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Sammendrag 

Formålet med denne samfunnsfagsdidaktiske oppgaven har vært å undersøke hvordan 

spenningen mellom kritikk og legitimering manifesterer seg i samfunnsfaget på læreplan- og 

læreboknivå. I et forsøk på å understreke behovet for en kritisk språkbevissthet hos 

samfunnsfagslærere i deres møte med lærebøkene, har også potensielle didaktiske 

konsekvenser av denne spenningen blitt diskutert. 

Spenningen mellom kritikk og legitimering har blitt konseptualisert med utgangspunkt i 

Biesta (2009, 2012, 2015) sin tredeling av opplæringens dimensjoner: sosialisering, 

kvalifisering og subjektifisering. Legitimering ble knyttet opp til sosialiseringsdimensjonen, 

mens kritikk ble knyttet opp til kvalifiserings- («å tenke kritisk») og 

subjektifiseringsdimensjonen («å være kritisk»). Det er i spenningsfeltet mellom disse 

dimensjonene at den individuelle læreren må gjøre vurderinger i sin didaktiske praksis. 

Analysen tok form av en diskursanalytisk inspirert tekstanalyse av læreplanverket 

(formålsparagrafen, generell del av læreplan og læreplan i samfunnsfag) og et utvalg 

lærebøker fra årstrinnet Vg1/Vg2 (Fokus Samfunnsfag, Ditt Samfunn og Delta!). Disse 

tekstene ble analysert ved først å undersøke hvorvidt det var mulig å identifisere en spenning 

mellom kritikk og legitimering i opplæringens mandat i læreplanverket, deretter hvorvidt det 

var mulig å identifisere kritiske og legitimerende perspektiv på «det norske demokratiet» i 

lærebøkene. Analysen har antydet at denne spenningen manifesterer seg i både læreplanverket 

og lærebøkene, men at den manifesterer seg på forskjellige måter i disse ved at grensen for 

hva som legges opp til at skal legitimeres i undervisningen settes annerledes. 

Behovet for didaktiske vurderinger og kritisk språkbevissthet hos samfunnsfagslærere i deres 

møte med læreplanverk og lærebøker har blitt forsøkt understreket ved å diskutere to 

momenter som analysens resultater satt i fokus: didaktiske vurderinger i lys av intertekstuelle 

forskjeller i læreplanverk og lærebøker, samt didaktiske vurderinger i lys av spenningen 

mellom kritikk og legitimering av «det norske demokratiet». Denne diskusjonen viser at 

forholdet mellom kritikk og legitimering ikke handler om enten/eller, men om å finne en 

fruktbar balanse mellom to ytterpunkter – basert på den didaktiske konteksten, og lærers egen 

oppfatning av hva som er didaktisk ønskelig. 
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Forord 

«Neste gang jeg skriver et forord skal jeg sørge for at jeg er på et eksotisk sted, sånn at folk 

tenker: «Wow! Han må leve et spennende liv!», når de ser hvor det er blitt datert»  

-Andreas Reichelt Lind, 25.05.16 

På tross av at dette ikke ble oppnåd i dette tilfellet, er jeg fortsatt på alle måter svært fornøyd 

her jeg sitter og skriver dette forordet. Fem år på Blindern er plutselig over, og nå må jeg bli 

voksen. I begynnelsen er det å skrive en masteroppgave en fornøyelig opplevelse – hvor man 

plutselig får frihet til å åpne en voldsom mengde dører inn i det ukjente, mens det i 

avslutningen handler om å løpe frenetisk i alle retninger for å få lukket disse igjen. Likevel 

har denne prosessen, i det store og det hele, vært en fornøyelse! 

Jeg vil først og fremst takke min veileder, Jan Grannäs, som har vært en uvurderlig 

diskusjonspartner i prosessen med å skrive denne oppgaven. Ved å gi tips om utdypende 

litteratur, og ved å bidra med konstruktive tilbakemeldinger, har han bidratt til å gi denne 

studien retning og substans. Takk til Aschehoug, Cappelen Damm og Fagbokforlaget for at de 

ved henvendelse sendte meg gratis analyseeksemplar av sine respektive lærebøker i 

samfunnsfag – noe som gjør godt for en slank studentlommebok! Takk til Kjetil Børhaug som 

(relativt) uoppfordret tilbød seg å gjøre en uformell gjennomlesning av oppgavens 

førsteutkast, og gav meg noen nyttige tilbakemeldinger. 

En takk går selvfølgelig også til mine foreldre, Jorunn og Ingvar, som i tillegg til tydeligvis å 

ha gjort en god jobb med tanke på å oppdra meg til å fullføre det jeg begynner på – har bidratt 

med den språklige «rengjøringen» av oppgaven. I prosessen har de også lært å uttale et nytt 

ord; didaktikk – noe som riktignok tok litt tid; med uttalelser som «Var det diktatikk du sa?» 

Sist, men absolutt ikke minst, vil jeg også rette en stor takk til min flotte samboer og kjæreste, 

Malin, for at hun har fått meg vekk fra tastaturet når det trengtes – og motivert meg til å bli 

der når det krevdes.  

God lesning! 

Andreas Reichelt Lind 

Oslo, 26. mai 2016 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og mål for avhandlingen 

Den norske skolen – og kanskje samfunnsfaget spesielt – har en uttalt oppgave om å bidra til 

å utvikle demokratiforståelse og evne til demokratisk medborgerskap hos elevene. Dette 

kommer eksplisitt til uttrykk flere steder i læreplanverket. Formålsparagrafen slår for 

eksempel fast at opplæringen skal «fremje demokrati» (Opplæringslova, 1998) og læreplanen 

i samfunnsfag fremhever videre at «forståing av og oppslutning om (...) demokratiske 

verdiar» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2) står sentralt i faget. Skolens og samfunnsfagets 

samfunnsmandat kan dermed – blant annet – sies å være å arbeide for en bevaring og 

videreutvikling av et demokratisk styresett ved å bidra til at elevene slutter opp om 

demokratiet og utvikler evne til demokratisk medborgerskap. Det er således nødvendig at 

elevene, blant annet, lærer om demokratiet og at de forberedes for demokratiet gjennom 

opplæringen (Stray, 2012). Dette impliserer at demokratiet fremstilles på visse måter i 

undervisningen, og ikke andre. Hvordan man som samfunnsfagslærer skal bidra til dette og 

hvordan demokratiet fremstilles i undervisningen må derfor være sentrale didaktiske spørsmål 

i lærerens praksis. Dette er likevel en betydelig mer kompleks oppgave enn det i 

utgangspunktet kan virke som, og det er viktig at lærere er bevisst dette i sin didaktiske 

praksis. Oppgaven har derfor et mål om å bidra til å skape en bevissthet rundt denne 

didaktiske problemstillingen ved å vise hvordan denne demokratibevarende oppgaven kan 

sies å befinne seg i en spenning mellom legitimering og kritikk. 

På den ene siden er utførelsen av denne samfunnspålagte oppgaven avhengig av at det 

demokratiske styresettet videreføres ved at det legitimeres ovenfor elevene. Troen på de 

demokratiske institusjonene, verdiene, tradisjonene og praksisene som samfunnet har i dag 

må overføres til den oppvoksende generasjonen for at disse skal bestå. Uten dette vil 

oppslutningen om demokratiet og dets institusjoner potensielt kunne svekkes. En videreføring 

av demokratiet er dermed avhengig av at dagens samfunnsorden og politiske system til en viss 

grad legitimeres overfor den oppvoksende generasjonen. Dette behovet gjenspeiles blant 

annet i samfunnsfagets formål hvor det slås fast at «sentralt i arbeidet med samfunnsfaget (…) 

oppslutning om (…) demokratiske verdiar» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2). Denne 

funksjonen ved utdanningssystemet blir likeledes fremhevet som viktig i flere teoretikeres 

tradisjoner, noe som er særlig tydelig hos de som tar et funksjonalistisk utgangspunkt i sin 
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forståelse av det sosiale. Émile Durkheim påpekte for eksempel denne funksjonen for over 

hundre år siden på følgende måte: «society can survive only if there exists among its members 

a sufficient degree of homogeneity» (Durkheim, 1956, s. 70), og videre når han utdyper:  

«education is, then, only the means by which society prepares, within the children, the 

essential conditions of its very existence» (Durkheim, 1956, s. 71). Talcott Parsons bygget 

videre på Durkheims tanker og argumenterte på 50- og 60-tallet for at «education is a key 

component of the social body, just like the heart is integral to the functioning of the human 

body, education is fundamental to the health of the social body» (Thompson, 2008). Med 

denne argumentasjonen forsøkte disse teoretikerne å vise at utdanningen – ved å videreføre 

samfunnet – har en sentral samfunnsbærende funksjon. 

Samtidig har et demokratisk styresett også den paradoksale mulighetsbetingelsen at det i 

tillegg er avhengig av å beveges for å kunne bevares. På den annen side er dermed utførelsen 

av skolens og samfunnsfagets demokratifremmede oppgave også avhengig av at demokratiet 

transformeres ved å rette et kritisk søkelys på dets etablerte kunnskap, tradisjoner og 

holdninger i undervisningen. Opplæring til demokratisk medborgerskap er således også 

avhengig av å sette de demokratiske institusjonene, verdiene, tradisjonene og praksisene i 

samfunnet i et kritisk søkelys slik at de demokratiske prosessene ikke stopper opp. Dette 

kommer til uttrykk i læreplanverkets vektlegging av å utvikle elevenes evne til kritisk 

tenkning. Læringsplakaten slår for eksempel fast at opplæringen skal «stimulere elevane (…) 

til å utvikle (…) evne til kritisk tenkning» (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 2). Denne 

sentrale oppgaven til utdanningssystemet er det – på samme måte som den legitimerende 

oppgaven – også mulig å spore i forskjellige teoritradisjoner. Selv om man riktignok kan 

spore ideer om dette helt tilbake til tidlige filosofer som Aristoteteles, Platon og Sokrates (Lai, 

2011) er det John Dewey (1910) som av mange blir ansett som opphavsmannen for den 

moderne tradisjonen om kritisk tenkning, særlig i forbindelse med utdanning for demokrati 

(Dewey, 1916). I tillegg kan Wolfgang Klafkis (2001) kritisk-konstruktive didaktikk trekkes 

frem – med sitt fokus på selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet (Månsson & 

Nordmark, 2015) – og Paulo Freires (2007) kritisk-pedagogiske tradisjon med sin uttalte 

målsetting om å gjøre utdanning til en normativ øvelse med siktemål på å utrydde 

undertrykkelse og urettferdighet. Tankegodset hos disse forfatterne legger vekt på 

utdanningens kritiske, transformerende oppgave – med, eller uten, en normativ målsetting. 

Disse to motstridende hensynene fører til en spenning, fordi den demokratibevarende 

oppgaven til skolen og samfunnsfaget dermed må bidra til en legitimering av det nåværende 
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politiske systemet, samtidig som det også må åpnes opp for kritiske perspektiver på dette. 

Midt oppe i denne spenningen står «det norske demokratiet» med dets institusjoner og 

prosesser. Dette fører til at dersom man har som målsetting at elevene skal lære om og 

forberedes på deltakelse i dette systemet er det således nødvendig både å legitimere og åpne 

opp for kritiske perspektiver på dette i opplæringen. I denne spenningen som oppstår mellom 

kritikk og legitimering i undervisningen om «det norske demokratiet» står den individuelle 

samfunnsfagslærer, og han eller hun blir dermed nødt til å gjøre situerte vurderinger av 

balansen mellom disse funksjonene i sin daglige didaktiske praksis. Den didaktiske 

utfordringen ligger derfor i å skape en fruktbar balanse mellom de to hensynene heller enn å 

redusere de til en dikotomi hvor skolens oppdrag handler om kun legitimering eller kun 

kritikk (Månsson & Nordmark, 2015). Slike vurderinger vil være et gjennomgående tema i 

oppgaven og vil bli nærmere behandlet i teorikapittelet og diskusjon. 

Denne oppgaven har en målsetting om å undersøke hvorvidt denne spenningen kommer til 

uttrykk i læreplanverkets omtale av skolens og samfunnsfagets mandat og i samfunnsfaglige 

lærebøkers fremstilling av «det norske demokratiet», samt hvordan dette kan tenkes å få 

betydning for samfunnsfagslæreres didaktiske praksis. Dersom det er slik fører dette til et 

behov for at lærere har et bevisst forhold til hvordan disse spenningene manifesterer seg på 

forskjellige måter, og på flere nivåer av undervisningen. En sentral målsetting for denne 

oppgaven er derfor å bidra til å understreke behovet for en kritisk språkbevissthet (Fairclough, 

1992) hos samfunnsfagslærere i deres møte med læreplanverk og lærebøker, samt indirekte 

bidra til å utvikle denne hos lærere ved å vise hvordan dette kan tenkes å få innvirkning på de 

vurderingene de må gjøre i sin didaktiske praksis. 

Forekomsten av en slik spenning i norske lærebøker i samfunnsfag har vært undersøkt 

tidligere. Haavelsrud (1979) finner for eksempel at de lærebøkene han analyserer 

hovedsakelig fyller en legitimerende funksjon. Videre finner Lorentzen (2003) i en 

omfattende analyse av hvordan lærebøkene har vært med på å forme vårt nasjonale selvbilde 

siden 1814 at lærebøkene skrevet i etterkant av 70-tallet representerer et tydelig brudd med 

den tidligere vektleggingen av nasjonal historie, og fremstår mer og mer som globale læreverk 

med et mer kritisk blikk på samfunnet. Børhaug (2014; se også Børhaug & Christophersen, 

2012) har vist hvordan denne utviklingen som blir beskrevet av Lorentzen ikke har vært så 

gjennomgripende som man kanskje skulle tro. Han fant at elevene gjennom lærebøkene i 

samfunnsfag heller oppfordres til såkalt selektiv kritisk tenkning. Dette vil si at elevene 

oppmuntres til å tenke kritisk i noen retninger, men ikke andre. Hvis man ser disse analysene 



4 

 

under ett kan man dermed se antydninger til at den historiske utviklingen av lærebøkene har 

gått i den retningen at kritiske perspektiver har blitt mer fremtredende når det gjelder enkelte 

tema, mens noen tilsynelatende fortsatt er hevet over kritikk. Dette kan tenkes å henge delvis 

sammen med hvordan læreplanene har utviklet seg i samme periode, som en følge av 

intertekstuelle faktorer. Denne tidligere forskningen gir et historisk bakteppe for denne 

oppgavens analyse. 

Avhandlingens aktualitet for det samfunnsfagsdidaktiske feltet er forankret i samfunnsfagets 

«hva», «hvorfor» og «hvordan» (Fjeldstad, 2009) på forskjellige måter. Den forholder seg til 

formålet med faget («hvorfor?») ved å ta utgangspunkt i denne antatt innebygde spenningen i 

faget som analytisk brille for å undersøke læreplanverkets formuleringer, samt hvordan 

demokratiet fremstilles i lærebøkene. Den forholder seg til fagets innhold («hva?») ved å ta 

for seg et av de mest sentrale temaene i samfunnsfaget; nemlig demokrati. Den forholder seg 

til fagets metoder («hvordan?») ved å diskutere hvordan den eventuelt identifiserte 

spenningen kan tenkes å ha innvirkning på læreres didaktiske vurderinger. Samtidig vil 

oppgavens målsetning om å skape en kritisk språkbevissthet bidra til at lærere potensielt får et 

mer bevisst forhold til innholdet i lærebøkene. Langs disse dimensjonene ligger altså 

potensialet for oppgavens bidrag til læreres praksisutvikling ved at den åpner for en fordypet 

problematisering av den didaktiske relasjonen mellom læreplan, lærer, lærebok og elever. 

1.2 Problemstilling og avgrensning 

I denne masteravoppgaven ønskes det altså undersøkt hvordan spenningen mellom kritikk og 

legitimering kommer til uttrykk i læreplanen og hvordan forholdet mellom kritiske 

perspektiver på og legitimering av «det norske demokratiet» manifesterer seg i et utvalg 

lærebøker i samfunnsfag på videregående. Dette i et forsøk på å bidra til å belyse behovet for 

en kritisk språkbevissthet hos samfunnsfagslærere i deres bruk av lærebøker. På bakgrunn av 

dette tar denne oppgaven derfor utgangspunkt i følgende problemstilling: 

«På hvilke måter kommer spenningen mellom kritikk og legitimering til uttrykk i 

læreplanverket og hvordan fremstilles det norske demokratiet i lærebøker i samfunnsfag i 

lys av denne spenningen?» 

Denne problemstillingen kan videre deles opp i tre forskningsspørsmål som gir videre retning 

for og avgrenser oppgavens tematikk og metodiske tilnærming ytterligere: 
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1. På hvilke måter manifesterer spenningen seg i læreplanverkets formuleringer? 

2. På hvilke måter manifesterer spenningen seg i lærebøkenes fremstilling av «det norske 

demokratiet»? 

3. På hvilke måter kan denne analysens resultater knyttes opp til de didaktiske 

vurderingene en lærer må gjøre i sin praksis?  

Det første spørsmålet forsøkes besvart ved å vise at spenningen mellom kritikk og 

legitimering – slik den vil bli konseptualisert her – manifesterer seg i sentrale sitater i 

læreplanverket. Det andre spørsmålet blir forsøkt besvart ved å undersøke hvorvidt 

spenningen manifesterer seg i de utvalgte lærebøkenes fremstilling av diskursordenen «det 

norske demokratiet». Det er her nødvendig å understreke at fokuset i analysen begrenser seg 

til et forsøk på å identifisere at det manifesterer seg en kritisk og en legitimerende diskurs i 

datamaterialet, ikke på hvordan disse utarter seg. Dette leder over i det tredje spørsmålet, som 

vil bli diskutert ved å knytte analysens resultater opp mot lærerprofesjonaliteten og de 

situerte, didaktiske vurderingene en lærer må gjøre i sin praksis. Diskusjonen vil således 

kretse rundt spenningen mellom kritikk og legitimering – slik den kommer til uttrykk innad i 

lærebøkene, samt intertekstuelt mellom læreplanverket og lærebøkene. Målsettingen med 

dette er ikke å komme med normative føringer angående hvordan lærere bør utføre sitt 

didaktiske virke, men heller å forsøke å vise hvordan analysens resultater kan tenkes å få 

konsekvenser for de vurderingene samfunnsfagslærere må gjøre i sin didaktiske praksis. Det 

er behovet for slike vurderinger i møtet med lærebøkene som gjør dette til en hensiktsmessig 

og fruktbar problemstilling fra et didaktisk perspektiv. Før disse oppgavene tas fatt på er det 

enkelte begreper i problemstillingen som krever en kort, innledende avklaring og 

avgrensning. 

I denne oppgaven vil spenningen mellom kritikk og legitimering bli konseptualisert med 

utgangspunkt i Biesta (2009, 2012, 2015) sin tredeling av utdanningens funksjoner: 

sosialisering, kvalifisering og subjektifisering. Disse tre dimensjonene kan settes opp som 

delvis overlappende områder i et Venn-diagram og det er i disse spenningsfeltene en lærer må 

gjøre didaktiske vurderinger. Det som her omtales som den legitimerende funksjonen knyttes 

opp til sosialiseringsdimensjonen, mens den kritiske funksjonen for anledningen knyttes opp 

mot kvalifiserings- og subjektifiseringsdimensjonen. I denne oppgaven er det altså 

spenningsfeltet i lærerens samfunnsoppdrag med tanke på samtidig å legitimere og oppmuntre 

til kritikk av «det norske demokratiet» som vil bli undersøkt nærmere. 
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Kritikk er et komplekst begrep. Det er dermed nødvendig å påpeke at det for denne 

anledningen er hva et kritisk perspektiv innebærer som er interessant. I et forsøk på å definere 

dette deles spørsmålet om hva kritikk er i to – med utgangspunkt i utdanningens 

kvalifiserende og subjektifiserende dimensjon. Således spørres det her om hva det innebærer 

«å tenke kritisk» (kvalifisering) og hva det innebærer «å være kritisk» (subjektifisering). 

Denne konseptualisering benyttes i analysen for å identifisere kritiske perspektiver på «det 

norske demokratiet». Målsettingen om å identifisere legitimerende perspektiver på «det 

norske demokratiet» løses ved å ta utgangspunkt i forskjellige teorier om hva legitimering av 

en samfunnsorden innebærer. Disse teoriene benyttes som utgangspunkt for å operasjonalisere 

hva et legitimerende perspektiv innebærer. 

«Det norske demokratiet» blir avgrenset som en diskursorden med utgangspunkt i læreplanen 

i samfunnsfag. Dette gjøres for anledningen til en del av analysen – ikke i et direkte forsøk på 

å svare på problemstillingen, men som et utgangspunkt for å kunne gjøre dette på en didaktisk 

nær måte ved å ta utgangspunkt i det som kan anses som de viktigste styringsdokumentene 

(Gundem, 1998, s. 115-121; Imsen, 1999, s. 170; referert i Bachmann, 2005) for 

undervisningen. Bakgrunnen for dette valget av diskursorden for å undersøke forholdet 

mellom kritikk og legitimering er ikke tilfeldig, men basert på at demokratiopplæringen blir 

fremhevet som en svært sentral del av samfunnsfagsopplæringen i læreplanverket. 

Som sagt skal det her gjøres en analyse av læreplanverket og et utvalg lærebøker i 

samfunnsfag. Med læreplanverket menes her følgende styringsdokumenter for opplæringen i 

skolen: opplæringslovens formålsparagraf, den generelle delen av læreplanen og læreplanen i 

samfunnsfag. De aktuelle lærebøkene er tre utvalgte lærebøker i samfunnsfag fra årstrinnet 

Vg1/Vg2 skrevet på bakgrunn av føringene i den reviderte læreplanen i samfunnsfag 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Lærebøker og læreplan er valgt ut som datamateriale fordi 

begge har å gjøre med politisk danning i skolen, og det er derfor hensiktsmessig å analysere 

disse i kombinasjon dersom man har en målsetting om å undersøke spenningen mellom 

kritikk og legitimering av «det norske demokratiet» i undervisningen. I et forsøk på å komme 

nærmere et svar på problemstillingen gjennomføres det – mer konkret – en diskursanalytisk 

inspirert tekstanalyse av datamaterialet. Dette får den konsekvensen at den analysen som 

gjøres her ikke kan sies å være en tradisjonell diskursanalyse – der man gjerne ønsker å 

undersøke det språklige og materielle innholdet i diskursene – men heller en analyse som 

låner begrep fra diskursteorien i et forsøk på å lede leserens tanker over på at lærebøkene har 

et potensiale for å påvirke elevenes fortolkningsrammer. Satt på spissen benyttes 



7 

 

diskursbegrepet heller som et retorisk grep for å skape en kritisk språkbevissthet. Gjennom 

denne analysen vil det først bli forsøkt vist at spenningen mellom kritikk og legitimering 

kommer til uttrykk i læreplanverket. Deretter avgrenses og begrunnes «det norske 

demokratiet» som en diskursorden før denne analyseres ved å undersøke hvorvidt det er mulig 

å identifisere en kritisk og en legitimerende diskurs innad i diskursordenen. 

På tross av at denne oppgaven undersøker hvorvidt kritiske perspektiver kommer til uttrykk i 

fremstillingen av «det norske demokratiet» blir det ikke gjort noen forsøk på å vise hvilke 

deler av dette som bør problematiseres ved kritiske perspektiv. Dette anses ikke som en 

nødvendig oppgave i lys av oppgavens målsetting. Det er heller ikke av interesse å kritisere at 

det foregår en legitimering av samfunnet da oppgaven bygger på en forståelse om at både 

legitimering og kritikk er en nødvendig del av skolens mandat. Det må også understrekes at 

målet for oppgaven ikke er å argumentere for at det bør være på den ene eller den andre 

måten, men heller å fremheve behovet for at man som lærer i samfunnsfag bør ha et bevisst 

forhold til behovet for en balanse mellom legitimering, og oppfordring til kritisk vurdering, av 

samfunnsstrukturen i undervisningen. Slikt sett kan denne oppgaven argumenteres for å være 

mer deskriptiv enn normativ i sine mål. 

1.3 Oppgavens struktur 

Denne oppgaven er strukturert i 6 delkapitler. I kapittel 2 gjøres det rede for det teoretiske 

rammeverket for oppgaven, samt på hvilke måter denne teorien skal brukes i analysen. I 

kapittel 3 redegjøres og diskuteres avhandlingens metodebruk, herunder hvordan 

operasjonaliseringen gjøres og hvordan den konkrete analysen vil foregå. I tillegg diskuteres 

spesifikke trusler mot avhandlingens validitet og hvordan disse vil bli håndtert i 

forskningsprosessen. I kapittel 4 presenteres analysens funn i to deler. Først vises det at 

spenningen mellom kritikk og legitimering kommer til uttrykk i læreplanen. Til slutt 

presenteres diskursanalysen av lærebøkenes fremstilling av «det norske demokratiet» hvor det 

blir vist at denne fremstilles på visse måter i lys av spenningen mellom kritikk og 

legitimering. Kapittel 5 tar form av en sammenfattende diskusjon hvor disse funnene knyttes 

opp til vurderingene en lærer må gjøre i sin didaktiske praksis. Avslutningsvis vil funnene 

oppsummeres i kapittel 6, og noen konkluderende bemerkninger angående tekstens 

problemstilling og forskningsspørsmål vil bli presentert. 
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2 Teoretisk rammeverk 

I det følgende gjøres det rede for oppgavens teoretiske rammeverk og hvordan dette gir 

retning for denne avhandlingens analyse og påfølgende diskusjon. Først redegjøres og 

diskuteres spenningen mellom kritikk og legitimering i samfunnsfaget ved å vise til hvordan 

andres konseptualisering av samme fenomen danner grunnlaget for egen konseptualisering og 

den aktuelle analysen. Deretter redegjøres det for hva legitimering av en samfunnsorden 

innebærer, samt hvordan dette danner grunnlaget for hvordan det skal identifiseres 

legitimerende perspektiv i analysen. Videre blir det også redegjort for det teoretiske 

grunnlaget for å identifisere kritiske perspektiv i lærebøkene. Dette gjøres ved å dele begrepet 

kritikk i to og diskutere hva det henholdsvis vil si «å tenke kritisk» og hva det vil si «å være 

kritisk». 

2.1 Spenningen mellom kritikk og legitimering i 

samfunnsfaget 

I den pedagogiske faghistorien er det spesielt en avveining man som lærer ikke kommer 

utenom – nemlig forholdet mellom tvang og frihet i oppdragelsen. Denne spenningen har blitt 

diskutert av både Kant, Rousseau og Herbart som et problematisk aspekt ved enhver 

pedagogisk relasjon, og har siden vært et gjennomgående tema i mye pedagogisk arbeid. Van 

Oettingen (2001) har begrepsfestet denne motsetningen som «det pedagogiske paradoks». 

Hensikten med dette resonnementet er å vise hvordan den spenningen som her antas å komme 

til uttrykk i læreplanen og lærebøkene kan sies å være en del av en gjennomgripende 

utfordring i all utdannelse. Parallelt med at Kant spurte: «Hvordan kultiverer jeg friheten ved 

tvang?» (Van Oettingen, 2001, s. 43), bør den moderne samfunnsfagslæreren – i denne 

sammenhengen – således spørre seg: «Hvordan kultiverer jeg elevenes kritikk ved 

legitimering?». I denne oppgaven er det denne generelle utfordringen for samfunnsfagslærere 

– som kommer til uttrykk i det pedagogiske paradoks – altså konseptualisert som en spenning 

mellom legitimering og kritikk, som videre antas å komme til uttrykk både i læreplan og 

lærebøker på forskjellige måter. Det følgende delkapittelet benyttes til å redegjøre for denne 

spenningen ved å vise til andres forståelse av fenomenet og videre vise hvordan dette danner 

bakgrunn for denne avhandlingens konseptualisering. Hvordan begrepene legitimering og 

kritikk skal operasjonaliseres vil bli gjort rede for senere (se 2.2 og 2.3). 
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Motsetningen som her omtales som en spenning mellom kritikk og legitimering kan 

formuleres på flere måter. Stanley (2015) diskuterer for eksempel samfunnsfagets rolle med 

utgangspunkt i dets potensiale til å bidra til både å videreføre og transformere den nåværende 

sosiale ordenen. Starkey (2012) påpeker på en lignende måte hvordan utdanningen må være 

både sosialiserende og frigjørende ved at den både har en viktig funksjon når det gjelder å 

overføre sosiale normer og innlemme inn i offisielle måter «å lese» verden på, samtidig som 

den også må fremme kritisk tenkning, kreativitet og forestillingsevne. Han konkluderer 

således med at «education requires both normative standards and utopian vision» (Starkey, 

2012, s. 32). 

En mer omfattende forståelse av spenningene i opplæringens mandat er Biesta (2009, 2011, 

2012; 2015; se også Sandahl, 2015b) sitt skille mellom utdanningens tre funksjoner eller 

dimensjoner: (a) sosialisering, (b) kvalifisering og (c) subjektifisering. Dette fremhever 

utdanningens multidimensjonalitet, trekker utdanningen i ulike retninger og skaper en 

innebygd spenning i skolens mandat som her antas å komme til uttrykk i læreplanen og 

lærebøkene på ulike måter. Biesta beskriver riktignok utdanning generelt, men disse tre 

funksjonene og forholdet mellom dem går også igjen i de enkelte fagenes kontekst og blir i 

denne konteksten særlig interessant når de settes i sammenheng med den politiske 

utdanningen som samfunnsfaget ofte anses som å ha et hovedansvar for (se for eksempel 

Børhaug, 2005; Sandahl, 2015b). I det følgende vil disse dimensjonene gjøres rede for. Det vil 

også bli vist hvordan disse tre dimensjonene kan knyttes til aspekter ved spenningen mellom 

legitimering og kritikk på forskjellige måter – noe som vil gi retning for oppgavens analyse. 

Dette er fruktbart fordi det muliggjør en diskusjon av spenningen mellom kritikk og 

legitimering uten at multidimensjonaliteten ved utdanningens funksjoner – som Biesta 

fremhever – glipper ut av syne. 

For det første har altså opplæringen ifølge Biesta (2009) en viktig rolle når det gjelder (a) å 

sosialisere
1
 elevene inn i samfunnet, ved å innlemme dem i kulturen og overføre visse verdier 

og tradisjoner. Dette med en målsetting om å videreføre den nåværende samfunnsordenen, 

noe som historisk sett kan sies å ha vært den viktigste rollen til skolen (Sandahl, 2015b). 

Sosialiseringsdimensjonen representerer altså en viktig funksjon ved opplæringen fordi den 

har å gjøre med hvordan vi blir en del av det samfunnet vi vokser opp i. Dimensjonen spiller 

således en viktig rolle når det gjelder å videreføre kultur og tradisjon. Gjennom fokus på en 

                                                 
1
 Denne sosialiserende funksjonen til opplæringen har blitt diskutert og problematisert av flere. Se f. eks. 

Hellesnes (1975) eller Koritzinsky (1977). 
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slik videreføring foreligger det et tydelig legitimerende aspekt ved sosialiseringsdimensjonen 

som får konsekvenser for oppgaven. I sosialiseringsdimensjonen ligger det også en sentral 

innsikt om at utdanningen aldri kan være nøytral, men alltid «representerer noe og gjør dette 

på bestemte måter» (Biesta, 2009, s. 40; min oversettelse). Dimensjonen virker med andre ord 

«bak ryggen» til lærere og elever uavhengig av om det er en eksplisitt målsetting ved 

opplæringen eller ikke (Biesta, 2015). Innenfor en samfunnsfaglig kontekst innebærer 

sosialisringsdimensjonen ifølge Sandahl (2015b) et fokus på å fortelle den «offisielle» 

historien til samfunnet og legitimere statens institusjoner. 

For det andre må utdanningen også sørge for å bidra til å utvikle elevenes (b) kvalifikasjoner 

som fremtidige deltakere i samfunnets forskjellige arenaer – som for eksempel arbeidslivet, 

videre studier og demokratiske prosesser. Dette innebærer å gi elevene muligheten til og 

tilegne seg kunnskap, ferdigheter og forståelse og ofte også disposisjoner og vurderingsevne 

til å utføre visse målrettede handlinger (Biesta, 2009). Kvalifiseringsdimensjonen ved 

utdanningen kan på mange måter sies å være den mest fremtredende i samtidens skole 

(Sandahl, 2015b) særlig med et grunnlag i økonomiske argumenter. I en slik kontekst tenker 

man da gjerne på den rollen utdanning har når det gjelder å utdanne en kvalifisert 

arbeidsstyrke. På den annen side er det også mulig å tenke om kvalifisering med utgangspunkt 

i idéen om demokratisk medborgerskap, men da med et fokus på å utvikle ferdigheter hos 

elevene som kreves for å delta i det demokratiske samfunnet – for eksempel evnen til kritisk 

tenkning. En samfunnsfaglig undervisning med fokus på kvalifisering fokuserer på 

ferdigheter og kunnskaper som kreves for å bygge informerte meninger om 

samfunnsspørsmål (Sandahl, 2015b). Kvalifiseringsdimensjonen ved opplæringen kan således 

knyttes opp til elevenes evne til «å tenke kritisk». 

For det tredje bør utdanningen i tillegg bidra til å gi elevene muligheten til å bli uavhengige 

individer gjennom en (c) subjektifiseringsprosess. Biesta (2009) argumenterer for at 

subjektifiseringsdimensjonen på mange måter innebærer det motsatte av 

sosialiseringsdimensjonen – ved at det her handler om nettopp ikke å innlemme oppvoksende 

generasjoner inn i eksisterende ordener, men om måter å gjøre dem uavhengige av disse 

gjennom myndiggjøring og bevisstgjøring. Subjektifiseringsdimensjonen handler altså om 

hvordan barn og unge skal utvikles til å bli «subjekter med eget initiativ og ansvar heller enn 

objekter for andres handling» (Biesta, 2015, s. 77; min oversettelse). I denne dimensjonen er 

det dermed også et tydelig kritisk aspekt – ved at barnet distanseres fra status quo. I en 

samfunnsfaglig kontekst innebærer dette å plassere elevenes perspektiver i senter for 
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klasseromsaktivitetene (Sandahl, 2015b). I lys av spenningen mellom kritikk og legitimering 

kan subjektifiseringsdimensjonen således knyttes opp til det «å være kritisk». For Biesta 

(2012) er dette den dimensjonen som det i størst grad er nødvendig å fremheve i samtidens 

skole – ikke fordi den nødvendigvis er viktigere enn de andre, men fordi den har en relativt 

svak betoning i dagens utdanningsdiskurs i forhold til de andre dimensjonene. Ved å benytte 

denne dimensjonen som utgangspunkt for en tekstanalyse forsøkes det ikke å vise at 

lærebøkene i seg selv har en subjektifiserende virkning
2
 på elevene, men at det potensielt 

kommer til uttrykk en kritikk av en subjektifisert art i lærebøkenes fremstilling av «det norske 

demokratiet». Hva dette innebærer blir forklart nærmere senere (se 2.1.2). 

2.1.1 Didaktiske vurderinger i spenningsfeltet mellom kvalifisering, 

sosialisering og subjektifisering 

Sandahl (2015b) påpeker videre hvordan de tre dimensjonene har blitt diskutert i en 

samfunnsfaglig kontekst, men ofte med et sterkt forsvar for eller kritikk av en av 

dimensjonene. Dette kan bli et problem fordi disse tre dimensjonene utgjør en helhet og det er 

dermed hverken ønskelig eller mulig å gjøre samfunnsfagundervisningen til kun sosialisering, 

kun kvalifisering eller kun subjektifisering (Biesta, 2012). Således, når man diskuterer hva en 

«god» utdanning er må man diskutere det med utgangspunkt i samtlige av disse 

dimensjonene, ikke med fokus på en av dem. Samtidig påpeker Biesta (2009) at man alltid må 

vurdere muligheten for at et spesielt fokus på arbeidet i en dimensjon fører til problemer for 

en av de andre dimensjonene. Hver gang det blir for mye eller for lite fokus på en av 

dimensjonene går det utover helheten. Dette fordi alt som skjer innenfor en av disse 

dimensjonene har en potensiell betydning for de to andre. Med Biestas egne ord: 

«When we engage in qualification, we always also impact on socialization and on 

subjectification. Similarily, when we engage in socialization, we always do so in relation to 

particular content – and hence link up with the qualification function – and will have an 

impact on subjectification» (Biesta, 2009, s. 41). 

For denne avhandlingen har dette den implikasjonen at det ikke er en «rett fram» oppgave å 

komme med normative bemerkninger angående hvordan forholdet mellom kritikk og 

legitimering av «det norske demokratiet» bør være i norske lærebøker. Dette er således heller 

                                                 
2
 Dette ville krevd et helt annet datamateriale, samlet inn gjennom for eksempel svært omfattende intervjuer eller 

observasjoner. 
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ikke en målsetting i denne avhandlingen. Her er målet heller å skape en bevissthet hos lærere 

om hvordan forholdet mellom disse dimensjonene manifesterer seg i lærebøkene, slik at de 

blir oppmerksomme på behovet for å gjøre kontekstuelle vurderinger i deres bruk av disse – 

ikke å komme med antydninger angående hvorvidt faget må være mer eller mindre kritisk. 

Ifølge Biesta (2009) kan de tre dimensjonene best representeres som overlappende områder i 

et Venn-diagram. Dette for å fremheve at de mer interessante og viktige spørsmålene 

omhandler hva som skjer i møtet mellom dimensjonene, fremfor hva som skjer innenfor hvert 

enkelt individuelle område. På bakgrunn av at utdanning er en slik multidimensjonal 

foreteelse – hvor dimensjonene overlapper hverandre i både synergi og konflikt – er lærere 

nødt til konstant å gjøre vurderinger angående hvordan de tre dimensjonene skal balanseres. 

Ifølge Biesta (2012) må dette gjøres i de konkrete situasjonene med utgangspunkt i de 

konkrete elevene, da det ikke er mulig å gjøre generelle avveininger.  

I deres daglige didaktiske arbeid i klasserommet kan lærerens didaktiske interaksjon med 

elevene således sies å kretse rundt både det empiriske spørsmålet «hva er situasjonen?» og det 

normative spørsmålet «hva bør situasjonen være?» (Biesta, 2010; referert i van Kan et al., 

2013). Vurderingene som kreves for å oppnå det som den enkelte lærer oppfatter som 

didaktisk ønskelig er følgelig en avgjørende oppgave for lærere i deres praksis. Biesta 

formulerer det som etter hans mening er didaktisk ønskelig på denne måten: «The ongoing 

challenge is to maintain an educationally meaningful balance between these domains. This 

challenge lies at the heart of accountable teacher professionalism» (Biesta, 2015, s. 84). 

Spenningen mellom kritikk og legitimering skaper dermed didaktiske utfordringer for 

samfunnsfagslærere ved at de er nødt til å gjøre kontekstuelle vurderinger ut i fra hva de anser 

som didaktisk ønskelig. At slike vurderinger må gjøres i kontekst understrekes også av Todd 

(2007) når hun argumenterer for at vurderinger ikke kan gjøres på bakgrunn av 

forhåndsbestemte «script», men må være basert på situerte refleksjoner. Det temporale og 

situerte aspektet ved de profesjonelle vurderingene en lærer må gjøre i sin praksisutøvelse 

fremheves også av Frelin (2014). Denne understrekingen av den situerte kontekstens 

betydning for hva som er didaktisk ønskelig peker også på at spenningen ikke nødvendigvis 

må være så konfliktfylt som den umiddelbart fremstår siden det som er didaktisk ønskelig 

dermed varierer fra situasjon til situasjon. I noen situasjoner kan det således tenkes å være 

ønskelig å legge vekt på legitimerende perspektiver, mens det i andre kan være ønskelig å 

legge vekt på kritiske perspektiver. Dette utdypes i diskusjonen. 
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Det faktum at Biesta (2009, 2012) og Sandahl (2015b) diskuterer forholdet mellom 

dimensjonene på læreplannivå og i forbindelse med lærerrollen, mens denne oppgaven i 

tillegg har en målsetning om å undersøke hvordan dette forholder seg i lærebøker er i seg selv 

interessant. Dette viser potensielt at de spenningene som oppstår i møtet mellom de 

forskjellige dimensjonene manifesterer seg på flere nivåer i utdanningen og det blir dermed 

tydelig at det som enkelte har kalt «det pedagogiske paradoks», og som Biesta kan sies å ha 

videreutviklet til en tredimensjonal modell, faktisk er et gjennomgripende paradoks i 

utdanningsøyemed. Denne oppgavens analyse av fremstillingen av «det norske demokratiet» 

kan således delvis sies å flytte den didaktiske diskusjonen av forholdet mellom disse 

dimensjonene fra klasseromsnivået over på et læreplan- og læreboknivå. Dette i et forsøk på å 

vise hvordan også lærebøkene kan plasseres i forhold til Biestas tre dimensjoner; altså at disse 

i forskjellig grad også kan anses som å gi uttrykk for sosialiserende, kvalifiserende eller 

subjektifiserende dimensjoner ved opplæringen. Likevel er det enkelte problemer ved å 

benytte Biesta sine dimensjoner som utgangspunkt for en diskusjon om spenningen mellom 

kritikk og legitimering. Dette diskuteres og problematiseres kort i det følgende. 

2.1.2 Kritikk – kvalifisering, subjektifisering eller sosialisering? 

Et av problemene ved å benytte Biestas tredeling av utdanningens mål som utgangspunkt for å 

diskutere spenningen mellom legitimering og kritikk er at det ikke er helt tydelig i hvilken 

dimensjon kritikk bør plasseres. Som vist ovenfor gir det umiddelbart mening å diskutere det 

som et aspekt ved enten kvalifiserings- eller subjektifiseringsdimensjonen, men det er ikke 

nødvendigvis så enkelt. Det er – med utgangspunkt i Biestas definisjoner av dimensjonene – 

tross alt mulig å argumentere for at det også er et kritisk aspekt ved sosialiseringsdimensjonen 

dersom kritisk tenkning er å regne som en del av tradisjonene i kulturen elevene innlemmes i. 

Mikkelsen har for eksempel hevdet at «kvaliteten i våre nordiske demokratier med lange 

tradisjoner handler mye om å tillate disse (kritiske) perspektivene og gi dem rom» 

(Mikkelsen, 2013, s. 3; min parentes). Hvorvidt dette kan sies å peke mot at kritikk nærmest 

er blitt en del av tradisjonen i nordiske demokratier og dermed også har en plass som et aspekt 

i sosialiseringsdimensjonen er en diskusjon som ikke kan tas her, men det er likevel verdt å 

fremheve fordi det viser at det er visse latente utfordringer ved å benytte Biestas tredeling i en 

slik sammenheng som den benyttes i her. På tross av disse utfordringene benyttes likevel 

Biestas tredeling som utgangspunkt fordi denne teoretiseringen av utdanningens mål og 

funksjon muliggjør en mer multi-dimensjonal forståelse av den problematikken som 
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undersøkes her. Likevel viser denne utfordringen at det er nødvendig med en videre 

utdypning av hva som her regnes som sammenhengen mellom Biestas teori og det som her 

kalles spenningen mellom legitimering og kritikk i samfunnsfaget. Dette krever en kort 

redegjørelse av hvilke dimensjoner som for anledningen anses som stående i konflikt med 

hverandre i lys av oppgavens tema.  

Som nevnt ovenfor knyttes altså legitimering for anledningen til sosialiseringsdimensjonen. 

Dette fordi denne dimensjonen i hovedsak handler om å videreføre status quo – en målsetting 

man også har når man legitimerer noe. Kritikk deles analytisk opp i to aspekter: evne til «å 

tenke kritisk» og «å være kritisk». Kvalifiseringsdimensjonen knyttes således for anledningen 

til det «å tenke kritisk». Dette fordi målet i denne dimensjonen som sagt er å bidra til at 

elevene lærer visse kunnskaper og ferdigheter – og kritisk tenkning er en av disse. 

Subjektifiseringsdimensjonen knyttes videre til det «å være kritisk». Dette fordi denne 

dimensjonen peker mot behovet for å bidra til at elevene utvikler seg til å bli selvstendige 

individer. En slik distansering er en nødvendig betingelse for å kunne være kritisk til 

samfunnet man er en del av, fordi, som Ricoeur (2008) har påpekt: «Before any critical 

distance we belong to a history, to a class, to a nation, to a culture, to one of several 

traditions» (Ricoeur, 2008, s. 259; referert i Sandin, 2015, s. 42). Uten en tilstrekkelig 

distansering er det dermed fare for at tilsynelatende kritiske perspektiver blir legitimerende i 

sin effekt. 

Spenningen som ligger i skolens og samfunnsfagets mandat når det gjelder samtidig å bidra til 

en legitimering og kritikk av «det norske demokratiet» er således altså mulig å anse som en 

konflikt som oppstår mellom sosialiseringsdimensjonen på den ene siden, og kvalifiserings- 

og subjektifiseringsdimensjonen på den andre siden. Det er denne spenningen som skal 

forsøkes identifisert i lærebøkene og læreplanverket i oppgavens analyse. Den antatt 

innebygde spenningen i faget som jeg har vist til ovenfor vil dermed være et gjennomgående 

diskusjonsmoment i oppgaven, samt retningsgivende for analysen som gjennomføres. I det 

følgende utdypes den teoretiske bakgrunnen som legges til grunn for å identifisere 

legitimerende og kritiske perspektiver i læreplanverket og lærebøkene. Dette skal gi et 

grunnlag for å kunne si noe om hvordan spenningen mellom kritikk og legitimering av «det 

norske demokratiet» manifesterer seg diskursivt i disse. 
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2.2 Legitimering av samfunnsordenen 

Med tanke på denne oppgavens målsetning om å undersøke hvordan kritiske og legitimerende 

perspektiver kommer til uttrykk om «det norske demokratiet» i lærebøker er det nødvendig å 

gjøre rede for hva begrepet «legitimering» innebærer. Dette delkapittelet benyttes derfor til 

dette formålet. Kritikk og hva som er grunnlaget for det som anses som kritiske perspektiver i 

denne oppgaven diskuteres i neste delkapittel (2.1.2). Teoriene om hva legitimering innebærer 

som fremheves her danner grunnlaget for hvordan legitimerende perspektiver på «det norske 

demokratiet» identifiseres i lærebøkene. Dette gjør det dermed mulig å komme nærmere et 

svar på hvorvidt lærebøkene legitimerer «det norske demokratiet» og bidrar til å lukke for 

kritiske perspektiver. Disse kategoriene kan riktignok ikke sies å være uttømmende i den 

forstand at de dekker alle mulige former for legitimering, men de anses som tilstrekkelig 

dekkende for å kunne identifisere at legitimerende perspektiver manifesterer seg i 

datamaterialet. 

Legitimering knyttes som sagt til Biestas sosialiseringsdimensjon. Ifølge Sandahl (2015b) har 

denne sosialiseringsdimensjonen vært den mest sentrale for skolen historisk sett, og det er 

dermed «lange tradisjoner for at makthavere bruker skolen generelt og dens undervisning med 

tanke på å sikre staten og de rådende samfunnsforhold» (Børhaug, 2005, s. 172). For 

eksempel har Green (1997; referert i Børhaug, 2005) vist hvordan skolereformer på 17- og 

18-hundretallet ofte hadde dette formålet. På tross av at tidligere forskning (Børhaug, 2005; 

Haavelsrud, 1979; Lorentzen, 2003) riktignok har vist at lærebøkene i nyere tid har beveget 

seg vekk fra dette fokuset er det viktig å være oppmerksom på at utdanningen – selv om det 

ikke er dens eksplisitte mål – alltid til en viss grad vil virke på en slik videreførende måte, slik 

det har blitt vist av forskning på «the hidden curriculum» (Biesta, 2009). 

Legitimering av en samfunnsorden innebærer i korte trekk at den fremstilles som rettferdig, 

riktig og/eller stabil (Thompson, 1990, s. 61; Weber, 1978, s. 31-38, 212-301; referert i 

Sandin, 2015, s. 39). Dette kan skje på flere ulike måter. Sandin (2015, s. 39-40) redegjør for 

flere ulike former for legitimering som blir relevante i denne avhandlingens analyse og 

diskusjon. Disse vil gjøres rede for i det følgende. For det første kan en sosial ordning 

legitimeres gjennom rasjonalisering, noe som innebærer at den fremstilles som ordnet etter en 

plan eller et legalt prinsipp. En andre form er universalisering, hvor det som skal legitimeres 

fremstilles som allmenngyldig, uunngåelig og tilgjengelig for alle. For det tredje kan 

legitimeringen skje ved at noe fremstilles som naturalisert, som naturlig eller i 
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overenstemmelse med hvordan ting oppfattes å skulle være. Eagleton (2007; referert i Sandin, 

2015) har sammenliknet denne formen for legitimering med en tingliggjøring av det sosiale 

livet. Dette innebærer at noe blir gjort til eller betraktet som en objektiv, uforanderlig «ting» 

uten at det nødvendigvis er det. En fjerde form er såkalt dissimulering. Dette innebærer at noe 

opprettholdes ved at de negative sidene ved det blir skjult, fornektes eller utelates i 

fremstillingen av det.  For det femte kan sosiale ordninger også legitimeres ved at de 

fremstilles som funksjonelle. Dette skjer ved at den fremstilles som velegnet for å løse en 

bestemt oppgave i samfunnet. En sjette form for legitimering kan sies å skje når sosiale 

fenomen blir oppfattet som tradisjonelle. Altså at det påpekes at noe «er sånn», fordi det alltid 

«har vært sånn». Til slutt kan noe også oppnå legitimitet ved å anses som legale ved at de 

oppfattes som formelt riktige. Disse syv formene for legitimering vil danne grunnlag for 

hvordan legitimerende perspektiver og dermed også den legitimerende diskursen om «det 

norske demokratiet» identifiseres i læreplanen og lærebøkene i analysen. Hvordan dette helt 

konkret skal gjøres i analysen utdypes videre i metodedelen. I det følgende vil det bli gjort 

rede for oppgavens operasjonalisering av kritiske perspektiver. 

2.3 Kritiske perspektiver på samfunnet 

Sandin (2015, s. 40) påpeker hvordan kritikk er et «epistemologisk ladet begrep» og er 

avhengig av hvilke kriterier for sannhet man tar utgangspunkt i. Hvordan man som forsker 

definerer og tenker angående dette er således viktig å fremheve dersom man ønsker å 

identifisere kritiske perspektiver i lærebøker. Dette delkapittelet benyttes derfor til dette 

formålet. Med tanke på at utvikling av evne til kritisk tenkning har en såpass sentral plass i 

læreplanverket benyttes det for anledningen teorier om kritisk tenkning som utgangspunkt for 

å identifisere kritiske perspektiver i læreplan og lærebøker. I tillegg tas det også utgangspunkt 

i epistemologiske tilnærminger til hva kritikk innebærer som et grunnlag for analysen. Den 

analytiske utfordringen med å identifisere kritiske perspektiver i læreplanverk og lærebøker 

angripes således fra to vinkler; først ved å gjøre rede for hva det vil si «å tenke kritisk», og 

deretter ved å diskutere hva det vil si «å være kritisk». Som en følge av dette muliggjøres 

oppgavens ambisjon om å identifisere kritiske perspektiver, og det blir mulig å komme 

nærmere et svar på hvorvidt norske lærebøker i samfunnsfag åpner for kritiske perspektiver 

på «det norske demokratiet».  
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2.3.1 Kvalifisering: «Å tenke kritisk» 

«Å tenke kritisk» knyttes altså i denne sammenhengen hovedsakelig opp mot Biestas 

kvalifiseringsdimensjon. Som vist innledningsvis kommer det tydelig til uttrykk i 

læreplanverket at opplæringen i skolen og samfunnsfaget blant annet skal bidra til å utvikle 

elevenes evne til kritisk tenkning. Dette gjenspeiles også i den didaktiske faglitteraturen hvor 

opplæring til kritisk tenkning er mye omtalt – særlig i forbindelse med opplæring til 

demokratisk medborgerskap. Westheimer (2008, s. 4) konkluderer for eksempel på følgende 

måte: «being a good democratic citizen requires thinking critically about important social 

assumptions». Sætra (2015) og Husom (2015) finner dessuten i sine respektive 

masteroppgaver at samfunnsfagslærere selv ofte trekker frem evne til kritisk tenkning som et 

sentralt mål ved opplæringen i samfunnsfag. Dette understrekes videre av ICCS-

undersøkelsen som viser at både lærere og skoleledere anser evnen til kritisk tenkning som det 

absolutt viktigste formålet med undervisningen (Brun, 2013). Sett under ett er det altså vanlig 

å anse kritisk tenkning som en sentral demokratisk ferdighet og det blir dermed – i lys av 

fagets og skolens uttalte oppgave om å oppfostre demokratiske medborgere – også forstått 

som viktig å utvikle denne ferdigheten hos elevene. 

I forbindelse med denne oppgavens konseptualisering av kritisk tenkning er det nødvendig å 

legge til grunn et analytisk skille mellom (a) internalisert evne til kritisk tenkning hos eleven, 

(b) eksplisitt kritisk perspektiv i lærebøkene, og (c) implisitt kritisk perspektiv i lærebøkene. 

Det er de to siste av disse som undersøkes nærmere i den analysen som gjøres her. Når det her 

redegjøres for hva det vil si «å tenke kritisk» gjøres det dermed med den hensikt å danne et 

grunnlag for å identifisere hva et kritisk perspektiv i lærebøkene innebærer. For å gjøre dette 

tas det riktignok utgangspunkt i teorier om hva kritisk tenkning innebærer, men disse teoriene 

tas for anledningen vekk fra sin vanlige didaktiske kontekst og benyttes i stedet som et 

grunnlag for å analysere tekst. 

Kritisk tenkning er et begrep som er mye brukt i dagligspråket, men som blir lite diskutert og 

problematisert. I faglitteraturen derimot er begrepet omdiskutert med tanke på hva kritisk 

tenkning egentlig innebærer, og enkelte har også gått så langt som å si at ethvert forsøk på å 

fange dets komplette vesen er en umulig oppgave (Tsui, 1998). Larsson (2013) viser hvordan 

den faglitterære diskusjonen angående kritisk tenkning har kretset rundt fire spørsmål: (a) 

hvilken definisjon som er mest fruktbar, (b) hvorvidt disse forskjellige definisjonsforsøkene 

representerer stor variasjon eller generell enighet, (c) hvordan det sistnevnte påvirker den 
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empiriske forskningen, og (d) hvorvidt kritisk tenkning er å regne som en emnespesifikk eller 

generell ferdighet. Mulnix (2012) påpeker i tillegg hvordan uenigheten også har kretset rundt 

hvorvidt ferdighet i kritisk tenkning i det hele tatt er mulig å lære og/eller måles. I lys av 

denne oppgavens målsetting om å identifisere kritiske perspektiv i lærebøkene er det det 

første diskusjonsspørsmålet – hvordan kritisk tenkning skal defineres – som vies 

oppmerksomhet for anledningen. Dette gjøres i det følgende ved å problematisere begrepet 

kritisk tenkning gjennom å vise til det mangfoldet av definisjonsforsøk som foreligger i 

forskningen. På bakgrunn av dette vil jeg deretter gjøre rede for den forståelsen av begrepet 

som ligger til grunn for denne avhandlingens analyse og hvordan denne teoretiseringen 

danner bakgrunn for den operasjonaliseringen av kritiske perspektiver som blir gjort i 

analysen. 

Bailin, Case, Coombs, og Daniels (1999a) diskuterer forskjellige definisjoner av kritisk 

tenkning og viser med dette hvilken spennvidde det finnes når det gjelder definisjonsforsøk av 

begrepet. Ifølge dem foreligger det tre anerkjente konseptualiseringer av kritisk tenkning: 

kritisk tenkning som (a) en eller flere ferdigheter, som (b) mentale prosesser og som (c) et sett 

prosedyrer. Når det gjelder idéen om kritisk tenkning som en ferdighet påpeker de at dette 

riktignok ikke alltid er problematisk, det avhenger av hva man legger i begrepet. Problemet 

oppstår fordi det er en tendens til at lærere deler utdanningens mål inn i tre områder: 

kunnskap, ferdigheter (evner), og holdninger (verdier), og plasserer kritisk tenkning i 

ferdighetskategorien. Ifølge Bailin et al. (1999a) blir dette et problem i praksis fordi både 

bakgrunnskunnskap (om det aktuelle temaet) og visse holdninger er forutsetninger for å kunne 

tenke kritisk på en god måte. Idéen om kritisk tenkning som en mental prosess er videre 

problematisk fordi slike prosesser har den egenskapen at de kun kan identifiseres via sitt 

produkt; det er en logisk umulighet å observere dem direkte (Bailin et al., 1999a). Å hevde at 

det foregår en eller annen prosess inne i hodet på en som tenker kritisk er riktignok 

ukontroversielt, men det er umulig å generalisere hvordan disse prosessene foregår hos den 

enkelte. En slik konseptualisering har dermed liten pedagogisk nytte. Til sist viser Bailin et al. 

(1999a) hvordan idéen om kritisk tenkning som et sett prosedyrer også bommer delvis på mål. 

En slik definisjon er problematisk fordi det ikke er tilstrekkelig å gjennomføre spesifikke 

prosedyrer for å garantere at det som skjer faktisk er god kritisk tenkning. Det påpekes videre 

at opplæring i prosedyrer riktignok har en plass i opplæring til kritisk tenkning, men at god 

kritisk tenkning krever noe mer. De argumenterer derfor for at disse tre vanlige måtene å 

definere begrepet på er misvisende, og hevder videre at disse tilsammen har ledet til en 
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utbredt tro om at kritisk tenkning læres best ved å praktisere det – noe de mener er delvis feil. 

Som en følge av dette konstruerer Bailin, Case, Coombs, og Daniels (1999b) en egen 

konseptualisering av kritisk tenkning som de anser som mer fruktbar. Case (2005) bygger på 

dette og redegjør for fem kognitive ressurser som han anser som de sentrale «verktøyene» for 

å kunne tenke kritisk. 

Case (2005) argumenterer for at det å lære elevene og mestre disse verktøyene er nødvendig 

for at de skal kunne utvikle sin evne til kritisk tenkning. Her vil det bli redegjort for de av 

disse som er relevante for denne oppgavens analyse; nemlig bakgrunnskunnskap og kriterier 

for vurdering. Denne utvelgelsen er gjort på grunnlag av en pragmatisk utvelgelse basert på 

mulighetene hver av disse gir når det gjelder å identifisere kritiske perspektiver i en 

tekstanalyse. De tre siste verktøyene han redegjør for – vokabular for kritisk tenkning, 

tenkestrategier og disposisjoner for kritisk tenkning – anses her som hovedsakelig 

metakognitive ferdigheter og gir heller ingen hjelp når det gjelder å definere hva et kritisk 

perspektiv innebærer. Derfor utdypes disse heller ikke her. 

For å kunne reflektere kritisk over et gitt tema argumenterer altså Bailin et al. (1999b) og 

Case (2005) for at det blant annet er nødvendig at man har bakgrunnskunnskap om relevant 

informasjon på det aktuelle området. Som en følge av dette er det dermed, ifølge Case (2005), 

også mulig å argumentere for et behov for å bygge inn utvikling av evne til kritisk tenkning i 

undervisningen av selve fagstoffet. I denne oppgavens kontekst blir det dermed viktig å spørre 

seg om hvilken bakgrunnskunnskap om «det norske demokratiet» som kommer til uttrykk i 

lærebøkenes tekster, og hvorvidt denne er tilstrekkelig for å gjennomføre en selvstendig 

kritisk vurdering av «det norske demokratiet». I tillegg argumenterer han altså videre for at 

kritisk tenkning også krever kunnskap om vurderingskriterier som et grunnlag for å vurdere 

rimeligheten og verdien i de alternativene som presenteres om temaet. Dette baserer han på 

ideen om at å tenke kritisk essensielt handler om deliberasjon med intensjon om å komme 

frem til en velfundert vurdering angående det aktuelle temaet. Slike vurderinger gjøres på 

basis av kriterier. Her bygger Case (2005) dermed på Lipman (1988, s. 39) som definerer 

kritisk tenkning som «skillful, responsible thinking that facilitates good judgement» fordi 

disse vurderingene blant annet bygger på kriterier. Et slikt syn på kritisk tenkning kommer til 

uttrykk i læreplanen når det påpekes at «Dømmekraft utviklar seg ved at ein vurderer ytringar 

og ytingar mot standardar. (…) Forstandig vurdering - evne til å fastslå kvalitet, karakter eller 

kor brukeleg tingen er - føreset modning ved gjenteken øving i bruk og problematisering av 

velprøvde standardar» (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 1993, s. 3). Når det 
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gjelder kritisk vurdering av «det norske demokratiet» er det således relevant å spørre om 

hvorvidt elever instrueres i hvilke kriterier man kan vurdere et demokrati etter. Det kan i 

denne sammenhengen problematiseres at denne teorien er generell i den forstand at den ikke 

tar eksplisitt tak i fagspesifikke utfordringer i samfunnsfaget. Konseptualiseringen anses 

likevel som et fruktbart utgangspunkt i denne sammenhengen, fordi det gjør det mulig å 

identifisere en generell ferdighetskomponent (kvalifisering) ved kritikken. 

På bakgrunn av disse diskusjonene er det mulig å komme nærmere en fruktbar avgrensning av 

kritisk tenkning som kan benyttes videre i denne oppgavens analyse og diskusjon. Basert på 

denne redegjørelsen kan det dermed sies at en tekst åpner for kritiske perspektiv i de tilfellene 

der den: (a) bidrar til å gi leserne av teksten den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å 

kunne gjøre en selvstendig kritisk vurdering av et gitt tema, og der den (b) gjør eksplisitt de 

nødvendige kriteriene for å vurdere det aktuelle temaet kritisk. I det følgende utdypes 

forskjellige epistemologiske tradisjoners perspektiver på hva det innebærer å forholde seg 

kritisk til en gitt påstand. Sammen med disse teoriene om kritisk tenkning danner dette 

grunnlaget for hva som anses som kritiske perspektiver på «det norske demokratiet» i denne 

oppgavens analyse. 

2.3.2 Subjektifisering: «Å være kritisk» 

Når det gjelder hva det vil innebære «å være kritisk» er dette et spørsmål som kan diskuteres 

på forskjellige måter avhengig av hvilken epistemologisk tradisjon man tar utgangspunkt i. 

Sandin (2015, s. 40-42) diskuterer kritikk med en slik vinkling og den følgende redegjørelsen 

er basert på denne diskusjonen, der det ikke er henvist til andre kilder. Det er selvfølgelig 

viktig å være klar over at disse kunnskapssynene også bygger på visse ontologiske antakelser 

som er mer eller mindre valide, men hvilken av disse tradisjonene som bygger på den mest 

fruktbare kritiske metoden er likevel ikke av interesse her og blir dermed ikke diskutert. 

Poenget er heller å vise at det finnes flere måter «å være kritisk» på og at dette bærer med seg 

konsekvenser for hva et kritisk perspektiv innebærer. Dette aspektet ved kritikk knyttes her til 

opplæringens subjektifiseringsdimensjon. 

Hva det vil si «å være kritisk» henger som tidligere nevnt sammen med hvilke 

sannhetskriterier man tar utgangspunkt i. Den påfølgende redegjørelsen tar for seg 

sannhetskriteriene innenfor de realistiske, pragmatiske, hermeneutiske og 

sosialkonstruktivistiske tradisjonene. Innenfor realistiske teoritradisjoner henger sannhet 
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sammen med en påstands objektive overenstemmelse med virkeligheten, og det å være kritisk 

innenfor denne tradisjonen innebærer dermed en aktiv streben etter å avdekke hvordan 

virkeligheten egentlig ser ut. Dette kalles ofte for korrespondenskriteriet. Således kan et 

kritisk perspektiv ut i fra denne tradisjonen komme til uttrykk innad i en tekst ved at teksten 

viser til empiriske begrunnelser som motstrider egne påstander. Denne tradisjonen kommer til 

uttrykk i læreplanen når det slås fast at «kritisk tenking inneber å prøve om føresetnadene for 

og dei einskilde ledda i ei tankerekkje held» (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 

1993). Lærebøkene kan dermed sies å åpne for en realistisk kritikk av «det norske 

demokratiet» i den grad de problematiserer sine egne påstander med empirisk materiale. 

Innenfor pragmatismen anses derimot realismens korrespondenskriterium som håpefullt. I 

denne teoritradisjonen anses menneskenes muligheter når det gjelder å demystifisere 

virkeligheten og se hvordan den egentlig er som en umulig oppgave. Den kritiske oppgaven 

innenfor en pragmatisk tradisjon blir dermed begrenset til å forsøke å vise at måten ting er på 

kun er et alternativ blant flere (Biesta, 1998). Det handler med andre ord om å åpne opp det 

Jacques Rancière har kalt det «politiske rommet» (Biesta, 2011). Det kritiske potensialet 

oppnås således ved å søke etter mulighetene i en sosial praksis gjennom åpen deliberasjon
3
 

om ulike alternativer. Hvorvidt en tekst åpner for kritiske perspektiver mot seg selv avhenger 

i dette perspektivet dermed av hvorvidt den fremhever at det finnes alternativer, samtidig som 

disse også fremstilles som realistiske. I denne sammenhengen kan dette for eksempel skje ved 

at lærebøkene fremhever alternative måter å organisere et demokrati på i forhold til den 

norske varianten. 

Hermeneutikken erkjenner heller ikke realismens korrespondenskriterium. I denne tradisjonen 

handler kritikk om å ha distanse. Dette fordi sannhet betraktes som noe som oppnås historisk. 

Det er dermed kun gjennom å observere noe fra historisk eller teoretisk avstand at man kan 

konfrontere en påstand kritisk. Likevel fremheves det også at selve kritikken likeledes er en 

del av en bestemt kunnskapstradisjon, slik at distanseringen aldri kan bli fullstendig. Hvorvidt 

lærebøkene kan sies å åpne for kritikk innenfor denne tradisjonen avhenger dermed av at 

lærebøkene retter et eksplisitt kritisk søkelys mot «det norske demokratiet» ved å distansere 

seg. Dette kan for eksempel skje ved at teksten inntar et utenfra-og-inn–perspektiv, på 

samfunnet. 

                                                 
3
 I den grad det er mulig, noe som er omdiskutert. 
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Kritikk er tilsynelatende vanskelig å kombinere med et sosialkonstruktivistisk utgangspunkt. I 

denne epistemologiske tradisjonen anses kunnskap og sannhet som sosialt konstruert (Burr, 

2015, s. 3), og det anses dermed som lite fruktbart å kritisere med utgangspunkt i egne 

perspektiver siden disse følgelig også uunngåelig er sosiale konstruksjoner. Kritikk fra et 

sosialkonstruktivistisk perspektiv innebærer dermed å spørre seg spørsmål som for eksempel: 

hvem som har eierskap til kunnskapen, samt hvilke interesser kunnskapen tjener. I forbindelse 

med lærebøkene er det liten tvil om at det hovedsakelig er lærebokforfatterne og forlagene 

som har direkte eierskap til kunnskapen (på tross av at det er skrevet i et intertekstuelt 

underordnet forhold til læreplanverket), men hvorvidt dette blir gjort eksplisitt kan tenkes å 

variere på tvers av lærebøkene. Således kan det sies at en tekst åpner for kritiske perspektiver 

på seg selv når eierskapet til diskursene som manifesterer seg i teksten blir gjort eksplisitt og 

problematisert. 

Som en oppsummering kan det således fremheves fire syn på hva et kritisk perspektiv 

innebærer fra forskjellige epistemologiske perspektiv. En tekst kan sies å åpne for kritiske 

perspektiv i den grad den (a) fremhever at det foreligger forskjellige empiriske perspektiver 

på det aktuelle temaet, (b) fremhever at det finnes reelle alternative måter å tenke om det 

aktuelle temaet, (c) distanserer seg fra dette temaet ved å sette et eksplisitt kritisk søkelys på 

det, og (d) gjør eierskapet til kunnskapen eksplisitt og problematiserer dette. 

Disse konseptualiseringene av hva det vil si «å tenke kritisk» og hva det vil si «å være kritisk» 

legges altså til grunn for denne oppgavens fremgangsmåte når det gjelder identifisering av 

kritiske perspektiver – og dermed en kritisk diskurs – i lærebøkene. Dette vil jeg komme 

tilbake til i nærmere detalj i metodekapittelet, hvor det vises hvordan dette teoretiske 

rammeverket danner bakgrunnen for konkrete spørsmålsformuleringer. Disse 

spørsmålsformuleringene brukes videre i analysen i et forsøk på å identifisere en kritisk og en 

legitimerende diskurs om «det norske demokratiet». 
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3 Metode 

I det følgende vil det bli redegjort og argumentert for de metodiske valgene som er gjort i 

denne oppgaven i et forsøk på å komme nærmere et svar på problemstillingen. Først 

redegjøres det for hvordan diskursanalytisk metode skal benyttes i denne oppgavens analyse 

og hvorfor denne metoden er hensiktsmessig i denne sammenhengen. Svakheter og 

begrensninger ved metoden påpekes fortløpende der dette er relevant. Spesifikke 

validitetstrusler for et kvalitativt tekstanalytisk rammeverk, samt hvordan disse skal forsøkes 

håndtert i forskningsprosessen, utdypes også. 

3.1 Diskursanalyse 

I denne oppgaven gjennomføres det altså en diskursanalytisk inspirert tekstanalyse av 

læreplanverket og et utvalg lærebøker i samfunnsfag Vg1/Vg2. Målsettingen med dette er å 

undersøke hvorvidt opplæringens mandat og «det norske demokratiet» fremstilles i 

spenningen mellom kritikk og legitimering, og således bidra til å skape en kritisk 

språkbevissthet hos samfunnsfagslærere angående dette temaet. Det må påpekes at det som 

gjøres her ikke er en tradisjonell diskursanalyse i den forstand at det ønskes undersøkt endring 

av diskursene over tid eller belyse den diskursive kampen som eventuelt foregår innad i den 

aktuelle diskursordenen. Fokuset ligger heller på å identifisere at en spenning mellom kritikk 

og legitimering manifesterer seg i læreplanverket og i lærebøkene og deretter bruke dette som 

et grunnlag for å diskutere potensielle konsekvenser for læreres didaktiske vurderinger. Det er 

dermed mulig å argumentere for at det som gjøres her er en tekstanalyse inspirert av det 

diskursanalytiske paradigmet, heller enn en komplett, tradisjonell diskursanalyse. Dette 

delkapittelet benyttes derfor til å gjøre rede for hvilke diskursanalytiske verktøy analysen vil 

bygge på, og hvorfor denne metodiske fremgangsmåten anses som hensiktsmessig i lys av 

problemstilling. 

Begrepet «diskurs» kan defineres på forskjellige måter. Helt overordnet kan man definere en 

diskurs som en måte å kommunisere om noe på innenfor en avgrenset sosial sfære som 

kommer til uttrykk både muntlig og skriftlig. Mer spesifikt kan de omtales som «sosiale 

mønstre av betydningsfastlåsninger» (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 148) som kommer til 

uttrykk i språket.  En diskurs er altså en bestemt måte å fremstille verden (eller deler av 

verden) på som deles av flere i et samfunn. En tekst kan således anses som et produkt av en 
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eller flere spesifikke diskurser (Widdowson, 1995, s. 164) fordi den er skrevet av en forfatter 

som på en eller annen måte – ofte ubevisst – gir uttrykk for de dominerende diskursene som 

finnes i samfunnet han eller hun er sosialisert inn i. Det som tidligere i oppgaven har blitt 

omtalt som kritiske og legitimerende perspektiver på «det norske demokratiet» kunne således 

like så godt vært omtalt som kritiske og legitimerende diskurser om «det norske demokratiet» 

– fordi diskurser her defineres som en måte å kommunisere om noe på. Ved å gjennomføre en 

diskursanalytisk inspirert tekstanalyse, som undersøker hvorvidt disse diskursene kommer til 

uttrykk når dette temaet omtales i lærebøkene, blir det dermed mulig å kunne si noe om 

hvordan «det norske demokratiet» fremstilles i lys av spenningen mellom kritikk og 

legitimering. En slik analyse er således en fruktbar fremgangsmåte for å komme nærmere et 

svar på hvordan «det norske demokratiet» fremstilles i lærebøkene i lys av spenningen 

mellom kritikk og legitimering fordi den setter fokus på hvordan det kommuniseres om 

temaet. 

Ifølge Bratberg (2014, s. 32) er en diskursanalyse rettet mot «hvordan bestemte 

representasjoner av virkeligheten skapes, opprettholdes og utfordres». Det antas med andre 

ord i en slik analyse at språket bidrar til å skape og opprettholde mening og at man således 

ved å analysere språket som tekst, tale og bilde kan komme nærmere en forståelse av hvordan 

denne prosessen foregår. Oppfatningene som kommer til uttrykk i språket antas i 

diskursteorien videre å ligge til grunn for handling. Diskursene holdes altså «oppe gjennom 

språk og bekreftes gjennom handling» (Bratberg, 2014, s. 33). Det er derfor viktig å 

undersøke de diskursene som manifesterer seg i lærebøkene av flere grunner. For det første 

fordi det er mulig å anta at lærebøkene bidrar til å skape, opprettholde og utfordre visse 

representasjoner av «det norske demokratiet» gjennom sin fremstilling av det. Det er derfor 

viktig å undersøke hvordan denne fremstillingen gjøres, slik at samfunnsfagslærere potensielt 

får økt bevissthet rundt denne prosessen. For det andre fordi disse diskursene – ved å 

manifestere seg i lærebøkene – også til en viss grad kan sies å være institusjonaliserte. Dette 

innebærer at diskursene fremstår som etablerte verdisett og således har ytterligere potensiale 

for å legge avgjørende premisser for hvordan elevene forstår verden rundt seg (Bratberg, 

2014). Det er dermed viktig å rette et kritisk blikk mot hvordan diskursene manifesterer seg 

siden de dermed kan tenkes å ha en innvirkning på hvilken oppfatning norske elever sitter 

igjen med av «det norske demokratiet» etter endt skolegang. Disse to poengene er riktignok 

kun antakelser som hverken kan bekreftes eller avkreftes av den forskningen som gjøres her, 

men danner grunnlaget for at dette anses som et viktig tema å undersøke. 
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På bakgrunn av de ovennevnte antakelsene kan det fremheves at det viktigste overordnede 

målet med denne oppgaven således er å bidra til at samfunnsfagslærere får økt bevissthet 

angående hvordan også lærebøkene kan plasseres i forhold til Biestas tre dimensjoner; altså at 

de i forskjellig grad kan anses som å gi uttrykk for sosialiserende, kvalifiserende eller 

subjektifiserte perspektiv, og at dette dermed også får konsekvenser for de vurderingene en 

lærer må gjøre i sin didaktiske praksis. I det følgende vil det gjøres rede for hvordan denne 

målsettingen forsøkes oppnådd i denne oppgaven. 

Det finnes ingen konkret «oppskrift» på hvordan en diskursanalyse bør gjennomføres og den 

diskursanalytiske forskeren blir dermed nødt til delvis å bygge opp sitt metodiske rammeverk 

på egen hånd. Dette kan på samme tid anses som både en svakhet og en styrke ved metoden. 

På den ene siden er dette en svakhet fordi det svekker metodens transparens som en følge av 

at den konkrete metodiske fremgangsmåten for slik forskning kan variere svært mye fra 

analyse til analyse. Forskningen kan dermed bli vanskelig å reprodusere og det blir ekstra 

viktig at forskeren er tydelig på hvordan analysen gjennomføres helt konkret. På den andre 

siden kan mangelen på en konkret fremgangsmåte også argumenters for å være en styrke fordi 

det fører til en mer dynamisk metodebruk som åpner for kontekstuell tilpasning ut i fra 

forskningens målsettinger. Spesielt i kvalitative metoder er en slik mulighet for et dynamisk 

forhold mellom metode og analyse viktig (Maxwell, 2013). Diskursteori kan således sies å 

være mer en «verktøykasse» for analyse, heller enn et klart og tydelig metodisk kart som man 

kan følge fra «a til å». Det er således flere av begrepene i diskursteorien som egner seg som 

redskaper i en konkret diskursanalyse, men det er ikke nødvendig å benytte samtlige. 

Basert på Jørgensen og Phillips (1999) sin fremstilling er det flere diskursteoretiske begrep 

som anses som nyttige i denne analysen. De følgende verktøyene vil benyttes: nodalpunkter, 

ekvivalenskjeder, diskursorden, intertekstualitet og kritisk språkbevissthet. Disse er tatt fra 

forskjellige diskursanalytiske tradisjoner og er valgt ut på grunnlag av en pragmatisk 

utvelgelse basert på hva som anses som fruktbare verktøy i lys av oppgavens problemstilling. 

I det følgende vil det gjøres rede for hvordan disse begrepene benyttes i den aktuelle analysen 

og hvorfor disse anses som hensiktsmessige i denne sammenhengen. 

3.1.1 Nodalpunkt og ekvivalenskjeder 

Grovt sett er det mulig å si at et nodalpunkt er et knutepunkt som organiserer diskurser 

(Jørgensen & Phillips, 1999, s. 63). Ved å identifisere et slikt knutepunkt kan man, ifølge 
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Jørgensen og Phillips (1999), potensielt finne ut av hvordan en diskurs er organisert 

diskursivt. Det aktuelle nodalpunktet i denne analysen er «det norske demokratiet». Dette 

innebærer dermed at «det norske demokratiet» her anses som et begrep som ved å knytte seg 

sammen med andre begreper organiserer en diskurs om hva demokratiet i Norge innebærer. 

Ifølge Jørgensen og Phillips (1999) er nodalpunktene i utgangspunktet såkalte «tomme tegn». 

Dette vil si at de i seg selv ikke betyr noe før de settes i forbindelse med andre tegn gjennom 

ekvivalenskjeder. Nodalpunktet «det norske demokratiet» betyr således ingenting før det 

settes i sammenheng med for eksempel Stortinget, frie valg, ytringsfrihet, osv. Disse 

begrepene benyttes her for å tilskrive mening til det foreløpig «tomme» tegnet «det norske 

demokratiet». Hvordan denne meningstilskrivelsen ser ut er nødvendig å undersøke før man 

kan si noe sikkert om hvordan «det norske demokratiet» fremstilles i lærebøkene – slik at man 

tar utgangspunkt i en hensiktsmessig og begrunnet avgrensning av den eller de diskursene 

man ønsker å undersøke. 

3.1.2 Diskursorden 

For å kunne gripe fatt i den kompleksiteten som spenningen mellom kritikk og legitimering 

bringer inn i diskusjonen om diskursen som formes rundt nodalpunktet «det norske 

demokratiet», benyttes her begrepet diskursorden som et analytisk verktøy – etter anbefaling 

av Jørgensen og Phillips (1999). Ved å benytte dette analytiske verktøyet blir «spillet mellem 

diskursene i en given diskursorden et vigtigt fokus-punkt i analysen» (Jørgensen & Phillips, 

1999, s. 151). Dette er derfor et hensiktsmessig metodisk grep i denne sammenhengen i lys av 

målsettingen om å undersøke forholdet mellom kritiske og legitimerende perspektiver på «det 

norske demokratiet». Dette begrepet er for anledningen lånt fra den kritisk diskursanalytiske 

tradisjonen. 

En diskursorden defineres av Bratberg som det «man viser til når et samfunnsområde er 

forbundet med flere ulike diskurser som konkurrerer om betydningstilskrivelse knyttet til det 

aktuelle området» (Bratberg, 2014, s. 42). På liknende vis kan en diskursorden defineres – ved 

hjelp av Jørgensen og Phillips (1999) – som en samling forskjellige diskurser som delvis 

dekker samme tema og som de konkurrerer om å definere på hver sin måte. I en 

diskursanalyse er det følgelig gjerne diskursordenen som setter rammene for analysen ved at 

den konkrete analysen tar for seg de diskursene som kjemper om definisjonsmakten på et 

spesielt område. Diskursordenen «det norske demokratiet» forventes således å bestå av flere 
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ulike diskurser som konkurrerer om å tilskrive betydning til begrepet. Her fokuseres det altså 

på en kritisk og en legitimerende diskurs, men det utelukkes likevel ikke at det finnes flere 

diskurser som på hver sin måte deltar i konkurransen om å tilskrive «det norske demokratiet» 

en betydning. 

Et grunnleggende mål med denne oppgaven blir dermed å finne ut hvordan den aktuelle 

diskursordenen «det norske demokratiet» – som altså forsøkes identifisert og avgrenset ved 

hjelp av begrepene nodalpunkt og ekvivalenskjeder – fremstilles i lys av spenningen mellom 

kritikk og legitimering. Den konkrete fremgangsmåten for hvordan dette skal gjøres blir 

utdypet i delkapittel 3.5.2. 

3.1.3 Kritisk språkbevissthet 

En sentral målsetning ved oppgaven er som sagt også å bidra til å utvikle en kritisk 

språkbevissthet hos samfunnsfagslærere når det gjelder undervisning om «det norske 

demokratiet». Dette innebærer kort fortalt å gi lærere innsikt i den diskursive praksisen som 

de er deltakere i og hvordan dette potensielt får betydning for de didaktiske vurderingene som 

må gjøres som en del av undervisningen – både i planleggingsfasen og i klasserommet. 

Ifølge Fairclough (1992; referert i Jørgensen & Phillips, 1999) skal kritisk språkbevissthet gi 

innsikt i to aspekter ved språket. For det første skal det gi innsikt i den diskursive praksisen 

som man deltar i når man bruker språk og konsumerer tekster. For det andre skal det også 

bidra til å gi innsikt i de sosiale strukturene og maktrelasjonene som både formes av og blir 

formet og forandret av den diskursive praksisen man er deltaker i. Vanligvis ville en slik 

kritisk språkbevissthet i en kritisk diskursanalyse blitt forsøkt oppnådd ved å peke på sosiale 

konsekvenser av diskursene man undersøker. Dette er en omfattende oppgave som i seg selv 

bygger på en rekke premisser som ikke kan bevises på grunnlag av et utelukkende lingvistisk 

datamateriale og man vil da komme i fare for å ende opp i sirkulær argumentasjon. Som 

Breeze (2011, s. 508) påpeker er det riktignok ukontroversielt å hevde at det finnes et forhold 

mellom diskurs og individers oppfatninger av virkeligheten, men siden det er et dialektisk 

forhold mellom språk og kognitive prosesser faller argumentasjonen for et slikt forhold på 

stengrunn dersom det eneste beviset forskeren legger til grunn er av lingvistisk art. Dersom 

man ønsker å finne ut av hva individer tenker basert på det de leser eller hører er man således 

nødt til å skaffe ikke-lingvistisk bevis på dette (Stubbs, 1997). Dette problemet løses her ved å 

begrense den kritiske målsettingen til å «bevæge noget fra det objektive til det politiske, altså 
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fra det tyst selvfølgelige til noget, man kan være for eller imod» (Jørgensen & Phillips, 1999, 

s. 165). Fremstillingen av demokratiet i lærebøkene gjøres dermed potensielt til «gjenstand 

for diskusjon og kritikk og dermed forandring» (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 165) ved at 

analysen viser at måten dette gjøres på faktisk har en didaktisk betydning. 

Fairclough (1992; referert i Labercane & Griffith, 1998) argumenterer for at en slik kritisk 

språkbevissthet er en viktig forutsetning for demokratisk medborgerskap og at det dermed er 

viktig å utvikle denne evnen hos elevene. Denne evnen kan bidra til at elevene blir bedre til å 

undersøke kritisk «the political content of messages that are continually given to the public as 

‘the truth’» (Labercane & Griffith, 1998, s. 56). På den annen side kan det også påpekes at det 

av flere grunner er minst like viktig å utvikle denne evnen hos lærere. For det første fordi 

både lærere og elever må anses som lesere av lærebøkene; for det andre fordi elevene dermed 

kan modellere etter læreren; og for det tredje fordi en lærer må gjøre kritiske vurderinger av 

lærebøkene i spenningen mellom kritikk og legitimering i sin didaktiske praksis. Dette siste er 

av særlig interesse i denne oppgaven. 

3.1.4 Intertekstualitet 

Intertekstualitet «betegner det forhold, at alle kommunikative begivenheder trækker på 

tidligere begivenheder; man begynder aldrig forfra» (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 84). 

Intertekstualitet benyttes her som et hjelpemiddel for å diskutere og analysere forholdet 

mellom læreplanverket og lærebøkene. Dette gjøres for å fremheve at lærebøkene skrives med 

utgangspunkt i de føringene som ligger i læreplanverket. Dette er viktig, fordi 

lærebokforfattere aldri jobber i et vakuum; historien har en innvirkning på en tekst, og teksten 

har en virkning på historien gjennom intertekstualitet (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 85) 

Forholdet mellom læreplanverket og lærebøkene kan dermed sies å være en intertekstuell 

kjede (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 84) hvor mulighetene for forandring i lærebøkene 

begrenses av den underordnede rollen de har i forhold til læreplanverket. Større endringer i 

lærebøkenes innhold er avhengig av endringer i læreplanverket, men fordi læreplanen er 

tvetyding gir den også et stort rom for valg for lærebokforfattere. Den siste revisjonen i 2013 

la for eksempel til hovedområdet «Utforskeren» som kan tenkes å ha hatt konsekvenser for 

innholdet i lærebøkene, men hvordan dette helt konkret har slått ut er avhengig av de enkelte 

lærebokforfatterne. 
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Det neste steget er å vise hvordan det helt konkret gås frem for å identifisere en kritisk og en 

legitimerende diskurs som formes rundt nodalpunktet og diskursordenen «det norske 

demokratiet». Fremgangsmåten for å gjøre dette utdypes senere (se delkapittel 3.5). Før dette 

gjøres er det likevel visse ting som også må avklares: hvordan datamaterialet er utvalgt og 

begrunnelsen for dette, hvordan aktuelle validitetstrusler – både av epistemologisk og 

personlig art – vil bli håndert i forskningsprosessen og hvilke etiske betrakninger som er gjort 

i forbindelse med forskningen. 

3.2 Datamateriale 

I et forsøk på å komme nærmere et svar på problemstillingen gjennomføres altså en 

diskursanalytisk inspirert tekstanalyse av et utvalg lærebøker
4
 i samfunnsfag VG1/VG2. Dette 

utvalget anses som fruktbart av tre årsaker. For det første, fordi tidligere forskning på området 

(Børhaug, 2014; Børhaug & Christophersen, 2012; Haavelsrud, 1979; Lorentzen, 2003) 

utelukkende har tatt for seg bøker i grunnskolen. Dermed har denne oppgaven potensial til å 

bryte ny grunn for den samfunnsfagsdidaktiske forskningen på dette området. For det andre 

fordi kritisk tenkning ofte blir ansett som en slags høyere-ordenstenkning (Sandahl, 2015a) og 

kritiske perspektiver kan dermed tenkes å ha en større frekvens i lærebøker fra videregående 

trinn. For det tredje er dette det det siste obligatoriske fellesfaget i norsk skole hvor demokrati 

har en eksplisitt posisjon i fagets kompetansemål. Dette er altså det siste demokratifaget de 

fleste norske elever (med unntak av de som velger visse valgfag) går gjennom i sin skolegang, 

og det er dermed interessant – og svært viktig – å undersøke hvilken fremstilling av 

demokratiet elevene møter i slutten av sin skolegang; rett før de selv får stemmerett og regnes 

som selvstendige demokratiske medborgere. Kriteriene som ble stilt til lærebøkene for at de 

skulle kunne brukes i forskningen var videre at de måtte være skrevet på bakgrunn av 

endringene som kom med den reviderte læreplanen
5
 i 2013. Dette fordi denne revisjonen kan 

tenkes å ha hatt en betydning for fremstillingen av «det norske demokratiet» i spenningen 

mellom den kritiske og den legitimerende diskursen i lærebøkene fordi den setter større fokus 

på at et av fagets mest sentrale kompetansemål er «å stimulere til kritisk vurdering av etablert 

                                                 
4
 De aktuelle bøkene er: 

Bergstrøm, H., Dale, J. T., Garstad, K. (2013) Ditt Samfunn. Oslo: Dalefag. 

Holgersen, T. S., Kosberg, E., Iversen, M. A. (2013) Delta! Oslo: Cappelen Damm. 

Haraldsen, M., Grønlie, A., Jørgensen, H., Lorentzen, J. V., Ryssevik, J., Strand, O., Wold, M. M. (2013) 

FOKUS Samfunnsfag. Oslo: Aschehoug. 
5
 Dette har forlagene bekreftet at er blitt gjort. 
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og ny samfunnsfagleg kunnskap» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 3). I et forsøk på å legge 

til rette for en mest mulig dekkende analyse av den aktuelle diskursive ordenen er det – basert 

på disse ovennevnte kriteriene – derfor valgt ut følgende bøker fra tre av de største forlagene 

på lærebokområdet: Dalefag, Cappelen Damm og Aschehoug.
6
 De tilhørende nettressursene 

vil derimot ikke bli analysert her. Dette fordi tidligere forskning har antydet at disse i liten 

grad benyttes av elevene i norske klasserom (Egeberg et al., 2012; referert i Blikstad-Balas, 

2015). 

Som en forlengelse av dette datamaterialet får også læreplanverket en sentral plass i analysen 

– noe som gjør det mulig å rette fokus mot intertekstuelle faktorer. Med denne betegnelsen 

menes de offentlige dokumentene som til sammen kan sies å bestemme innholdet i skolen 

generelt og samfunnsfaget spesielt fra makropolitisk hold. Disse er formålsparagrafen i 

Opplæringslova (1998), den generelle delen av læreplanen (Kirke- utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1993), samt samfunnsfagets formål og kompetansemål 

(Utdanningsdirektoratet, 2013). Læreplanverket benyttes for to forskjellige analyseformål i 

denne oppgaven. For det første blir det analysert med en målsetting om å vise hvorvidt en 

legitimerende og en kritisk diskurs manifesterer seg på læreplannivået. For det andre blir 

læreplanen i samfunnsfag også benyttet som utgangspunkt for å begrunne avgrensningen av 

«det norske demokratiet» som en egen diskursorden. Læreplanen blir dermed et par analytiske 

«briller» som benyttes i forskningsprosessen ved at den danner grunnlaget for hvilke aspekter 

ved demokratiet som for anledningen analyseres som en del av «det norske demokratiet». 

Med tanke på at læreplanen kan sies å være det dokumentet som har mest direkte innvirkning
7
 

på den enkelte lærers undervisning (Koritzinsky, 2012), gir dette potensielt analysen en mer 

didaktisk innretting ved at den avgrensningen som gjøres av demokratiet ligger tettere opp til 

den som lærere er pålagt å jobbe ut i fra i sin daglige praksis. Det er likevel grunn til å være 

kritisk til dette utgangspunktet for å avgrense diskursordenen fordi man også mister en 

vesentlig del av den meningen man tillegger «det norske demokratiet» i hverdagen, samt den 

meningen som lærebøkene selv tillegger diskursordenen. Likevel anses dette som en 

hensiktsmessig avgrensning med tanke på problemstillingen fordi målet kun er å identifisere 

at det manifesterer seg en spenning mellom kritikk og legitimering i datamaterialet, ikke 

                                                 
6
 Gyldendals lærebokserie i samfunnsfag er bevisst utelatt fordi den på skrivende tidspunkt foreløpig ikke er blitt 

oppdatert etter læreplanendringene i 2013. 
7
 Ikke dermed sagt eneste. Den enkelte læreres oppfatning av opplæringens målsettinger vil for eksempel kunne 

tenkes å ha en minst like viktig innvirkning. 
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analysere disse diskursene i dybden. Med andre ord – dersom man låner et begrep fra 

kvantitativ analyse – regnes denne avgrensningen altså som et «representativt utvalg». 

3.3 «How might I be wrong?» 

«Human life – that appeared to him the one thing worth investigating. Compared to it 

there was nothing else of any value. It was true as one watched life in its curious crucible 

of pain and pleasure, one could not wear over one’s face a mask of glass, nor keep the 

sulphurous fumes from troubling the brain and making the imagination turbid with 

monstrous fancies and misshapen dreams. There were maladies so strange that one had to 

pass through them if one sought to understand their nature. And, yet, what a great reward 

one received! How wonderful the whole world became to one!” 

−Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1890 

Det Oscar Wilde peker på i dette sitatet er noe den kvalitative forskeren er nødt til å være 

oppmerksom på i forskningsprosessen – nemlig at det oppstår et refleksivt forhold mellom 

forskeren og forskningsobjektet. Refleksivitet innebærer en anerkjennelse av at forskeren som 

person og teoretiker påvirker og former forskningsprosessen, samtidig som forskningsobjektet 

har en lignende effekt på forskeren. Dette kan følgelig true forskningens validitet fordi 

forskeren – med sine medbrakte verdier, holdninger, oppfatninger, meninger, handlinger, 

følelser, målsetninger, metodiske valg og teoretiske forutsetninger – påvirker de 

konklusjonene som trekkes (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). 

Maxwell (2013) argumenterer for at spørsmålet om forskningens validitet må være et 

gjennomgående element i hele forskningsdesignet. Hensynet til validitet må dermed 

informere både valg og bruk av teori, metode, datamateriale, analyse, resultater, diskusjon og 

eventuelle konklusjoner basert på disse. I den forbindelse er det nødvendig at man som 

forsker fremhever hvilken konseptualisering av validitet som ligger til grunn for forskningen, 

og hvordan man planlegger å sikre dette i forskningsprosessen. Til grunn for denne 

avhandlingen legges det som Maxwell (2013, s. 122) kaller en «common-sensical» definisjon 

av validitet, nemlig: «the correctness or credibility of a description, conclusion, explanation, 

interpretation, or other sort of account». I denne oppgavens kontekst oppfatter jeg med andre 

ord graden av validitet som avhengig av forholdet mellom forskningens resultater og den 

virkeligheten som forsøkes beskrevet; dersom det kan argumenteres for at resultatene er en 

god fremstilling av det som forskes på anses resultatene som valide. Å definere validitet på 
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denne måten anses som hensiktsmessig her fordi den har en dynamisk kvalitet ved seg som 

passer bedre i en kvalitativ kontekst enn mer mekaniske definisjoner. I denne 

konseptualiseringen ligger det også en antakelse om at validitet er noe som ikke av seg selv 

sikres gjennom metoden man benytter seg av, men som man må argumentere for. Dette 

bygger på Irwin (2008), som påpeker at metodene kun er mer eller mindre hensiktsmessige 

måter å skaffe denne argumentasjonen på. På samme måte kan man også si at datamaterialets 

status som bevis for denne argumentasjonen er noe som forskeren må demonstrere – dataene i 

seg selv sier ingenting. Validitet slik det anses her handler altså først og fremst om å 

argumentere for at den fremstillingen man som forsker gir faktisk er en korrekt fremstilling, 

og en validitetstrussel kan således defineres som «en måte det kan tas feil på» (Maxwell, 

2013, s. 123; min oversettelse). 

Når det gjelder den ytre validiteten til oppgavens konklusjoner er denne begrenset. Dette fordi 

den analysen som gjøres her utelukkende tar form av en tekstanalyse av et utvalg lærebøker. 

Dette gjør at analysen som gjøres her kun kan sies å være en analyse av diskursene slik de 

kommer til uttrykk i de utvalgte lærebøkene – ikke diskursene som helhet i samfunnet, fordi 

dette ville krevd en svært omfattende analyse med et bredere og mer multidimensjonalt 

datamateriale. På den annen side kan det påpekes at målet med oppgaven tross alt ikke er 

direkte generaliserbarhet, men heller å skape en generell kritisk språkbevissthet hos 

samfunnsfagslærere i deres bruk av lærebøker. 

Ifølge Maxwell (2013) må den kvalitative forskeren særlig være oppmerksom på to trusler 

mot forskningens indre validitet, nemlig reaktivitet og forskerens bias. Reaktivitet innebærer 

faren for at forskningsobjektene kan påvirkes – og dermed opptre annerledes – av det faktum 

at de blir forsket på eller observert. Dette blir relevant for en slik analyse som gjøres her i 

forbindelse med spørsmålet om definisjonsvaliditet. Dette er avhengig av hvorvidt en valgt 

indikator faktisk måler det som ønskes målt (Dahlum, 2015), noe som er et sentralt spørsmål 

når det gjelder de konkrete spørsmålsformuleringene som denne analysen vil ta utgangspunkt 

i. Dette problematiseres og diskuteres senere i forbindelse med presentasjonen av disse (se 

3.5.2). Med forskerens bias mener man videre systematiske «feil» i forskningen som er 

resultat av forskerens attributter eller handlinger. Det kan for eksempel være fordommer 

forskeren sitter inne med, eller gjennomgående metodefeil som er gjort under analysen. I 

kvalitativ forskning kan dette være et potensielt stort problem siden forskeren er en mer aktiv, 

deltakende del av forskningen.  Maxwell (2013, s. 124) påpeker at det å forklare forskningens 

potensielle bias og hvordan man skal løse dette dermed er en nøkkeloppgave for den 
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kvalitative forskeren. Dette gjøres i det følgende ved først å diskutere og problematisere 

epistemologiske bias, og deretter potensielle personlige bias som kan få en konsekvens for 

konklusjonene som trekkes. I tillegg påpekes det fortløpende hvordan disse validitetstruslene 

forsøkes håndtert i selve forskningsprosessen. 

3.3.1 Epistemologisk bias 

Når man foretar et valg av metode for en hvilken som helst forskningsprosess bringer det også 

med seg noen epistemologiske antakelser som det er viktig å ha et bevisst forhold til. Dette 

fordi de til en viss grad vil påvirke hva man «ser» etter i forskningen og dermed også de 

svarene man sitter igjen med. I en diskursanalytisk prosess er det særlig to 

samfunnsvitenskapelige tradisjoner man arbeider i slektskap med: den marxistiske og den 

sosialkonstruktivistiske tradisjonen. Det er dermed viktig å spørre seg: hva kan man forvente 

å finne ved å gjøre det på denne måten? 

Diskursteori bygger på en post-strukturalistisk kritisk lesing av marxismens historiske 

materialisme (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 42). Der marxismen setter økonomien i sentrum 

for å forklare den sosiale strukturen, setter diskursteoretikerne i stedet en forståelse av 

diskursene som konstituerende og konstituerte. Diskursteorien er altså beslektet med 

marxismen ved at et aspekt ved den sosiale virkeligheten settes i sentrum for å forklare det 

sosiale, samtidig som den også representerer et brudd med denne tankegangen ved fokuset på 

at påvirkningen går begge veier. Når man gjennomfører en diskursanalyse må man altså være 

klar over at man på noen måter fortsatt befinner seg i en marxistisk tradisjon, med den 

epistemologiske bagasjen det bringer med seg. Dette innebærer altså at selv om den 

diskursanalytiske metoden riktignok delvis bygger på en kritikk av marxismens fokus på 

materialitetens determinerende kraft, er det fortsatt lagt stor vekt på struktur i den 

diskursanalytiske tradisjonen. Materialitetens determinans kan således til en viss grad sies å 

ha veket for troen på tekstualitetens dominans innenfor det kritisk-diskursanalytiske 

paradigmet. De teoretiske «brillene» man setter på nesen når man arbeider i en slik (post-) 

marxistisk tradisjon kan dermed enkelt lede forskeren til å overdrive betydningen diskursene i 

realiteten har dersom han eller hun ikke er bevisst denne epistemologiske antakelsen. Denne 

validitetstrusselen unngås ved å unnlate å diskutere konsekvensene av de identifiserte 

diskursene for lærerens vurderinger på en deterministisk måte, men heller konsekvent omtale 

disse som potensielle konsekvenser. 
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I tillegg har den diskursanalytiske tradisjonen blitt inspirert av sosialkonstruktivistiske 

perspektiver (Nikander, 2008). Den epistemologiske forståelsen som følger av dette fører med 

seg et særlig problematisk aspekt, fordi dersom man anser den sosiale virkeligheten som 

sosialt konstruert må man følgelig også se sitt eget forskningsarbeid som en slik konstruksjon 

– ikke en objektiv «sannhet». Dette problemet er her forsøkt løst ved å benytte en forståelse 

av begrepet validitet som ikke impliserer en objektiv sannhet. Oppgaven som pålegges 

forskeren ved en slik validitetsforståelse blir dermed heller å vise gjennom argumentasjon at 

fremstillingen er plausibel. Dette epistemologiske utgangspunktet bringer på den annen side 

også med seg en viktig innsikt. Nemlig at diskursanalytikeren ofte selv er forankret i de 

diskursene han eller hun forsøker å analysere, og at det dermed er umulig å distansere seg 

komplett fra disse ved å observere fra et objektivt perspektiv (Jørgensen & Phillips, 1999). 

Hvorvidt de største validitetstruslene som kommer av dette er mulig å unngå er vanskelig å 

svare på, men det er likevel viktig å være bevisst i forskningsprosessen. 

3.3.2 Personlig bias 

Når det gjelder spørsmålet om personlige bias i forskningsprosessen er det ingen grunn til 

ikke å understreke at dette er en vanskelig, men likevel viktig oppgave å ta fatt i. Helt generelt 

går denne validitetstrusselen ut på at mine eksisterende teorier, målsettinger, forventninger og 

forestillinger styrer analysen i en viss retning, og potensielt fører til at forskningen kun ender 

opp med å bekrefte disse. Denne trusselen er umulig å eliminere, men det er mulig å forsøke å 

unngå de negative konsekvensene i størst mulig grad. Maxwell (2013, s. 125-129) foreslår 

enkelte metoder forskeren kan benytte seg av for å teste og styrke validiteten i den kvalitative 

forskningen. Den av disse metodene som er mest relevant i denne sammenhengen innebærer å 

søke aktivt etter bevis i datamaterialet som motsier konklusjonene som trekkes. I denne 

oppgaven løses dette delvis ved at det er innebygget en slik søken etter diskrepans allerede i 

problemstillingen; kritiske perspektiver motsier legitimerende perspektiver, og motsatt. I 

tillegg vil en slik søken etter diskrepans bli forsøkt gjort i selve lesingen av tekstene. 

Avslutningsvis må det understrekes at den desidert største validitetstrusselen i denne 

sammenhengen er det faktum at en slik analyse som gjøres her i ytterste konsekvens aldri vil 

kunne sies å være mer enn en subjektiv tolkning av det stoffet som analyseres. På tross av at 

det er mulig å argumentere for at man har sikret en transparent, hensiktsmessig og fruktbar 

fremgangsmåte for å komme nærmere et svar på forskningens problemstilling vil dette faktum 
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alltid være en overhengende validitetstrussel, og det vil til syvende og sist være opp til leseren 

å vurdere om det som gjøres er en valid tolkning av datamaterialet. I lys av dette vil jeg – etter 

oppfordring fra Maxwell (2013) – la spørsmålet «how might I be wrong?» være aktivt 

gjennomgående i forskningen og argumentasjonen for de konklusjonene jeg trekker på 

bakgrunn av resultatene. Dette i et forsøk på å sikre avhandlingens validitet. Leseren inviteres 

med dette til å innta et tilsvarende kritisk blikk på avhandlingens argumentasjon, analyse, 

diskusjon og konklusjoner. Til sammen viser disse poengene at forskerens oppgave når det 

gjelder å gjøre forskningen transparent er særdeles viktig, slik at leseren selv får muligheten 

til å vurdere hvorvidt konklusjonene kan anses som å være en valid konstruksjon av 

virkeligheten. Dette forsøkes gjort i delkapittel 3.5. 

3.4 Etiske betraktninger 

I arbeidet med en diskursanalyse, som i annen forskning, er det viktig å gjøre seg enkelte 

etiske betraktninger. Ifølge Fairclough (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 100) må en 

diskursanalytiker overveie risikoen for at forskningens resultater kan bli brukt som ressurser i 

«sosial ingeniørkunst». Med andre ord må man som forsker være bevisst på at resultatene av 

forskningen kan brukes til et formål, både på godt og vondt. Det er heller ingen selvfølge at 

forskeren personlig er enig i måten hans eller hennes egen forskning blir benyttet i en slik 

samfunnsutvikling. I denne avhandlingens kontekst kan det for eksempel godt tenkes at 

konklusjonene mine kan benyttes til både å argumentere for og imot behovet for å sette et 

større fokus på å få fremheve enten kritiske eller legitimerende perspektiver i lærebøkene – på 

tross av min eksplisitte målsetning om å bidra til en argumentasjon til fordel for en balansert 

tilnærming til spørsmålet. Den eneste måten å unngå dette i størst mulig grad er å argumentere 

så klart og tydelig som mulig for denne oppfatningen, noe som her blir gjort ved at 

argumentasjonen bygger på tidligere teoretiske bidrag. 

Dette er også en fortolkende oppgave og det er dermed viktig å være oppmerksom på at man 

som forsker fortolker en virkelighet som allerede er fortolket av andre mennesker, jamfør 

prinsippet om dobbel hermeneutikk (Giddens, 1976). Dette gir en forskningsetisk utfordring i 

denne sammenhengen ved at det ikke er en selvfølge at forfatterne av lærebøkene vil si seg 

enig i min tolkning av deres tekster. Dette kan oppfattes som en belastning for forfatterne. Jeg 

har dermed som forsker et etisk ansvar for å unngå ubegrunnede oppfatninger av 

datamaterialet.  
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3.5 Fremgangsmåte for den konkrete analysen 

Analysen deles opp i to deler. Først analyseres læreplanverket med en målsetting om å 

identifisere en kritisk og en legitimerende diskurs i omtalen av skolens og fagets mandat. 

Deretter avgrenses og begrunnes «det norske demokratiet» som egen diskursorden, før 

lærebøkenes fremstilling av denne diskursordenen i lys av spenningen mellom kritikk og 

legitimering analyseres. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i de diskursanalytiske begrepene 

som er gjort rede for ovenfor, samt ved å formulere konkrete spørsmål til tekstene som i lys 

av det teoretiske rammeverket antas å danne grunnlag for å identifisere kritiske og 

legitimerende perspektiver. 

3.5.1 «Det norske demokratiet» som diskursorden 

Jørgensen og Phillips (1999) påpeker at man ikke kan kalle hva som helst for en diskurs og 

understreker med dette viktigheten av at en diskursanalytiker må dokumentere at den 

avgrensningen man gjør er rimelig. Denne innledende analysen gjøres ved å benytte 

begrepene nodalpunkt og ekvivalenskjeder. Det aktuelle nodalpunktet er «det norske 

demokratiet», og det vil forsøkes vist hvordan dette tomme tegnet blir tillagt mening gjennom 

ekvivalenskjeder. 

Denne avgrensningen gjøres hovedsakelig med utgangspunkt i hovedområdet «politikk og 

demokrati» i læreplanen i samfunnsfag, men også til dels på bakgrunn av innholdet i de 

utvalgte lærebøkene. Her tas det da altså utgangspunkt i «det norske demokratiet» som et 

nodalpunkt og det forsøkes vist hvordan dette blir koblet sammen med forskjellige aspekter 

ved det norske samfunnet gjennom ekvivalenskjeder i læreplanen. Når det gjelder læreplanen 

vil dette ta form av å vise hva som settes i sammenheng med «det norske demokratiet» 

gjennom kompetansemålene. Den avgrensningen som blir gjort av den diskursordenen som 

formes rundt «det norske demokratiet» i lærebøkene avgjøres dermed strategisk med 

utgangspunkt i forskningsformålet, og i dynamikk med datamaterialet. 

Ved å gjøre dette er det mulig å komme nærmere et svar på hvilken mening som legges i «det 

norske demokratiet» i samfunnsfaget. Dermed muliggjøres også en analyse av hvordan det 

«norske demokratiet» fremstilles i lys av spenningen mellom kritikk og legitimering. En 

analyse som i tillegg er didaktisk nær på den måten at avgrensningen av diskursordenen er 
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gjort med utgangspunkt i det mest sentrale styringsdokumentet for den enkelte lærer: 

læreplanen i det aktuelle faget. 

3.5.2 Hva anses som kritiske og legitimerende perspektiver i 

læreplanverket og på «det norske demokratiet» i lærebøkene? 

Læreplanverket analyseres som sagt med en målsetting om å identifisere en spenning mellom 

kritikk og legitimering i opplæringens mandat. Her blir et sentralt spørsmål hvor grensene for 

kritisk tenkning om samfunnet settes, og hva som slås fast at skal legitimeres i opplæringen. 

Dette blir forsøkt identifisert ved å ta utgangspunkt i de forskjellige typene legitimering og 

kritikk som er fremhevet i det teoretiske rammeverket. De utvalgte lærebøkene analyseres 

med en målsetting om å identifisere hvorvidt «det norske demokratiet» kan sies å fremstilles i 

lys av denne spenningen i disse. Helt konkret blir dette forsøkt gjort ved at tekstene leses med 

utgangspunkt i to sett konkrete spørsmålsformuleringer som antas å kunne være behjelpelige i 

søket etter henholdsvis legitimerende (sosialiserende) og kritiske (kvalifiserende, 

subjektifiserende) perspektiver. Disse er formulert på bakgrunn av oppgavens teoretiske 

rammeverk (se 2.2 og 2.3). 

Basert på de formene for legitimering som er gjort rede for tidligere stilles følgende spørsmål 

til lærebøkene i et forsøk på å identifisere en legitimerende diskurs i diskursordenen som 

former seg rundt det norske demokratiet: (1) «fremstilles det norske demokratiet som ordnet 

etter rasjonelle prinsipper?», (2) «fremstilles det norske demokratiet som tilgjengelig for 

alle?», (3) «fremstilles det norske demokratiet som den naturlige måten å organisere et 

demokratisk samfunn på?», (4) «skjules, utelates eller fornektes de potensielt udemokratiske 

sidene ved det norske demokratiet?», (5) «fremstilles det norske demokratiet som velegnet for 

å løse de oppgavene det er satt til i det norske samfunnet på en demokratisk måte?», (6) 

«fremstilles det norske demokratiet som tuftet på tradisjoner i det norske samfunnet?» og (7) 

«fremstilles det norske demokratiet som formelt riktig/bygget på legale prinsipper?».  

Følgende spørsmål stilles til tekstene i lærebøkene i et forsøk på å identifisere en kritisk 

diskurs i kvalifiserende forstand i diskursordenen «det norske demokratiet»: (1) «blir det gjort 

rede for kriterier for å vurdere et demokrati, og blir disse kriteriene eksplisitt brukt for å 

vurdere norske forhold?», og hvis ikke: (2) «presenterer lærebøkene tilstrekkelig 

bakgrunnskunnskap for at eleven selv ser denne sammenhengen?». Når det gjelder 

målsettingen om å identifisere subjektifiserte kritiske perspektiv på «det norske demokratiet» 
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stilles følgende spørsmål til teksten: (3) «blir det fremhevet at det finnes ulike empiriske 

perspektiver på det norske demokratiet?», (4) «fremstilles alternative demokratiske strukturer 

som realistiske?», (6) «fremstilles trusler mot demokratiet som interne/spesifikke eller 

eksterne/generelle?» og (7) «blir eierskapet til kunnskapen om det norske demokratiet 

eksplisitt problematisert?». Av disse behøver den sjette spørsmålsformuleringen – som er 

formulert i et forsøk på å identifisere hermeneutiske kritiske perspektiver – en ytterligere 

redegjørelse. Dette spørsmålet bygger på en antakelse om at dersom lærebøkene fremhever 

truslene som eksterne eller generelle vitner dette om et innenfra-og-ut–perspektiv på «det 

norske demokratiet», mens dersom lærebøkene på den annen side fremhever truslene som 

interne eller spesifikke vitner dette om et utenfra-og-inn–perspektiv. Dette spørsmålet antas 

således å identifisere kritiske perspektiv i hermeneutisk forstand ved at hvorvidt noe 

fremstilles som en ekstern eller intern trussel også vitner om graden av distansering som 

teksten gir uttrykk for.  

Denne måten å analysere på gjør at spørsmålet om definisisjonsmessig validitet blir særlig 

viktig å ta stilling til. Dette innebærer som sagt hvorvidt de indikatorene man velger «faktisk 

måler det forskeren ønsker å måle» (Dahlum, 2015). Her kan man dermed spørre seg om disse 

spørsmålene som tas utgangspunkt i faktisk bidrar til å gi en valid «måling» av kritiske og 

legitimerende perspektiver i tekstene som analyseres. Det må derfor påpekes at disse 

spørsmålene selvfølgelig ikke kan antas å gi et fullstendig bilde av hvordan «det norske 

demokratiet» fremstilles i lys av spenningen mellom kritikk og legitimering i lærebøkene, 

siden både legitimerende og kritiske perspektiver kan sies å komme til uttrykk på flere måter 

enn de som konkret er tatt utgangspunkt i her. I tillegg, ved å ta utgangspunkt i slike 

forhåndsformulerte spørsmål er det riktignok nødvendig å være klar over at man inntar et 

«ovenfra-og-ned»–perspektiv på tekstene som analyseres. Dette kan problematiseres fordi det 

dermed vil være en fare for at analysen blir for rigid; i den forstand at den ikke oppdager mer 

subtile varianter av legitimerende og kritiske perspektiver, som ikke faller innenfor det som 

direkte spørres om. Denne fremgangsmåten anses likevel som hensiktsmessig i denne 

sammenhengen, fordi målsettingen med analysen kun er å identifisere at det manifesterer seg 

en spenning mellom kritikk og legitimering i datamaterialet. 

I denne analysen vil ikke de visuelle virkemidlene i tekstene bli analysert. Dette er 

selvfølgelig å regne som en begrensning ved analysen siden lærebøker ofte er multimodale 

tekster (Tønnesen, 2013; referert i Blikstad-Balas, 2015), hvor deler av meningsinnholdet 

kommer til uttrykk i de bildene som ligger ved teksten. Dette anses likevel ikke som 
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hensiktsmessig av to grunner. For det første fordi målsettingen med analysen som sagt kun er 

å identifisere at spenningen mellom kritikk og legitimering manifesterer seg i læreplanverket 

og de utvalgte lærebøkene, ikke hvordan. En analyse av visuelle virkemidler kan dermed ikke 

sies å gi analysen noe ekstra. For det andre ville dette også krevd et annerledes metodisk 

rammeverk. De forskjellige arbeidsoppgavene som lærebøkene legger opp til at elevene gjør 

vil derimot få en plass i analysen, fordi tidligere studier viser at lærebøkene i norske 

klasserom ofte benyttes i forbindelse med individuelt, selvstendig arbeid med oppgaver 

(Haug, 2011; referert i Blikstad-Balas, 2015). Disse oppgavene kan tenkes å sette ytterligere 

legitimerende eller kritisk fokus på «det norske demokratitet» ved at de på forskjellige måter 

«styrer» elevenes lesing av lærebøkene. 

I analysen av lærebøkene benyttes begrepet diskursorden for å gi et innblikk i den komplekse 

spenningen mellom kritikk og legitimering. Det er denne kompleksiteten i ytringene om «det 

norske demokratiet» som er av interesse. På den ene siden antas det å stå en legitimerende 

diskurs og på den andre en kritisk diskurs og det vil bli vist hvordan disse kommer til uttrykk i 

fremstillingen av den samme diskursordenen. Diskursorden benyttes som en betegnelse på 

temaet som analyseres i et forsøk på å henvise leserens tanker til at det foregår en konkurranse 

om meningstilskrivelse av «det norske demokratiet» – selv om målet ikke er å undersøke 

denne kampen, men heller for å danne et grunnlag for å diskutere spenningene som oppstår i 

læreres vurderinger. Diskursbegrepet er derfor definert såpass bredt, som «en måte å 

kommunisere om noe på». Intertekstualitet betegner forholdet mellom læreplanverket og 

lærebøkene. Både intertekstuelle likheter og intertekstuelle forskjeller er av interesse, men det 

er særlig sistnevnte som vil stå i fokus i den sammenfattende diskusjonen. 

Analysen av læreplanverket gjøres altså i et forsøk på å identifisere en kritisk og en 

legitimerende diskurs om skolens mandat, mens de utvalgte lærebøkene analyseres i et forsøk 

på å undersøke hvordan denne spenningen manifesterer seg i disse lærebøkene i deres omtale 

av «det norske demokratiet». De konkrete spørsmålene som er formulert her benyttes altså i et 

forsøk på å identifisere kritiske og legitimerende perspektiver – og dermed diskurser, slik jeg 

har definert dette i denne oppgaven – i både læreplanverket og i lærebøkene. I det følgende vil 

de viktigste resultatene fra denne analysen presenteres. 
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4 Samfunnsfaget i spenning mellom 

kritikk og legitimering 

I det følgende presenteres resultatene av analysen som er gjort av læreplanverket og de 

utvalgte lærebøkene. Først vises det hvordan spenningen mellom kritikk og legitimering 

kommer til uttrykk i læreplanverket ved hjelp av en gjennomgang av sentrale formuleringer, i 

et forsøk på å komme nærmere et svar på oppgavens andre forskningsspørsmål. Her blir et 

sentralt spørsmål hvor grensene for kritisk tenkning om samfunnet settes, og hva som slås fast 

at skal legitimeres i opplæringen. Deretter presenteres resultatene av den analysen som er 

gjort av lærebøkene i et forsøk på å svare på oppgavens andre forskningsspørsmål.  I tillegg 

vises det hvordan avgrensningen av diskursordenen «det norske demokratiet» er blitt gjort. 

4.1 Spenningen mellom kritikk og legitimering i 

læreplanverket 

I dette delkapittelet presenteres analysen av læreplanverket; altså opplæringslovens 

formålsparagraf, den generelle delen av læreplanen og læreplanen i samfunnsfag. 

Målsetningen med dette er å vise hvordan spenningen mellom kritikk og legitimering kommer 

til uttrykk i disse sentrale styringsdokumentene i deres omtale av opplæringens mandat. 

4.1.1 Formålsparagrafen 

Formålsparagrafens (Opplæringslova, 1998, paragraf 1-1) hensikt er å artikulere opplæringens 

overordnede mål og innhold. Denne paragrafen setter visse føringer for læreplanen og dermed 

også lærebøkene og undervisningen. Spenningen mellom kritikk og legitimering kommer til 

uttrykk her på flere måter ved at den viser at opplæringen skal bygge på enkelt uomtvistelige 

verdier, samtidig som den fremhever behovet for å utvikle elvenes evne til kritisk tenkning. 

Den tydeligste legitimeringen av et sett verdier er i andre ledd hvor det slås fast at:  

«Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, 

tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og 

livssyn og som er forankra i menneskerettane.» (Opplæringslova, 1998). 
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Det man umiddelbart ser i dette sitatet er at skolens opplæring også er verdipåvirkning – det 

er rett og slett ikke et mål at opplæringen skal være verdinøytral. Verdiene legitimeres her 

basert på en rasjonalisering etter etiske prinsipper ved å vise til at dette også er verdier som 

kommer til uttrykk i «religionar og livssyn» samtidig som de «er forankra i menneskerettane». 

I tillegg legitimeres disse verdiene også ved at de fremstilles som tradisjonsbundne.  Her 

omtales riktignok ikke «det norske demokratiet» direkte, men sitatet viser hvordan enkelte 

verdier i skolen skal danne grunnlaget for opplæringen og således være hevet over kritikk. 

Den tydeligste henvisningen til en demokratisk styreform kommer først i fjerde ledd hvor det 

blir slått fast at opplæringen skal «fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte» 

(Opplæringslova, 1998). 

Samtidig slås det også fast i sjette ledd av paragrafen at elevene gjennom opplæringen skal 

«lære å tenkje kritisk» og ha «medansvar og rett til medverknad» i undervisningen 

(Opplæringslova, 1998). Dermed oppstår det en spenning fordi paragrafen på den ene siden 

legger føringer på hvilke verdier og hvilken styreform som elevene skal sosialiseres inn i 

gjennom opplæringen, samtidig som den på den annen side fremhever at elevene også skal 

lære å tenke kritisk og ha rett til medvirkning i undervisningen. I praksis kan det altså tolkes 

som at elevenes kritiske tenkning og rett til medbestemmelse har visse innebygde 

begrensninger som en følge av spenningen mellom kritikk og legitimering allerede i skolens 

formålsparagraf. Læreplanen kan således tolkes som å heve enkelte verdier over kritikk, og si: 

«Hit, men ikke lenger!».  

I formålsparagrafen slås det altså fast en legitimerende og en kritisk oppgave. I lys av denne 

oppgavens problemstilling er det særlig interessant å se at «det norske demokratiet» ikke er 

blant de tingene som eksplisitt heves over kritikk ved å legges til grunn for opplæringen. Det 

eneste som slås fast angående dette er at opplæringen skal fremme demokrati, men det settes 

ingen rammer for hvordan dette skal gjøres og hva «demokrati» innebærer defineres heller 

ikke. 

4.1.2 Den generelle delen av læreplanen 

Den mest overordnede delen av læreplanen er den generelle delen. Denne delen «utdyper 

formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder 

det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og 

videregående opplæring» (Utdanningsdirektoratet, 2011). Riktignok har undersøkelser vist at 
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den generelle læreplanen har liten innvirkning på de fleste læreres undervisning – det er 

læreplanene for de enkelte fag og lærebøkenes behandling av disse som har mest direkte 

innvirkning på dette (Koritzinsky, 2012). Likevel er de føringene som settes i dette 

dokumentet en viktig del av opplæringens samfunnsmandat, og selv om det tilsynelatende 

ikke har en utbredt direkte påvirkning på læreres didaktiske praksis er den en del av det 

samlede rammeverket som lærebøkene skal skrives med utgangspunkt i og kan dermed sies å 

ha en indirekte påvirkning på undervisningen. Dette gjør dokumentet til et hensiktsmessig 

analyseobjekt i lys av denne oppgavens problemstilling slik at intertekstuelle faktorer kan 

fremheves. Dokumentet presenterer syv visjoner for skolens opplæring, nemlig at den skal 

bidra til å utvikle det meningssøkende, skapende, arbeidende, allmenndannede, 

samarbeidende, miljøbevisste og integrerte mennesket. Det er særlig delene om det 

meningssøkende, det skapende og det integrerte mennesket som inneholder formuleringer 

som er relevante her og det vil dermed være disse som for anledningen analyseres. 

I delen om «det meiningssøkjande mennesket» blir det på samme måte som i 

formålsparagrafen slått fast at opplæringen skal bygge på «grunnleggjande kristne og 

humanistiske verdier» (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 1993, s. 2). Disse 

verdiene legitimeres på en litt annerledes måte i den generelle delen av læreplanen. Det blir 

fortalt at de «både fordrar og fremjar toleranse og gir rom for andre kulturar og skikkar» 

(Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 1993, s. 2), noe som kan tolkes som en 

legitimering ved at de fremstilles som formelt riktige. Det blir videre påpekt at disse verdiene 

«grunngir den demokratiske rettstat som ramma rundt jambyrdig politisk deltaking og debatt, 

og «dei (…) legg vekt på at fremgang er mogleg gjennom kritikk, fornuft og forskning» 

(Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 1993, s. 2). Her blir verdiene således videre 

legitimert ved at de fremstilles som funksjonelle for oppbygningen av samfunnet, samt ved at 

de fremstilles som rasjonelle ved at de gjør kritikk, fornuft og forskning mulig. I den generelle 

delen av læreplanen fremheves det altså et grunnleggende verdisett – kristne og humanistiske 

verdier – som opplæringen skal bygge på og at disse kommer institusjonelt til uttrykk 

gjennom «den demokratiske rettsstat» i ubestemt form. 

Koritzinsky (2012) tolker idealet i denne delen som at elevene skal ha muligheten til selv å 

søke etter mulige svar på og gjøre opp sin egen mening om samfunnsspørsmål – de skal ikke 

bli «fortalt» hva som er den rette konklusjonen. Basert på den analysen som gjøres her vil jeg 

ikke si meg mer enn delvis enig i denne konklusjon. Det er riktignok slik at åpenhet for 

kritikk og kritisk tenkning fremstilles som viktig i denne delen, men det kommer samtidig 
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tydelig til uttrykk at to verdisett – kristne og humanistiske verdier – og det som fremstilles 

som en institusjonell manifestasjon av disse – den demokratiske rettstaten – skal ligge til 

grunn for opplæringen, og dermed være hevet over kritikk. Et gjennomgående inntrykk er 

således at kritikken skal «gå ut fra» disse grunnleggende verdiene og denne institusjonen, men 

ikke utfordre dem. I lys av denne oppgavens problemstilling er det videre særlig interessant 

hvordan «den demokratiske rettstat» omtales i ubestemt form. Det er altså ikke den norske 

demokratiske rettstaten som skal legges til grunn for opplæringen, det er i stedet en 

idealfremstilling av en demokratisk rettstat bygd på «jambyrdig politisk deltaking og debatt» 

som skal danne grunnlaget. Her settes altså det man kan kalle «grensen» for kritiske 

perspektiver et spesifikt sted, og det er således ved idealet om en demokratisk rettstat – ikke 

det norske forsøket på å skape dette – denne «grensen» for kritikk settes. Dette kan sies å åpne 

for kritikk av «det norske demokratiet» i undervisningen nettopp ved at det ikke heves over 

kritikk. 

I delen om «det skapende mennesket» påpekes skolens samfunnsmandat når det gjelder 

samtidig å legitimere og kritisere dagens samfunn på følgende måter: «Oppfostringa skal 

fremje både lojalitet til det nedarva og lyst til å bryte nytt land» (Kirke- utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1993, s. 3) og ved at det understrekes at «utdanninga skal ikkje 

berre overføre lærdom - den skal også gi elevane kompetanse til å skaffe seg og vinne ny 

kunnskap» (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 1993, s. 3). Elevene skal altså 

innlemmes i tidligere tradisjoner og verdier, samtidig som de også skal utvikle evne til å tenke 

kritisk angående disse. Den kritiske og legitimerende oppgaven til skolen fremstilles videre på 

en mindre harmonisk måte enn tidligere. Dette kommer tydelig frem i det følgende sitatet: 

«Utdanninga må finne den vanskelege balansen mellom respekt for etablert kunnskap og 

den kritiske haldning som er nødvendig for å utvikle ny kunnskap og for å kunne ordne 

kunnskap på nye måtar. Utdanninga må medverke til solid kunnskap, men også til at 

elevane kan få forståing av dei avgrensingar som rådande tenkjemåtar alltid vil ha, og av at 

etablerte tankebygningar kan stengje for ny innsikt» (Kirke- utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1993, s. 3). 

Her presenteres forholdet mellom kritikk og legitimering på en mer motsetningsfylt måte enn 

tidligere. I delen om det meningssøkende mennesket fremstilles det som fruktbart at kritiske 

perspektiver skal bygge på – og gå ut i fra – de verdiene som legitimeres som grunnlaget for 
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opplæringen. I denne delen settes derimot «etablert kunnskap» og «rådande tenkjemåtar» i 

konflikt med det å finne «ny kunnskap». 

I forbindelse med «det norske demokratiet» er det i denne delen en formulering som er av 

interesse. Det slås fast at «opplæringa må formidle korleis levekåra stadig er førde framover 

gjennom generasjonar med prøving og feiling, ved famling og forsøk i det praktiske liv. Det 

gjeld også sosiale oppfinningar: konstitusjonelle styreformer, kollektive ordningar som 

fagforeiningar eller lovverk om miljøvern» (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 

1993, s. 3). Dersom man tolker «konstitusjonelle styreformer» som å handle om det 

demokratiske systemet i Norge, ser man her at det kan sies å foregå en legitimering av «det 

norske demokratiet» også i læreplanverket. Denne legitimeringen skjer ved at 

«konstitusjonelle styreformer» fremstilles som utviklet gjennom en prosess med «prøving og 

feiling» som har brakt den nærmere en mer «rasjonell» form med tiden. På den annen side 

kan denne formuleringen samtidig tolkes som å åpne for kritiske perspektiv i 

sosialkonstruktivistisk forstand, ved at de «konstitusjonelle styreformene» fremstilles som 

«sosiale oppfinningar». Likevel er denne potensielle legitimeringen og kritikken av «det 

norske demokratiet» kun indirekte – på samme måte som når læreplanverket legitimerer en 

«demokratisk rettstat» og «demokratiske verdier» – og kan således sies å avhenge av hvilket 

meningsinnhold den individuelle lærer legger i begrepet «konstitusjonelle styreformer». 

Innholdet i delkapittelet om «det integrerte mennesket» tar eksplisitt for seg de mange 

spenningene som oppstår i opplæringen. Ifølge Koritzinsky (2012) kan dette kapittelet 

oppfattes som en slags oppsummering eller syntese av de seks andre menneskesynene som er 

beskrevet i dokumentet. Denne delen av dokumentet formulerer eksplisitt at «opplæringa har 

ei rad tilsynelatande motstridande formål» (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 

1993, s. 8) som må balanseres. Spenningen mellom kritikk og legitimering kommer også til 

uttrykk her. Dette er mest tydelig når det påpekes at opplæring på samme tid skal «skape 

respekt for kjensgjerningar og sakleg argumentasjon - og øve opp kritisk sans til å gå laus på 

gjengs tenking, innarbeidde førestellingar og eksisterande ordningar» (Kirke- utdannings- og 

forskningsdepartementet, 1993, s. 8), men også når det fremheves at opplæringen har et 

formål når det gjelder «å målbere det moralske fellesgodset og omtanken for andre i vår kultur 

- og gi evne til å stikke eigen kurs» (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 1993, s. 

8). Det understrekes videre at «opplæringa må balansere desse doble formåla» (Kirke- 

utdannings- og forskningsdepartementet, 1993, s. 8). Det påpekes ikke hvordan dette skal 

gjøres og overlates således til den individuelle lærers profesjonelle vurdering.  
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Heller ikke i den generelle delen av læreplanen er det altså noen direkte henvisninger til «det 

norske demokratiet», det nærmeste man kommer er formuleringer om at opplæringen skal 

«fremje demokrati» og henvisninger til «konstitusjonell styreform» og «den demokratiske 

rettsstat» i ubestemt form. Likevel kommer et skille mellom skolens legitimerende og kritiske 

oppgave til uttrykk, men dette fremstilles ikke gjennomgående som en spenning. Delen om 

det meningssøkende mennesket gir en harmonisk fremstilling, mens delen om det skapende 

mennesket gir en mer konfliktfylt fremstilling. I «det integrerte mennesket» fremstilles det 

som en «tilsynelatende motsetning». 

4.1.3 Læreplanen i samfunnsfag 

Læreplanen i samfunnsfag er som sagt den delen av læreplanverket som kan sies å ha den 

mest direkte innflytelsen på den enkelte samfunnsfagslærers didaktiske praksis (Koritzinsky, 

2012). Fagets formål gir en overordnet beskrivelse av hvilke målsetninger arbeidet med faget 

har, og det er kompetansemålene som er slått fast i læreplanen som elevene skal vurderes i. 

Dette dokumentet setter dermed viktige rammer for innholdet i undervisningen. Her settes det 

derfor fokus på hvorvidt spenningen mellom legitimering og kritikk kommer til uttrykk i 

fagets formål og kompetansemål. Av hovedområdene i kompetansemålene settes det fokus på 

områdene «Utforskeren» og «Politikk og demokrati», fordi disse – basert på at de eksplisitt 

tar for seg henholdsvis kritikk og demokratiet – anses som mest relevante for den videre 

lærebokanalysen i lys av oppgavens problemstilling. 

Det kommer en spenning mellom kritikk og legitimering til uttrykk på noen måter som er 

interessante i denne konteksten i læreplanen i samfunnsfag. I fagets formål står det for 

eksempel skrevet følgende: «Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og 

oppslutning om grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2). På samme måte som det i formålsparagrafen og den 

generelle delen av læreplanen slås fast hvilke verdier som skal være grunnlaget for 

opplæringen, blir det altså også satt et sett verdier som grunnlag for virksomheten i 

samfunnsfaget i fagets eget formålskapittel – noe som kan tolkes som en manifestasjon av den 

intertekstuelle kjeden disse dokumentene er en del av. 

Kritisk tenkning og det «å være kritisk» er ikke et eksplisitt tema i fagets formål, men 

kommer indirekte til uttrykk ved at det legges vekt på at «som reflekterande og handlande 

individ og fellesskap kan menneska bidra til å forme seg sjølve, og både påverke og bli 
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påverka av omgjevnadene sine» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2) og at det er viktig å bidra 

til at elevene utvikler «verktøy til å (…) identifisere og diskutere ulike maktrelasjoner». Dette 

siste sitatet kan sies å åpne særlig for en kritikk i en realistisk tradisjon. I disse sitatene er det 

også en kritisk dimensjon ved at elevene skal læres opp til å reflektere over og analysere 

samfunnet fra et uavhengig perspektiv, som kan tolkes til særlig å åpne for en distansert, 

hermeneutisk kritikk i undervisningen. Til sammen gjør disse sitatene i fagets formål at man 

sitter igjen med et lignende inntrykk som fra formålsparagrafen og den generelle delen av 

læreplanen: det skal oppmuntres til kritisk tenkning i opplæringen, men enkelte verdier skal 

også heves over kritikk ved å være grunnlaget for utdanningen. 

Når det gjelder kompetansemålene er læreplanen i samfunnsfag etter revisjonen av 2013 blitt 

svært eksplisitt når det gjelder det kritiske oppdraget til skolen etter innføringen av det nye 

hovedområdet «Utforskeren». Her blir det fremhevet at et av fagets mest sentrale 

kompetansemål er «å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfagleg 

kunnskap ved å bruke kjelder og kjeldekritikk». Det slås også fast at dette hovedområdet skal 

«grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 10), 

noe som innebærer at arbeidet med kompetansemålene i Utforskeren skal gjøres i forbindelse 

med arbeidet med de andre hovedområdene – ikke utelukkende som egne 

undervisningsbolker. Dette får den konsekvens at det også i sammenheng med undervisning i 

hovedområdet «Politikk og demokrati» skal stimuleres til kritisk vurdering av etablert og ny 

samfunnsfaglig kunnskap. I samfunnsfagets kompetansemål legges det altså opp til en 

gjennomgående kritisk vurdering av de aspektene ved «det norske demokratiet» som blir 

fremhevet i kompetansemålene. 

Læreplanen i samfunnsfag plasserer altså faget i en spenning ved å legge vekt på å sosialisere 

elevene inn i nåværende samfunnsstrukturer gjennom legitimering, samtidig som det 

fremheves et behov for å kvalifisere dem til kritisk tenkning og bidra til en 

subjektifiseringsprosess ved å gjøre dem til selvstendige demokratiske borgere. I fagets 

formål settes grensen for demokratikritikk ved at «demokratiske verdier» skal heves over 

kritikk, ikke «det norske demokratiet» i seg selv. I fagets kompetansemål slås det videre 

tydelig fast at demokratiet skal være gjenstand for kritisk vurdering ved at hovedområdet 

«Politikk og demokrati» skal behandles i lys av innholdet i hovedområdet «Utforskeren». 
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4.1.4 Oppsummerende bemerkninger 

Denne analysen har forsøkt å bringe oss nærmere et svar på oppgavens første 

forskningsspørsmål. Denne analysen antyder således at det innebygd i læreplanverket ligger 

en spenning mellom to forskjellige samfunnspålagte funksjoner som trekker skolens og 

samfunnsfagets mandat i ulike retninger. For den videre analysen er de mønstrene som 

kommer til uttrykk i læreplanen interessante på flere måter. For det første fordi det er tydelig 

at opplæringens kritiske og legitimerende mandat, kommer til uttrykk i læreplanverket ved at 

begge disse dels motstridende oppgavene fremheves som sentrale oppgaver både for skolen 

generelt, og samfunnsfaget spesielt. For det andre, forholdet mellom disse oppgavene 

fremstilles ikke gjennomgående som en spenning. I enkelte kapitler fremstilles forholdet mer 

harmonisk enn i andre. For det tredje, grensene for kritisk tenkning settes et spesifikt sted; 

ikke ved «det norske demokratiet», men ved de grunnleggende verdiene som utdanningen 

skal bygge på. For det fjerde har ikke denne analysen identifisert noen direkte, eksplisitte 

oppfordring til kritiske perspektiv på «det norske demokratiet» i undervisningen – her slås 

kun selve verdigrunnlaget for opplæringen fast, mens det åpnes for kritiske perspektiv ved at 

den kritiske oppgaven til opplæringen fremheves. Et unntak fra dette er hovedområdet 

«Utforskeren» i læreplanen i samfunnsfag som eksplisitt slår fast at innholdet i de andre 

kompetansemålene skal settes i et kritisk lys i undervisningen. Videre kan også det at «det 

norske demokratiet» ikke legges til grunn for opplæringen sies å åpne for kritiske perspektiv 

på det i opplæringen, nettopp ved at det ikke heves over kritikk. For det femte, når det gjelder 

den legitimerende diskursen om opplæringens mandat antyder denne analysen at dette særlig 

kommer til uttrykk ved at de grunnleggende verdiene for opplæringen fremstilles i et 

legitimerende perspektiv, slik dette er operasjonalisert for anledningen. 

I lys av denne oppgavens problemstilling er det spesielt interessant å se at det i læreplanverket 

ikke forekommer noen eksplisitt henvisning til «det norske demokratiet» i det hele tatt. Det 

nærmeste læreplanverket kommer dette er ved å vise til «konstitusjonell styreform», 

«demokratisk rettstat» i ubestemt form og «demokratiske verdier». Således kan det sies at det 

er mulig å identifisere en kritisk og en legitimerende diskurs i læreplanverket, men at denne 

ikke knyttes direkte til «det norske demokratiet». På hvilke måter disse diskursene kommer til 

uttrykk i lærebøkene blir omtalt i det følgende delkapittelet. 
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4.2 «Det norske demokratiet» i spenning mellom 

kritikk og legitimering 

I dette delkapittelet presenteres analysen av lærebøkene i et forsøk på å komme nærmere et 

svar på oppgavens andre forskningsspørsmål. Først vises det kort hvordan diskursordenen 

«det norske demokratiet» har blitt avgrenset for denne anledningen. Dette gjøres med 

utgangspunkt i kompetansemålene for faget. Deretter presenteres analysen av lærebøkene, 

hvor det blir identifisert kritiske og legitimerende perspektiver på «det norske demokratiet». 

4.2.1 «Det norske demokratiet» som diskursorden 

Når «det norske demokratiet» omtales vil meningen som tillegges potensielt variere veldig fra 

person til person. Noen vil sannsynligvis hovedsakelig tenke på Stortinget og arbeidet som 

gjøres her, noen vil utelukkende tenke på de forskjellige påvirkningskanalene. Andre vil 

kunne antas å fremheve korporatismemodellen, mens andre igjen vil mene at denne modellen 

ikke er en sentral del av «det norske demokratiet». I dette delkapittelet vil det derfor 

redegjøres for og begrunnes hvilken mening som tillegges «det norske demokratiet» i denne 

oppgaven. Slikt sett er altså ikke analysen her et direkte forsøk på å gi et svar på 

avhandlingens problemstilling, men å skape et grunnlag for å kunne analysere lærebøkene på 

en måte som gjør dette mulig. Dette danner grunnlaget for hvordan diskursordenen avgrenses 

og har dermed innvirkning på hvilke deler av lærebøkene som blir analysert og hvilke sitater 

som fremheves som sentrale – dette er dermed viktig å gjøre eksplisitt og transparent.  

Hvis man tar en titt på læreplanen ser man umiddelbart at det ikke er mange eksplisitte 

redegjørelser for hva «det norske demokratiet» innebærer, men i forbindelse med 

hovedområdet «politikk og demokrati» fremheves enkelte kompetansemål som sentrale for 

forståelsen av dette temaet. Her tas det derfor utgangspunkt hovedområdet «Politikk og 

demokrati» i læreplanen i samfunnsfag for å avgrense hvilke aspekter ved det politiske 

systemet i Norge som skal danne grunnlaget for avgrensningen av diskursordenen «det norske 

demokratiet». 

For det første ser man at det i selve navnet på hovedområdet settes opp en ekvivalenskjede 

mellom «politikk» og «demokrati». Dette innebærer at det som fremstilles som en del av det 

norske politiske systemet – Stortinget, regjeringen, osv. – må anses som en del av «det norske 

demokratiet» i denne konteksten. Dette understrekes i det femte kompetansemålet ved at 
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elevene blant annet skal kunne gjøre rede for «dei viktigaste politiske styringsorgana» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 10). Når det gjelder de øvrige kompetansemålene ser man 

videre flere slike antydninger angående hva «det norske demokratiet» innebærer. Dette vil her 

danne bakgrunnen for avgrensningen av diskursordenen, noe som vil bli vist i det følgende. 

For det første fremheves behovet for kunnskap om kanalene for politisk påvirkning. Dette kan 

settes i sammenheng med det tredje kompetansemålet som omhandler forståelse av forskjeller 

i makt- og påvirkningsgrunnlag. For det andre løftes kunnskap om utfordringer for 

demokratiet frem – herunder det å sikre representasjon fra urfolk og minoriteter. For det tredje 

skal elevene kunne «diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 10). Rettstat og menneskerettigheter settes altså i 

sammenheng med et demokratisk styresett. For det fjerde utpekes også kunnskaper om det 

norske partisystemet. 

Det er riktignok noen siste kompetansemål som også trekkes frem i forbindelse med 

hovedområdet «politikk og demokrati» her, men disse utelates av pragmatiske grunner fra 

diskursordenen i dette tilfellet fordi lærebøkene selv ikke setter disse i direkte forbindelse med 

«det norske demokratiet». I tillegg omhandler disse kompetansemålene i større grad den 

økonomiske styringen av landet, heller enn folkestyret. Disse siste kompetansemålene er: 

«gjere greie for sentrale kjenneteikn ved den økonomiske politikken i Noreg», «diskutere 

hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane han står overfor» og 

«diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og 

forholdet mellom dei» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 10). 

Måten nodalpunktet «det norske demokratiet» settes i sammenheng med forskjellige aspekter 

ved det norske samfunnet gjennom ekvivalenskjeder i læreplanen gir således hint om en 

potensiell avgrensning av «det norske demokratiet» som diskursorden. Denne avgrensningen 

er dermed for anledningen satt til å omfatte: (a) politikk, demokrati og deres institusjoner, (b) 

kanaler for politisk påvirkning og ulikheter i makt- og påvirkningsgrunnlag, (c) utfordringer 

for demokratiet, (d) styreform, rettsstat, menneskerettigheter, og (e) partisystemet. I det 

følgende vil denne diskursordenen – som er blitt avgrenset ovenfor – analyseres i lys av 

spenningen mellom kritikk og legitimering. 
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4.2.2 Fremstillingen av «det norske demokratiet» i lærebøkene 

I det følgende delkapittelet presenteres analysen som er gjort av lærebøkene i et forsøk på å 

komme nærmere et svar på oppgavens andre forskningsspørsmål.. Presentasjonen går 

tematisk frem og viser hvordan hver enkelt lærebok behandler det aktuelle temaet i lys av 

spenningen mellom kritikk og legitimering. Den tematiske inndeling som gjøres er basert på 

de tegnene som er knyttet sammen med nodalpunktet «Politikk og demokrati» i 

læreplanverket gjennom ekvivalenskjeder. Ved å presentere det på denne måten blir det 

tydeligere hvordan de aspektene ved det politiske styringssystemet som anses som en del av 

diskursordenen «det norske demokratiet» blir fremstilt. Dette er videre hensiktsmessig fordi 

forskjellene mellom lærebøkene når det gjelder fremstillingen av de aktuelle aspektene ved 

«det norske demokratiet» dermed blir tydeligere. De sitatene som fremheves her er de som 

anses som viktigst og mest karakteristiske for det helhetlige meningsinnholdet som 

presenteres i lærebøkene. 

Politikk, demokrati og deres institusjoner 

Læreplanen setter som sagt likhetstegn mellom politikk og demokrati og understreker også 

behovet for kunnskap om de politiske styringsinstitusjonene for å bidra til at elevene utvikler 

nødvendig demokratiforståelse. I det følgende vil det derfor bli vist hvordan de ulike 

lærebøkene definerer «politikk» og «demokrati» og hvordan den kritiske og den 

legitimerende diskursen kommer til uttrykk i deres fremstilling av dette, samt av de politiske 

styringsorganene som lærebøkene selv omtaler i forbindelse med denne fremstillingen. 

I «Delta!» (Holgersen, Kosberg, & Iversen, 2013; heretter henvist til som Delta) defineres 

demokratiet på følgende måte: «Ordet demokrati kommer fra de to greske ordene «demos», 

som betyr folk, og «krati», som betyr styre. Direkte oversatt betyr ordet demokrati dermed 

folkestyre. I et demokrati er det altså folket, alle innbyggerne sammen, som sammen skal 

bestemme hvordan landet skal styres» (Delta, s. 8). Dette gir et tydelig vurderingskriterium 

dersom man ønsker å vurdere om et samfunn er demokratisk eller ikke fordi det understrekes 

at folket skal bestemme i et demokrati. Det norske demokratiske systemet beskrives videre 

som et indirekte demokrati hvor folket velger «representanter som skal bestemme på vegne av 

dem» (Delta, s. 8). Samtidig fremheves det også at det finnes andre kanaler for påvirkning, 

men det påpekes at «det norske demokratiet» i «stor grad» handler om «at vi stemmer på de 

ulike partiene» (Delta, s. 21). Det settes også på samme måte som i læreplanen likhetstegn 
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mellom politikk og demokrati, noe som kommer tydeligst frem i sammendraget: «Politikk 

handler om hvordan goder og byrder blir fordelt i et samfunn. Demokrati betyr folkestyre, det 

vil si at folket selv bestemmer denne fordelingen» (Delta, s. 23). Her forstås altså politikk som 

den meningsbrytende prosessen som foregår innad i en demokratisk struktur, og det 

understrekes igjen at et samfunn er demokratisk i den grad «folket selv» er med på å 

bestemme politikken som føres. Her fremstilles altså demokratiet på en måte som åpner for 

kritiske perspektiv på «det norske demokratiet» ved at beskrivelsene av hvordan et 

demokratisk samfunn skal være også gir grunnlag for å danne vurderingskriterier. På den 

annen side kan disse fremstillingene også sies å legitimere «det norske demokratiet» til en 

viss grad ved at det fremstilles som den naturlige måten å organisere et demokrati på fordi det 

i teksten ikke pekes på at det finnes noen reelle alternativer. I tillegg fremstilles «det norske 

demokratiet» som tilgjengelig for alle: det er «folket» som bestemmer hvem som skal styre, 

men hvem som er «folket» defineres og avgrenses ikke. Slik det dermed fremstår skulle man 

tro at alle automatisk har lik tilgang til å delta i demokratiske prosesser uavhengig av deres 

individuelle maktgrunnlag.  

En interessant oppgave fra «Delta!» i denne sammenhengen er oppgave 16 hvor elevene bes å 

ta stilling til følgende påstand: «Demokrati med flerpartisystem, allmenn stemmerett, tros-, 

ytrings- og organisasjonsfrihet er alltid det beste politiske systemet. Stemmer det?» (Delta, s. 

16). Dette kan sies i praksis å knyttes til «det norske demokratiet» ved at disse demokratiske 

idealene på tidligere tidspunkt i læreboken er løftet frem som kjennetegn på den norske 

versjonen av demokrati. På den ene siden åpnes det opp for at elevene kan være kritiske ved 

at elevene oppfordres til å gjøre en individuell vurdering av hvorvidt alternative politiske 

strukturer kan anses som realistiske og funksjonelle. Her åpnes det således for at elevene får 

muligheten til å innta et pragmatisk kritisk perspektiv på «det norske demokratiet», slik dette 

er konseptualisert her, ved at elevene får muligheten til å gjøre en individuell vurdering av 

«mulighetspotensialet» i andre politiske system. Denne oppgaven åpner dermed for et 

subjektifisert kritisk perspektiv. Likevel må det på den annen side også påpekes at det vil 

komme an på den individuelle elev hvorvidt dette spørsmålet har en kritisk eller en 

legitimerende virkning; eleven har jo muligheten til å svare både «ja» og «nei». Begrepene 

«allmenn stemmerett» og «frihet» er tross alt ord som elevene kan tenkes å knytte positive 

følelser til basert på at de er omtalt i et slikt lys tidligere i læreboken, og det er ikke umulig at 

dette påvirker elevene i den retningen at de ender opp med å svare et uforbeholdent «ja» på 

dette spørsmålet. Dette ordvalget i oppgaveformuleringen bidrar til å fremstille «det norske 
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demokratiet» som tilgjengelig («allmenn stemmerett») og som formelt riktig («frihet») og er 

dermed også potensielt legitimerende i sin effekt. Hvorvidt denne oppgaven kan sies å være 

kritisk eller legitimerende er således avhengig av den individuelle eleven.  

«Fokus Samfunnsfag» (Haraldsen et al., 2013; heretter henvist til som Fokus) har den mest 

omfattende definisjon av demokratibegrepet av de tre utvalgte lærebøkene – som da også 

følgelig kan sies å gi flest vurderingskriterier – under overskriften «Demokratiets 

kjennetegn». At disse kriteriene kan brukes til å vurdere hvorvidt et samfunn er demokratisk 

gjøres eksplisitt ved at det fremheves to krav som «et samfunn må innfri før vi kan kalle det et 

demokrati» (Fokus, s. 100), og at diktatur senere defineres ved «politiske systemer som ikke 

oppfyller» (Fokus, s. 101) disse. Disse to kravene er at den politiske makten skal ligge hos 

folket, og at alle skal ha lik mulighet til å delta i politikken. Dette gir to tydelige 

vurderingskriterier som elevene potensielt kan benytte som et ledd i kritisk tenkning. Som i de 

andre bøkene oversettes demokrati med folkestyre, og demokrati settes videre i sammenheng 

med politikk. Videre i redegjørelsen løftes det frem flere kjennetegn ved demokratiet: 

folkesuverenitet, politisk likhet, pluralisme, rettstat, respekt for menneskerettigheter og 

beskyttelse av mindretallets rettigheter. Disse benyttes likevel ikke i en eksplisit vurdering av 

«det norske demokratiet», og deres fulle kritiske potensial oppnås dermed ikke. 

Når det gjelder politikernes oppgave i folkestyret blir det i «Fokus Samfunnsfag» påpekt at «i 

det norske demokratiet har politikerne ansvar for å sikre samfunnsmedlemmene tilgang til 

viktige fellesgoder» (Fokus, s.111). Det blir fremhevet at de har et ansvar, noe som er noe 

ganske annet enn å si at de faktisk gjør det – noe som i så fall kunne vært ansett som et 

tydelig legitimerende perspektiv på «det norske demokratiet». Her åpnes det således for 

kritiske perspektiv ved at det fremheves et vurderingskriterium for å vurdere politikerens 

arbeid, samtidig som det blir eksplisitt henvist til «det norske demokratiet».  

I «Ditt Samfunn» (Bergstrøm, Dale, & Garstad, 2013; heretter henvist til som Ditt Samfunn) 

defineres demokratiet på en måte som ligner den i «Delta!» ved at demokrati oversettes med 

«folkestyre» (Ditt Samfunn, s. 98), og ved at det påpekes at den politiske makten i et 

demokrati skal ligge hos folket. Den skiller seg ut ved i tillegg å understreke at alle 

innbyggere skal ha «lik mulighet» (Ditt Samfunn, s. 101) til å påvirke politikken gjennom 

valgkanalen. Her gis det altså et eksplisitt kriterium for å vurdere hvorvidt et samfunn er 

demokratisk – dersom alle ikke har lik mulighet til å påvirke gjennom valgkanalen er ikke 
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samfunnet demokratisk. Norge blir videre omtalt som et indirekte demokrati, med innslag av 

direkte demokrati.  

Når det gjelder fremstillingen av de tilhørende styringsinstitusjonene fremhever samtlige av 

lærebøkene maktdelingen mellom Storting og regjering som de viktigste. «Delta!» og «Ditt 

Samfunn» nevner i tillegg domstolene her, mens de andre lærebøkene behandler dette temaet 

andre steder i teksten. I «Delta!» blir det påpekt at «dette er den vanlige måten å dele opp 

makten i et demokrati» (Delta, s. 32), noe som kan tolkes som et legitimerende perspektiv ved 

at «det norske demokratiet» fremstilles som den «naturlige» måten å organisere et demokrati 

på. «Ditt Samfunn» har en interessant formulering der det blir påpekt at de tre organene «i 

prinsippet skal være uavhengige av hverandre» (Ditt Samfunn, s. 117). Noe som åpner for 

kritiske perspektiv ved at det fremheves at dette er et ideal, ikke et faktum.  

I alle lærebøkenes fremstilling av forholdet mellom disse institusjonene blir det 

gjennomgående presentert vurderingskriterier angående hvilke oppgaver hver enkelt er satt til 

i samfunnet, men disse benyttes ikke eksplisitt på «det norske demokratiet» i noen av 

lærebøkene. Dette åpner således for kritiske perspektiv kun dersom eleven innehar 

tilstrekkelig evne til å gjøre en selvstendig vurdering av «det norske demokratiet» med 

utgangspunkt i disse kriteriene – eller dersom læreren bidrar. I «Delta!» legitimeres «det 

norske demokratiet» gjennom fremstillingen av vurderingskriterier ved at institusjonene også 

fremstilles som funksjonelle for å utføre de oppgavene de er satt til. Dette gjøres ved at 

forholdet mellom Storting og regjering forklares ved hjelp av en skipsmetafor, hvor rederiet 

(Stortinget) og kapteinen (regjeringen) sammen styrer skipet (det norske samfunnet) i riktig 

retning (Delta, s. 32). 

I lærebøkenes definisjoner av «demokrati» og «politikk» og i deres fremstilling av de mest 

sentrale styringsinstitusjonene er det enkelte mønstre som går igjen som er av særlig interesse 

i denne sammenhengen. For det første ser man altså her at samtlige av lærebøkene kan sies å 

åpne for kritiske perspektiver på demokratiske styringssystemer gjennom sine respektive 

definisjoner av hva demokrati innebærer, ved at det presenteres eksplisitte kriterier for å 

vurdere dette. Likevel benyttes ikke disse vurderingskriteriene direkte på det norske 

demokratiet, noe som gjør at det blir opp til den individuelle elev og/eller lærer å sette opp 

denne sammenhengen. Med utgangspunkt i konseptualiseringen til Bailin et al. (1999b) og 

Case (2005) er det mulig å problematisere at slike koblinger krever visse 

bakgrunnskunnskaper. For det andre, siden kriteriene som kommer til uttrykk i definisjonene 
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av demokrati ikke settes i sammenheng med «det norske demokratiet» kan det heller ikke sies 

å foregå noen direkte form for legitimering i de tilfellene som er trukket frem her. Når det 

gjelder styringsinstitusjonene legitimeres «det norske demokratiet» på den annen side ved at 

de fremstilles på visse måter samtidig som de også til en viss grad åpner for kritiske 

perspektiver ved at den funksjonen de «skal ha» i samfunnet fremheves og kan brukes som 

vurderingskriterium. 

Kanaler for politisk påvirkning og ulikheter i makt- og påvirkningsgrunnlag 

Som en del av elevenes opplæring til demokratisk medborgerskap fremhever læreplanen som 

nevnt også kunnskaper om kanaler for politisk påvirkning, og evne til å diskutere hvordan 

ulikheter i makt- og påvirkningsgrunnlag kan variere. I det følgende vises det hvordan 

lærebøkene fremstiller dette i lys av spenningen mellom kritikk og legitimering. 

«Delta!» innleder dette temaet på følgende måte: «At folket deltar, er en viktig forutsetning 

for at demokratiet skal fungere godt, og som innbyggere i Norge har vi mulighet til å påvirke 

politikken gjennom en rekke påvirkningskanaler» (Delta s. 41). Dette er et interessant sitat 

fordi det kan tolkes som på samme tid å åpne for kritiske perspektiv på og legitimering av 

«det norske demokratiet». Det fremheves først som et kriterium at folket skal ha mulighet til å 

påvirke «gjennom en rekke påvirkningskanaler». Samtidig legitimeres «det norske 

demokratiet» gjennom en dissimmulering; det blir forklart at vi i Norge «har» denne 

muligheten uten at dette problematiseres og eventuelle negative sider blir således fornektet. 

Dette mønsteret fortsetter når læreboken redegjør videre for de forskjellige 

påvirkningskanalene: valgkanalen, organisasjonskanalen, aksjonskanalen og mediekanalen 

(Delta, s. 41-44). Dette inntrykket blir riktignok justert – selv om dissimmuleringen av 

muligheter for påvirkning består – når læreboken diskuterer maktforskjeller ved 

innledningsvis å påpeke at «vårt demokrati gir alle mulighet til å delta i den politiske kampen, 

men det betyr ikke at alle har like gode muligheter for å få gjennomslag» (Delta, s. 44). 

Ulikheter i makt problematiseres videre under overskriftene: «Kunnskap er makt», «Penger er 

makt», og «Medlemmer er makt» (Delta, s. 44-45). Her åpnes det således for kritiske 

perspektiver ved at det fremheves et alternativt empirisk syn på hvordan maktgrunnlaget til 

befolkningen forholder seg. Mens det tidligere i læreboken har blitt fremstilt som at «alle» har 

lik mulighet til å påvirke styringen i «det norske demokratiet» blir dette bildet nyansert her 

ved at et alternativt empirisk perspektiv blir fremhevet. Læreboken kan således tolkes som å 

åpne for et kritisk perspektiv på realistisk grunnlag her. 
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Når det gjelder historien som fortelles om utviklingen av stemmeretten blir dette i «Delta!» 

diskutert under overskriften «Kampen for stemmeretten» (Delta, s. 13). Det er her implisitt at 

det før ikke var et «skikkelig» demokrati i Norge, men at det med tiden har utviklet seg i 

retning av at alle har like rettigheter. Det blir for eksempel ganske enkelt slått fast at «i 1913 

var kampen for like politiske rettigheter for alle i hovedsak over» (Delta, s. 13). Her 

legitimeres altså «det norske demokratiet» i dag ved at det fremstilles som tilgjengelig for 

alle, samtidig som det blir dissimulert ved å utelate og problematisere hvorvidt det fortsatt er 

behov for en kamp for at alle skal ha like politiske rettigheter. 

I «Ditt Samfunn» fremheves flere kanaler for politisk påvirkning. I tillegg til de som trekkes 

frem i «Delta!» nevnes det her også medlemskap i politiske partier, og lobbyisme, som 

alternativer for de som ønsker å påvirke politikken. Av disse er det kun lobbyisme som 

problematiseres, ved at det påpekes at «bruk av personlige bekjentskaper kan føre til 

habilitetsproblemer» (Ditt Samfunn, s. 116), i tillegg til at oppgave 8 under «test deg selv» ber 

elevene vurdere følgende spørsmål: «på hvilken måte kan lobbyisme være en fare for 

demokratiet?» (Ditt Samfunn, s. 116). Dette kan sies å åpne for kritiske perspektiver ved at 

elevens oppmerksomhet potensielt ledes mot å benytte tidligere vurderingskriterer på 

lobbyismekanalen i «det norske demokratiet». Likevel påpekes det også at slik virksomhet 

kan være «et vitalt bidrag til demokratiet» (Ditt Samfunn, s.116), og denne 

påvirkningskanalen kan således også sies å legitimeres på grunnlag av en funksjonalistisk 

tankegang. Når det gjelder ulikheter i makt problematiserer ikke «Ditt Samfunn» disse 

forskjellene i forbindelse med «det norske demokratiet» i det hele tatt. Det nærmeste 

læreboken kommer dette er i følgende sitat, hvor det blir påpekt at «i vårt samfunn er makten 

delt mellom forskjellige organer. Ingen skal være allmektige, og ingen skal være maktesløse» 

(Ditt Samfunn, s. 98). Dette er riktignok sagt i en helt annen kontekst, og tilbyr kun et 

overfladisk vurderingskriterium som ikke benyttes eksplisitt på «det norske demokratiet» i 

læreboken. «Ditt Samfunn» diskuterer ikke fremveksten av stemmeretten i et historisk 

perspektiv. 

«Fokus Samfunnsfag» deler opp sin redegjørelse og diskusjon av kanaler for politisk 

påvirkning i to kapitler; et som utelukkende fokuserer på valgkanalen, og et som drøfter de 

andre kanalene. I kapittelet om valgkanalen påpekes det at vi «i våre dager opplever (..) 

stemmeretten som noe selvfølgelig. Men slik har det ikke alltid vært» (Fokus, s. 114). På 

denne måten løftes valgkanalen frem som politisert, og valgkanalen problematiseres videre 

med utgangspunkt i hvem som har tilgang til å stemme, hjemmesittere og hvem som stiller til 
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valg. Det redegjøres for hvordan stemmeretten gradvis har blitt utvidet opp gjennom historien, 

og det avsluttes med en diskusjon av stemmerett for 16-åringer. I motsetningen til 

fremstillingen i «Delta!» blir det ikke påpekt at kampen for like politiske rettigheter i 

hovedsak var over i 1913, men at den etter dette har handlet om alder. Det blir påpekt at: 

«Allmenn stemmerett, det vil si at alle over en viss alder kan stemme, er et resultat av at nye 

grupper av folket steg for steg har oppnådd demokratiske rettigheter» (Fokus, s. 114). Her 

åpnes det for et kritisk perspektiv på realistisk grunnlag, ved at det påpekes at det ikke alltid 

har vært slik det er i dag. Dette fremhever at det eksisterer alternative empirisk perspektiv på 

valgkanalen, ved at fortidens empiriske virkelighet kontrasteres med dagens – det er altså 

ingen selvfølge at det må være slik det er i dag. 

Når det gjelder de øvrige kanalene for påvirkning, fremhever «Fokus Samfunnsfag» de 

samme som «Delta!». Disse er: organisasjonskanalen, aksjonskanalen og mediekanalen 

(Fokus, s. 126-127). Fremstillingen ligner også den i de andre lærebøkene, men særlig en av 

arbeidsoppgavene mot slutten av kapittelet (Fokus, s. 133) er interessant i denne 

sammenhengen. Oppgaven lyder som følger: «I dette kapitlet har vi sett på to viktige roller 

som massemediene spiller i politikken. Studer en dagsavis eller en nyhetssending som viser at 

massemediene fyller disse rollene» (Fokus, s. 133). Her blir elevene eksplisitt bedt om å 

benytte den bakgrunnskunnskapen de har om vurderingskriterier – angående den funksjonen 

mediene har – for å gjøre en selvstendig vurdering av hvorvidt disse oppfyller sin 

demokratiske funksjon. Dette sitatet kan således tolkes som å åpne for kritikk i den 

kvalifiserende dimensjonen. 

Når det gjelder kanalene for politisk påvirkning fremhever altså lærebøkene stort sett de 

samme kanalene, med «Ditt samfunn» som et unntak hvor det fremheves ytterligere to. 

Lærebøkene varierer også med tanke på hvor eksplisitt diskusjonen av maktforskjeller og 

muligheter for påvirkning gjennom disse kanalene er. Når det gjelder fremstillingen i lys av 

spenningen mellom kritikk og legitimering har ikke denne analysen identifisert så mange slike 

perspektiver på dette aspektet ved «det norske demokratiet». Unntaket fra dette kommer 

spesielt i omtalen av lobbyisme og utviklingen av stemmeretten i et historisk perspektiv. I 

fremstillingen av disse antyder denne analysen at det manifesterer seg både kritiske og 

legitimerende perspektiv på forskjellige måter. 
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Utfordringer for demokratiet 

Den mest eksplisitte oppfordringen fra læreplanen om å åpne for kritiske perspektiver på «det 

norske demokratiet» kommer i forbindelse med kompetansemålet som omhandler evne til 

redegjørelse for utfordringer for demokratiet. I lys av den hermeneutiske tradisjonens fokus 

på distansering som mulighetsbetingelse for kritikk, er det dermed interessant å undersøke 

hvorvidt lærebøkene fremstiller disse utfordringene som eksterne eller interne. I denne delen 

er det dermed særlig spørsmålet «fremstilles trusler mot demokratiet som interne/spesifikke 

eller eksterne/generelle?» som står i fokus. 

«Delta!» behandler utfordringer for demokratiet i en egen fordypningstekst mot slutten av 

kapittelet «Slik styres Norge». Diskusjonen om temaet åpnes på følgende måte: «På skolen 

lærer vi å se på demokratiet som den beste formen for politisk styresett. Demokrati er noe alle 

stater bør trakte etter, lærer vi, fordi demokratiet nærmest automatisk betyr at borgerne får det 

bedre. Men betyr dette at demokratiet er feilfritt?» (Delta, s. 52). Her legges det altså opp til 

en diskusjon av demokratiets potensielle skyggesider ved at den kunnskapen elevene lærer i 

skolen blir eksplisitt problematisert. Således åpnes det for kritikk fra et sosialkonstruktivistisk 

perspektiv ved at eierskapet til kunnskapen blir gjort eksplisitt. I det første avsnittet av 

fordypningsteksten rettes søkelyset direkte mot «det norske demokratiet» ved at det spørres 

«hvordan er det egentlig i demokratiet Norge, er det folket som bestemmer?» (Delta, s. 52). 

Her åpnes det for at vurderingskriteriene benyttes direkte på «det norske demokratiet» og 

åpner således på en svært eksplisitt måte for kritiske perspektiver på dette. Læreboken tyr til 

statistikk på sviktende valgoppslutning, og konkluderer på basis av dette med at det «i 

folkestyret i Norge er langt fra alle som involverer seg i politikken» (Delta, s. 52). Ved å vise 

til slike empiriske data kommer det her til uttrykk et kritisk perspektiv med grunnlag i en 

realistisk epistemologi. Dette fokuset på spesifikke, interne trusler mot «det norske 

demokratiet» skiftes ut fra det andre avsnittet og utover, og resten av teksten fokuserer på 

generelle utfordringer for demokratiske styresett. Teksten mister dermed sitt distanserte 

utenfra-og-inn perspektiv, og beveger seg tilbake til det mer komfortable innenfra-og-ut 

perspektivet – hvor heller andre demokratier, fremfor det norske, settes i et kritisk søkelys. 

Det potensialet denne fordypningsteksten hadde med tanke på å rette en hermeneutisk basert 

kritikk på «det norske demokratiet» glipper dermed. 

I «Ditt Samfunn» blir noen trusler for demokratiet gjort rede for, og diskutert under 

overskriften «Hva truer demokratiet?». Disse er: svekket folkestyre, økt markedsmakt 
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(globale bedrifter), internasjonale domstoler overtar, etnisk klassedeling (som følge av 

innvandring) og terrorisme (Ditt Samfunn, s. 103). Det blir derimot ikke spesifisert om dette 

er utfordringer som truer «det norske demokratiet» spesielt, eller om dette heller er å regne 

som generelle, potensielle utfordringer mot en demokratisk styreform. Her overlates det altså 

til elevene og/eller lærer å sette utfordringene inn i en norsk kontekst. Avhengig av hvor 

strengt man tolker dette, kan det sies å komme til uttrykk et legitimerende perspektiv gjennom 

en disimmulering av utfordringene «det norske demokratiet» står overfor. I tillegg er de fleste 

av de utfordringene som trekkes frem (med unntak av svekkelse av folkestyret) å regne som 

eksterne trusler. Det er noe eller noen utenfra som potensielt kan svekke «det norske 

demokratiet», ikke faktorer innad i demokratiet. Det blir her altså i liten grad åpnet for en 

hermeneutisk, distansert kritikk. 

Læreboken «Fokus Samfunnsfag» diskuterer utfordringer for demokratiet under overskriften 

«Det sårbare demokratiet» (Fokus, s. 108-109), og understreker med dette at demokratiet ikke 

er en selvfølge. Kort oppsummert er det mangel på demokratisk engasjement, overdrevne 

forventninger, terror og ikke-demokratiske bevegelser som løftes frem som utfordringer i 

denne fremstillingen. I denne sammenhengen er det særlig følgende avsnitt som er av 

interesse: 

«I Norge tar vi langt på vei demokratiet for gitt – og det har vi kanskje grunn til. Det 

norske demokratiet bygger på lange og solide tradisjoner, og det er lite som tyder på at det 

er truet. Likevel er det viktig å ta vare på de demokratiske idealene og sørge for at nye 

generasjoner slutter opp om den formen for fredelig konfliktløsning som demokratiet 

bygger på» (Fokus, s. 108). 

Samtidig som det fremheves at demokratiet aldri er et fullført prosjekt og således blir fremstilt 

som politisert, blir også «det norske demokratiet» legitimert ved at det fremheves som tuftet 

på «lange og solide tradisjoner». Det kan argumenteres for at det også kommer til uttrykk en 

legitimerende diskurs her, ved at demokratiet fremstilles som funksjonelt til å løse de 

oppgavene det er satt til («fredelig konfliktløsning»). Dette blir her – etter min tolkning – 

heller fremstilt som et ideal demokratiet bygger på fremfor som et faktum om «det norske 

demokratiet». Dette bildet endrer seg riktignok i følgende sitat når teksten diskuterer terror 

som en utfordring for demokratiet: «Likevel viser hendelsene 22. juli at selv et land med 

lange og solide tradisjoner for fredelig konfliktløsning ikke har så mye å stille opp med når 
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noen for alvor går inn for å skade det» (Fokus, s. 109). Her settes både «lange og solide 

tradisjoner» og «fredelig konfliktløsning» i sammenheng med «det norske demokratiet». 

Læreboken påpeker at «undersøkelsen European Social Survey har vist at tilliten til 

politikerne og det politiske systemet er noe lavere i Norge enn i de andre nordiske landene» 

(Fokus, s. 108). Forklaringen for dette fremstilles som å være at velgerne har for store 

forventninger til det demokratiske systemet. «Skylden» for dette legges dermed tilsynelatende 

hos folket, ikke systemet. Det kan tolkes dithen at «folket» her representerer en ekstern trussel 

for demokratiet, selv om det like så godt kunne vært sagt at det muligens er på grunn av 

interne problemer i den demokratiske beslutningsprosessen. Hvorvidt dette kan tolkes som et 

kritisk perspektiv i hermeneutisk forstand er dermed tvetydig. På den ene siden fremstilles det 

altså som en spesifikk trussel for «det norske demokratiet», mens det på den annen side også 

fremstilles som en ekstern trussel. «Fokus Samfunnsfag» viser dessuten til en annen 

undersøkelse fra 2011 som løfter frem noen potensielle fremtidige utfordringer for «det 

norske demokratiet», blant annet at «hver tredje elev synes politikk er så vanskelig at folk 

flest ikke kan sette seg inn i hva de politiske sakene egentlig dreier seg om», og at «14 prosent 

har meget liten tillit» til norske politikere» (Fokus, s. 107). Fordi respondentene på denne 

undersøkelsen er elever fra videregående skoler i Norge kan disse utfordringene sies å 

fremstilles som interne, fremtidige trusler mot «det norske demokratiet». Nettopp det at de 

fremstilles som interne har en signifikant betydning i denne sammenhengen, fordi det dermed 

åpner for hermeneutisk kritikk. Det at læreboken trekker frem to undersøkelser som viser at 

«det norske demokratiet» er sårbart, åpner i seg selv for kritikk fra et realistisk utgangspunkt 

siden det bidrar til å fremheve ulike empiriske perspektiver i omtalen av denne 

diskursordenen. 

I sin omtale av utfordringer for demokratiet er det mulig å fremheve noen tendenser i 

lærebøkene som er interessante for denne oppgavens problemstilling. Spenningen mellom en 

kritisk og en legitimerende diskurs manifesterer seg på forskjellige måter også her, men det 

som er særlig interessant er hvordan disse utfordringene blir fremstilt som enten eksterne eller 

interne, og om disse fremstilles som generelle eller spesifikke for «det norske demokratiet». 

Denne analysen antyder at lærebøkene i varierende grad – både på tvers av og innad i tekstene 

– omtaler demokratiets utfordringer som interne og spesifikke for «det norske demokratiet». 

Der dette ikke blir gjort blir det dermed opp til eleven og/eller læreren å formulere slike 

perspektiver. 
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Styreform, rettsstat, menneskerettigheter 

Læreplanen fremhever som sagt også en sammenheng mellom en demokratisk styreform, 

rettsstat, og menneskerettigheter. Dette kan tolkes i den retningen at et samfunn ikke kan 

oppfattes som demokratisk uten at det samtidig også bygger på rettsstatlige prinsipper og 

respekt for menneskerettigheter. Noe som for så vidt også kan sies å gi grunnlag for å danne 

vurderingskriterier – i den grad den individuelle elev faktisk bruker tid på å lese læreplanen. 

Uansett er dette interessant å undersøke i denne sammenhengen, fordi det blir fremstilt slik at 

et samfunn ikke kan være det ene uten at de to andre betingelsene også er til stede. I det 

følgende vil det derfor bli vist hvordan lærebøkene fremstiller den norske rettsstaten, og den 

norske oppslutningen om menneskerettigheter. 

I «Delta!» slås det ganske enkelt fast at «det norske samfunnet er en rettstat» (Delta, s. 33), 

noe som fører med seg en ganske tydelig dissimulering av «det norske demokratiet» ved at 

det utelates å diskuteres hvorvidt det er visse aspekter ved rettsstaten som ikke bidrar til å 

bygge opp under det demokratiske samfunnet. Rettsystemet i Norge fremstilles videre som 

bygget på et prinsipp om at ingen skal straffes uten dom; et prinsipp som fremheves som en 

sentral menneskerettighet. Således legitimeres «det norske demokratiet» ytterligere ved at det 

blir fremhevet at det bygger på legale/moralske prinsipper. I tillegg slås det fast at 

menneskerettighetene indirekte danner grunnlaget for «det norske demokratiet». Når det 

gjelder den videre fremstillingen av menneskerettighetenes posisjon i «det norske 

demokratiet» gjøres det noen interessante formuleringer i denne læreboken. Det trekkes frem 

to ulike områder Norge har fått kritikk av FNs menneskerettighetskomité på. Disse er: bruken 

av varetekt og asylpolitikken. Det blir videre påpekt at norske myndigheter likevel ikke har 

«gjort noe for å regulere bruken av varetekt» (Delta, s. 192), og at «regjeringen har flere 

ganger blitt beskyldt for brudd på menneskerettighetene når det gjelder hjemsendelse av 

asylsøkere» (Delta, s. 192). Det at disse bruddene trekkes frem åpner for kritiske perspektiv i 

subjektifisert forstand ved at et empirisk perspektiv på Norges forhold til 

menneskerettighetene trekkes frem. Likevel slås det også i samme vending fast at «de fleste 

land i verden bryter noen av menneskerettighetene» (Delta, s. 192), noe som kan tolkes som 

en form for legitimering ved at bruddene til en viss grad rasjonaliseres; «alle andre gjør det jo, 

så det er jo tross alt ikke så farlig». Dette fører igjen til en dissimulering av 

menneskerettighetsbruddene i «det norske demokratiet», fordi det fornektes at de automatisk 

fører til et udemokratisk samfunn. 
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«Ditt Samfunn» påpeker – på samme måte som «Delta!» – at «Norge er en rettsstat» (Ditt 

Samfunn, s. 90), og presenterer således «det norske demokratiet» i et dissimulerende og 

dermed potensielt legitimerende perspektiv. Når det gjelder fremstillingen av forholdet 

mellom domstolene, Storting og regjering åpner læreboken for kritiske perspektiv på «det 

norske demokratiet» ved å presentere et vurderingskriterium. Læreboken slår fast at: «Den 

tredje statsmakten, domstolene, skal ha en uavhengig rolle i forhold til Stortinget og 

regjeringen» (Ditt Samfunn, s. 90). I denne sammenhengen er det særlig formuleringen «skal 

ha en uavhengig rolle» som er interessant, fordi den bidrar til at den uavhengige rollen 

fremheves som et ideal for samfunnsutviklingen, ikke en absolutt sannhet. Dette bidrar 

potensielt til å åpne for kritiske perspektiv ved at det fremheves at «det norske demokratiet» 

ikke nødvendigvis er slik, dersom man undersøker dette empirisk. Her rettes også 

oppmerksomheten eksplisitt mot «det norske demokratiet» ved at Stortinget og regjeringen 

trekkes frem i forbindelse med redegjørelsen av rettsstaten. Det blir likevel ikke diskutert 

videre hvorvidt situasjonen kan sies å være slik i Norge, hvorvidt domstolene har en 

tilstrekkelig uavhengig rolle eller ikke, og det fullstendige kritiske potensialet til denne 

formuleringen oppnås således ikke. Denne vurderingen blir dermed opp til den individuelle 

elev eller lærer. 

Når det gjelder menneskerettigheter behandles dette relativt omfattende i «Ditt Samfunn», og 

det er dermed mange formuleringer som kunne vært trukket frem i denne sammenhengen. Det 

forekommer en tydelig dissimulering av «det norske demokratiet» når det blir slått fast at 

«menneskerettighetene og demokratiske prinsipper utgjør fundamentet i den norske rettstaten. 

Dette ligger fast, også i et samfunn med en mer sammensatt og mangfoldig befolkning enn 

tidligere» (Ditt Samfunn, s. 40). Et legitimerende perspektiv på menneskerettighetenes status i 

«det norske demokratiet» manifesterer seg på samme måte når det blir hevdet at «disse 

rettighetene har dype historiske røtter, og vi kjenner mange av dem fra Grunnloven» (Ditt 

Samfunn, s. 105). Her fremstilles deres plass i «det norske demokratiet» som tradisjonsbundet 

ved at de har vært med helt fra starten av, da Grunnloven ble skrevet. På den annen side males 

det et litt mindre bastant bilde av menneskerettighetenes posisjon i «det norske demokratiet» 

når læreboken påpeker at de er «formulert som politiske mål for myndighetene og ikke som 

direkte rettskrav for borgerne» (Ditt Samfunn, s. 105). «Ditt Samfunn» påpeker også at 

myndighetene i Norge har brutt menneskerettighetene, men her gjøres det på en litt annerledes 

måte. I tekstboksen «Norge dømt for menneskerettsbrudd» (Ditt Samfunn, s. 231) trekkes det 

frem en slik historie. Det interessante her er at denne saken ble løst i en norsk rettsal, hvor 
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myndighetene ble dømt for menneskerettighetsbrudd. Dette er interessant i lys av spenningen 

mellom kritikk og legitimering fordi det på den ene siden åpnes for kritikk, ved at det 

fremheves et empirisk perspektiv på at det skjer menneskerettighetsbrudd i «det norske 

demokratiet», mens det på den annen side også kan tolkes som et legitimerende perspektiv, 

ved at rettsstaten fremstilles som funksjonell i lys av de vurderingskriteriene som er presentert 

tidligere. I tillegg er sitatet potensielt legitimerende, ved at «det norske demokratiet» 

fremstilles som moralsk/legalt riktig som en følge av at menneskerettighetene står så sterkt i 

norske rettssaler at selv myndighetene dømmes for brudd på disse. 

Den siste læreboken «Fokus Samfunnsfag» behandler sammenhengen mellom styresett, 

rettsstat og menneskerettigheter på en lignende måte som de andre lærebøkene. I 

sammendraget mot slutten av kapittelet slås det fast at «Norge er en rettstat» (Fokus, s. 96), på 

samme måte som i de andre lærebøkene. Her presenteres også to tydelige vurderingskriterier 

for å vurdere hvorvidt et samfunn er bygd på rettsstatlige prinsipper. Det påpekes i tillegg i 

denne læreboken at «også demokratier bryter menneskerettigheter» (Fokus, s. 264) og at 

«Norge er også blitt kritisert for ikke å ta tilstrekkelig hensyn til barns rettigheter i saker som 

gjelder hjemsending av politiske flyktninger» (Fokus, s. 265). På samme måte som i de andre 

lærebøkene åpnes det dermed for kritiske perspektiver, ved at det fremheves empiriske 

perspektiver på menneskerettighetenes status i «det norske demokratiet». 

I denne analysen av hvordan lærebøkene presenterer sammenhengen mellom styreform, 

rettsstat, og menneskerettigheter kan det således pekes på enkelte mønstre som er interessante 

i denne sammenhengen. I samtlige av lærebøkene slås det fast at Norge er en rettsstat uten at 

denne påstanden problematiseres. Som en følge av at det også slås fast at et samfunn ikke kan 

være demokratisk uten at det også er en rettsstat fører dette således til et legitimerende 

perspektiv på «det norske demokratiet» gjennom dissimulering, ved at potensielt 

udemokratiske sider ved den norske samfunnsstrukturen fornektes. I lys av spenningen 

mellom kritikk og legitimering er det interessant å se at det særlig i forbindelse med 

fremstillingen av den norske rettsstaten manifesteres stor grad av legitimerende perspektiver. 

De kritiske perspektivene på rettstaten kommer hovedsakelig til uttrykk som 

vurderingskriterier, mens de kritiske perspektivene på menneskerettighetenes status ofte 

manifesterer seg ved at norske brudd på menneskerettighetene fremheves som empiriske 

beretninger. 
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Partisystemet 

Som det blir poengtert i læreboken «Delta!», «handler «det norske demokratiet» i stor grad 

om at vi stemmer på de ulike partiene». En slik demokratiforståelse fremheves som sagt også 

i læreplanen når det å «analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i 

Noreg» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 10) trekkes frem som et sentralt kompetansemål for 

samfunnsfaget i hovedområdet som omhandler politikk og demokrati. I det følgende vil det 

derfor bli forsøkt vist hvordan lærebøkene fremstiller det norske partisystemet i lys av 

spenningen mellom kritikk og legitimering. I forhold til de andre aspektene som er avgrenset 

som en del av diskursordenen «det norske demokratiet» i denne sammenhengen er 

fremstillingen av partisystemet relativt kortfattet i samtlige av lærebøkene, men det er likevel 

noen formuleringer som er interessante å trekke frem i denne analysen. 

I den første læreboken, «Delta!», omtales partisystemet i «det norske demokratiet» i mindre 

grad enn i de andre lærebøkene, men også her er det noen formuleringer som er interessante i 

denne sammenheng. Læreboken fremstiller partisystemet på en funksjonell måte, noe som 

kommer til uttrykk i følgende sitat: «I kampen om hvilke problemer som skal løses først, og 

hvilke løsninger som skal velges, vil du tape om du forsøker å kjempe alene. Derfor har vi 

politiske partier» (Delta, s. 11). Denne formuleringen trekker på en legitimerende diskurs ved 

at partissystemet fremstilles som funksjonelt for å utføre den oppgaven det er satt til: nemlig å 

representere velgernes interesser. Partisystemet diskuteres også i et historisk perspektiv og det 

blir dermed påpekt at vi har hatt partier siden det parlamentariske systemet ble innført i 1884. 

Dette kan tolkes som tradisjonsbundet legitimering ved at det fremheves at siden dette har 

vært såpass funksjonelt opp gjennom tidene, har ingen vurdert å reformere systemet. 

Når det gjelder forekomsten av kritiske perspektiv er det også noen formuleringer som er 

verdt å trekke frem her. Det blir for eksempel problematisert at «partiene har selv bestemt 

hvem som skal stå på partilistene» (Delta, s. 41), og at hver enkelt innbygger dermed har 

«relativt liten mulighet til å påvirke hvem fra partiene som velges» (Delta, s. 41). Dette åpner 

således for kritikk i realistisk forstand, ved at det blir presenyert hvordan «det egentlig er» i 

forhold til de vurderingskriteriene som er nevnt tidligere, angående hvorvidt et samfunn er å 

regne som demokratisk dersom ikke alle har lik mulighet til å delta. Det blir i tillegg poengtert 

hvordan partiene har «ulike virkelighetsoppfatninger», og viktigheten av en kritisk holdning 

til partiene fremheves som viktig. På denne måten åpnes det for kritikk fra et sosial-
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konstruktivistisk perspektiv, ved at eierskapen til kunnskapen partiene presenterer blir 

problematisert. 

«Ditt Samfunn» bidrar med tydelige kriterier for å vurdere hvorvidt partisystemet i «det 

norske demokratiet» fungerer på en god måte når det påpekes at partiene «skal skape et miljø 

for kritisk debatt om hvordan samfunnet bør være» (Ditt Samfunn, s. 109), og at «folkevalgte 

representanter skal sørge for at folkeviljen kommer til uttrykk» (Ditt Samfunn, s. 98). Disse 

vurderingskriteriene blir likevel ikke eksplisitt problematisert i sammenheng med «det norske 

demokratiet». Læreboken åpner videre for kritiske perspektiv på partisystemet i «det norske 

demokratiet» når en av oppgavene («Utforsk») mot slutten av delkapittel 2.2 («Demokrati 

som styringsform») ber eleven om å undersøke «om enhver står fritt til å stifte og registrere 

sitt eget politiske parti» (Ditt Samfunn, s. 104). Her får eleven en mulighet til å benytte de 

kriteriene for vurdering av demokratiet som læreboken tidligere har presentert, samt at eleven 

gis mulighet til å danne sitt eget perspektiv på partisystemet. Dermed kan det tolkes dithen at 

læreboken potensielt åpner for både et kvalifiserende (vurderingskriterium) og et 

subjektifisert (empirisk) kritisk perspektiv på «det norske demokratiet» gjennom denne 

arbeidsoppgaven. Riktignok er det også i denne sammenhengen relevant å spørre hvorvidt 

læreboken tilbyr eleven tilstrekkelig bakgrunnskunnskap for å klare å gjøre en slik kritisk 

vurdering på egen hånd.  

«Ditt Samfunn» presenterer også enkelte legitimerende perspektiv på det norske 

partisystemet. Det blir for eksempel påpekt at «de politiske partiene har en viktig oppgave i 

folkestyret» (Ditt Samfunn, s. 109), og at «de politiske partiene er et sentralt knutepunkt 

mellom velgerne og ulike styringsorgan lokalt og sentralt. Det er fordi kandidatene og listene 

danner grunnlaget for stemmer» (Ditt Samfunn, s. 109). I disse sitatene fremstilles 

partisystemet på en måte som fremhever deres funksjonalitet i «det norske demokratiet», 

samtidig som det også fremstilles som et sentralt bidrag til demokratiets universalisme ved at 

det er «et sentralt knutepunkt» mellom velgere og myndighetene. 

I den siste av de utvalgte lærebøkene, «Fokus Samfunnsfag», rettes det et kritisk blikk mot 

partisystemet når nominasjonsprosessen innad i partiene problematiseres, ved at det påpekes 

at «vanlige velgere er ikke med på å bestemme hvem som skal stå på valglistene. Bare de som 

er medlemmer av partiet, kan delta på partiets nominasjonsmøter» (Fokus, s. 118). Her blir 

vurderingskriteriene for hvorvidt en prosess er å regne som demokratisk eller ikke benyttet 

eksplisitt på partisystemet i «det norske demokratiet», og åpner således for kritiske 
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perspektiver i en kvalifiserende dimensjon. Læreboken gir ikke direkte uttrykk for et svar på 

hvorvidt dette er å regne som udemokratisk eller ikke, noe som dermed blir opp til elevenes 

individuelle kritiske vurdering. 

Læreboken spør videre: «Fungerer valgene på en slik måte at alle grupper og lag av folket blir 

rimelig jevnt representert i de folkevalgte forsamlingene?» (Fokus, s. 119). Lærebokens 

konklusjon på dette er at visse grupper har bedre sjanse enn andre til å bli valgt, og at det 

dermed er en skjevhet i hvordan befolkningen er representert på Stortinget. Her blir altså 

tidligere nevnte vurderingskriterier, som slår fast at befolkningen skal være likt representert 

på Stortinget, brukt på «det norske demokratiet». Lærebokens konklusjon er at det ikke er slik 

det burde være. I denne eksplisitte vurderingen blir det også benyttet empiriske perspektiver 

på fordelingen, noe som også åpner for kritikk på et realistisk grunnlag. 

Partisystemet i «det norske demokratiet» fremstilles altså også i varierende grad i et kritisk og 

et legitimerende lys på samme måte som de andre utvalgte aspektene ved det politiske 

systemet i Norge som er analysert her. Noe som er særlig interessant i lærebøkenes 

fremstilling av partisystemet er hvordan denne analysen antyder at de på dette området relativt 

aktivt benytter vurderingskriteriene som presenteres tidligere på hvordan partisystemet ideelt 

sett skal fungere. 

4.2.3 Oppsummerende bemerkninger 

Denne analysen antyder at den mest vanlige måten lærebøkene åpner for kritiske perspektiv 

skjer ved at elevene får muligheten til å innlemme sett med vurderingskriterier, som kan 

brukes som et redskap for å vurdere hvorvidt en institusjon eller prosess kan regnes som 

demokratisk, i sin bakgrunnskunnskap. Det kan således sies å være hovedsakelig kritiske 

perspektiver i den kvalifiserende dimensjonen («å tenke kritisk») som manifesterer seg i 

lærebøkene. Likevel må det også påpekes at disse vurderingskriteriene i liten grad benyttes 

eksplisitt på «det norske demokratiet» i lærebøkene, noe som gjør at det blir opp til den 

individuelle elev eller lærer å sette opp denne sammenhengen. Det er også relevant å spørre 

seg om elevene fra tidligere innehar de nødvendige verktøyene for faktisk å gjøre dette 

selvstendig – noe analysen som er gjort her dessverre ikke kan bidra til å gi et svar på. Dette 

kan tenkes potensielt å få konsekvenser for de vurderingene en lærer må gjøre i sin didaktiske 

praksis, noe som vil bli vist i diskusjonen.  
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Når det gjelder kritikk fra forskjellige subjektifiserte epistemologiske perspektiver antyder 

denne analysen at disse i forskjellig grad kommer til uttrykk i fremstillingen av «det norske 

demokratiet» – i hvert fall i de formene som er tatt utgangspunkt i her. Særlig kritikk fra et 

sosialkonstruktivistisk perspektiv er tilsynelatende sjeldent i omtalen av denne 

diskursordenen, men det kan være av interesse her å trekke frem at to av tre lærebøker (med 

unntak av «Delta!») i forordet oppfordrer elevene til en kildekritisk håndtering av kunnskapen 

i lærebøkene – noe som dermed inkluderer omtalen av «det norske demokratiet».  

Når det gjelder legitimerende perspektiver antyder resultatene fra denne analysen at disse 

også kommer til uttrykk i fremstillingen av «det norske demokratiet». Dersom man 

sammenligner spenningen i lærebøkene med den som manifesterer seg i læreplanverket ser 

man at det er mulig å peke på noen intertekstuelle forskjeller som er interessante i denne 

sammenhengen. Denne analysen har antydet at «det norske demokratiet» ikke blir trukket 

frem som en del av verdigrunnlaget som læreplanverket legger opp til at skal legitimeres i 

undervisningen, men at dette til en viss grad likevel blir gjort i lærebøkene. Dette kan 

potensielt tenkes å få konsekvenser for de didaktiske vurderingene en lærer må gjøre i sin 

praksis, noe som vil bli vist i oppgavens diskusjon. 

Det må riktignok gjentas at det selvfølgelig er mange flere mulige sitater som kunne verdt 

trukket frem for å understreke poengene, og at dette således ikke kan påstås å være en 

fullstendig fremstilling av hvordan «det norske demokratiet» fremstilles i lærebøkene. Likevel 

anses de som er trukket frem her som et representativt utvalg av det helhetlige 

meningsinnholdet i de utvalgte lærebøkene. Gjennom en aktiv søken etter diskrepans er det 

heller ikke funnet noen eksempler som motsier det bildet som er presentert her. Det er i tillegg 

mulig å argumentere for at det er flere aspekter ved «det norske demokratiet» som kunne vært 

analysert i denne sammenhengen, men disse ble for anledningen ikke regnet som en del av 

diskursordenen «det norske demokratiet». 

Hensikten med denne analysen har altså vært å vise at diskursordenen «det norske 

demokratiet» blir fremstilt på visse måter, dersom man leser tekstene i lys av en spenning 

mellom kritikk og legitimering. Denne delen har dermed forhåpentligvis brakt oss nærmere et 

svar på oppgavens andre forskningsspørsmål: «På hvilke måter fremstilles «det norske 

demokratiet» i lærebøkene i lys av denne spenningen?». I det følgende vil oppgavens tredje, 

og siste, forskningsspørsmål bli forsøkt belyst. 
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5 Sammenfattende diskusjon 

I det følgende vil resultatene fra analysen knyttes opp mot de didaktiske vurderingene den 

individuelle samfunnsfagslærer må gjøre i lys av den spenningen mellom kritikk og 

legitimering som analysen har antydet at manifesterer seg i læreplanverket og i de utvalgte 

lærebøkenes fremstilling av «det norske demokratiet». I et forsøk på å vise potensielle 

konsekvenser av dette tas det her utgangspunkt i to diskusjonsmomenter. Disse to momentene 

er valgt fordi de anses som de mest sentrale i lys av analysens resultater. Først diskuteres 

læreres didaktiske vurderinger i lys av de intertekstuelle forskjellene som er identifisert 

mellom læreplanverket og de utvalgte lærebøkene. Deretter diskuteres didaktiske vurderinger 

i lys av den fremstillingen av «det norske demokratiet» som er identifisert i de utvalgte 

lærebøkene. Hensikten med disse diskusjonene er blant annet å bidra til å belyse behovet for 

en kritisk språkbevissthet hos samfunnsfagslærere i deres bruk av lærebøker, ved å vise 

hvordan spenningen som manifesterer seg i læreplanverket og i de analyserte lærebøkene kan 

tenkes potensielt å få konsekvenser for didaktiske vurderinger i praksis. 

5.1 Didaktiske vurderinger i lys av den intertekstuelle spenningen 

mellom læreplanverket og lærebøkene i samfunnsfag 

Som nevnt tidligere kan utfordringene i en lærers daglige praksis ifølge Biesta (2009, 2012, 

2015) sies å befinne seg i de situerte, didaktiske vurderingene som må gjøres i 

skjæringspunktet mellom kvalifiserings-, sosialiserings- og subjektifiseringsdimensjonen ved 

utdanningen. Slik spenningen mellom kritikk og legitimering er konseptualisert her er altså 

sosialiseringsdimensjonen knyttet opp til legitimering, mens kvalifiserings- og 

subjektifiseringsdimensjonen er knyttet opp til kritikk. Gjennom analysen er det blitt vist at 

denne spenningen mellom kritikk og legitimering manifesterer seg i både læreplanverket og i 

lærebøkene, men det er likevel også identifisert forskjeller med tanke på hvordan denne 

spenningen kommer til uttrykk. I dette første steget av diskusjonen diskuteres derfor læreres 

didaktiske vurderinger i lys av den intertekstuelle spenningen som oppstår mellom 

læreplanverket og lærebøkene – særlig i forbindelse med forskjellene i hvor grensene for 

legitimering settes. 

På den ene siden slår læreplanverket fast at de kristne, humanistiske og demokratiske verdiene 

skal være verdigrunnlaget for opplæringen. Dette kan tolkes som at grensen for hva som skal 
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kunne kritiseres settes ved disse grunnverdiene, og at styringsdokumentene dermed legger 

opp til en legitimering av disse verdiene. «Det norske demokratiet» blir derimot ikke omtalt 

som en del av dette verdigrunnlaget slik det er tolket her.  På den annen side antyder analysen 

av de utvalgte lærebøkene at det likevel til en viss grad fortelles en legitimerende historie om 

«det norske demokratiet», ved at legitimerende perspektiver i stor grad kommer til uttrykk i 

fremstillingen av det. Lærebøkene kan således sies å sette grensen for kritikk delvis ved «det 

norske demokratiet» – til tross for at føringene som er lagt i læreplanverket slår fast en litt 

annerledes grensesetting. Her må det riktignok trås med forsiktighet, siden analysen ikke har 

tatt for seg lærebøkene som helhet, men kun de delene som omhandler «det norske 

demokratiet», slik denne diskursordenen er avgrenset i denne oppgaven. Det kan likevel slås 

fast at analysen antyder at grensen for kritikk tilsynelatende plasseres et annet sted i 

lærebøkene enn i læreplanverket, siden «det norske demokratiet» ikke er blant de tingene som 

eksplisitt er hevet over kritikk i læreplanverket – og det likevel legitimeres i lærebøkene. I 

forholdet mellom læreplanverket og lærebøkene blir det således en spenning ved at 

sosialiseringsdimensjonen kommer til uttrykk på forskjellige måter i disse. Dette skaper det 

som her kalles en «intertekstuell» spenning, fordi læreplanverket setter føringer for 

undervisningen når det gjelder opplæringens sosialiserende oppdrag som kan sies ikke å bli 

fulgt opp i lærebøkene på den måten læreplanverket slår fast. 

Midt oppe i denne intertekstuelle spenningen står den individuelle samfunnsfagslæreren og 

må avgjøre hvorvidt han eller hun skal leve opp til de forventningene som kommer til uttrykk 

i læreplanen, eller om fremstillingen av «det norske demokratiet» i lærebøkene
8
 i større grad 

skal sette føringer for undervisningen. På den ene siden kan det anses som læreres jobb å 

følge opp føringene i læreplanverket, som på mange måter kan sies å være den juridisk rette 

tolkningen av læreroppdraget siden det er dette de sentrale styringsdokumentene tilsier. På 

den annen side kan dette tenkes å komme i en spenning med lærerens egne oppfatninger av 

hvordan forholdet mellom kritikk og legitimering bør forholde seg i undervisningen. Biesta 

(2015)er for eksempel av den oppfatningen at undervisningen gjennomgående må 

avbalanseres mellom de tre dimensjonene, og med et slikt utgangspunkt kan man argumentere 

for at også «det norske demokratiet» til en viss grad bør legitimeres. Således blir dette kanskje 

like mye et spørsmål om hvordan man som lærer oppfatter sin egen profesjonalitet; forstår 

man den i lys av de føringene som settes i læreplanverket, eller i lys av egne oppfatninger av 

                                                 
8
 Eller for så vidt eventuelle andre kilder/læremidler/metoder læreren benytter i undervisningen. Her er 

lærebøkene likevel de mest relevante, og diskusjonen vil derfor fokusere på disse. 
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opplæringens målsettinger, som utgangspunkt for vurderingene som må gjøres? Eller som en 

blanding av begge deler? Undervisningsvirksomheten gjøres alltid i relasjon til en eller annen 

målsetting, og det er i lys av denne det er mulig å vurdere om det som gjøres i undervisningen 

er bra eller dårlig. 

I lys av dette er det interessant at Bachmann (2005) påpeker at læreplanens betydning og 

meningsinnhold for skolepraksis avgjøres av skolepersonalet. Det er med andre ord ikke en 

linearitet mellom de føringene som settes i læreplanverket og den praksis som foregår i 

klasserommet. Stenmo (1999) har videre vist at lærerne riktignok ikke leser læreplanen i det 

daglige, men at de har lest den og kjenner dets innhold. De har altså læreplanen «i bakhodet» 

når de utfører sin didaktiske praksis, i hvert fall i planleggingen, men den har ikke 

nødvendigvis noen direkte innvirkning på de profesjonelle vurderingene som gjøres til enhver 

tid. Dette peker på at læreres egne oppfatninger angående hvordan balansen bør være mellom 

den kvalifiserende, sosialiserende og subjektifiserende dimensjonen i opplæringen er svært 

sentralt når det gjelder hvordan læreren velger å håndtere disse intertekstuelle spenningene 

mellom læreplanverk og lærebøker. I denne sammenheng er det særlig vurderingen med tanke 

på forskjellene i hvor grensen for den legitimerende virksomhet i opplæringen skal gå som er 

interessante. Lærere kan således tenkes å tolke læreplanens føringer i lys av egne oppfatninger 

av hva som bør være opplæringens målsettinger. 

I lys av dette er det interessant at van Kan, Ponte, og Verloop (2013) har vist at lærere 

legitimerer sin egen klasseromsinteraksjon med utgangspunkt i forskjellige verdier og idealer. 

Noen lærere legger for eksempel mer vekt på psykisk omsorg for elevene, andre legger vekt 

på å lære bort funksjonell kunnskap for elevenes videre liv, mens andre igjen legger mer vekt 

på å lære elevene å være kritiske. I denne sammenhengen kan dette bidra til å understreke 

hvordan den individuelle læreres oppfatninger av hvordan de forskjellige dimensjonene – som 

Biesta (2009, 2012, 2015) trekker frem – og forholdet mellom kritikk og legitimering har 

betydning for hvordan den enkelte lærer mener disse bør balanseres i undervisningen. 

Hvorvidt lærere baserer undervisningen sin på de føringene som ligger i læreplanen, eller på 

egne oppfatninger av hva som er didaktisk ønskelig, er det likevel ikke mulig å konkludere 

angående med utgangspunkt i den analysen som er gjort her. Likevel kan det påpekes at 

forskningen til Stenmo (1999), Bachmann (2005) og van Kan et al. (2013) antyder at både 

føringene i læreplanen og egne oppfatninger har betydning. For den forskningen som er gjort 

her får dette den konsekvensen at det oppdraget som læreplanverket slår fast for skolen, når 
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det gjelder forholdet mellom kritikk og legitimering, kan sies å påvirke den didaktiske 

praksisen i synergi med de oppfatningene den individuelle lærer har av opplæringens 

målsettinger. 

Et tentativt svar på spørsmålet om hvordan individuelle lærere oppfatter sin profesjonalitet 

kan dermed tenkes å være at både læreplanen og egne oppfatninger har innvirkning på dette, 

noe som gjør at det er viktig at lærere er bevisst både læreplanens føringer, og egne 

oppfatninger av opplæringens målsettinger, i lys av spenningen mellom legitimering og 

kritikk. Diskusjonen viser således at læreren også må gjøre didaktiske vurderinger i 

spenningsfeltet mellom læreplan og lærebok, på samme måte som mellom kritikk og 

legitimering. Denne oppgaven har blant annet forsøkt å bidra til en forståelse av hvilke 

føringer læreplanen legger når det gjelder forholdet mellom kritikk og legitimering, og kan 

derfor være til hjelp i forbindelse med å bevisstgjøre lærere om førstnevnte. I det følgende vil 

det bli forsøkt vist hvordan fremstillingen av «det norske demokratiet» kan tenkes å få 

betydning for læreres didaktiske vurderinger. 

5.2 Didaktiske vurderinger i spenningen mellom kritikk og 

legitimering av «det norske demokratiet» 

I deres daglige didaktiske arbeid i klasserommet kan lærerens didaktiske interaksjon med 

elevene som sagt sies å kretse rundt både det empiriske spørsmålet «hva er situasjonen?» og 

det normative spørsmålet «hva bør situasjonen være?» (Biesta, 2010; referert i van Kan et al., 

2013). En slik forståelse av didaktisk praksis knytter de didaktiske vurderingene som må 

gjøres i spenningsfeltet mellom sosialisering, kvalifisering og subjektifisering opp mot den 

enkelte lærers oppfatning av hva som er didaktisk ønskelig. I denne sammenhengen er det 

således av interesse å undersøke hvordan fremstillingen av «det norske demokratiet» i de 

utvalgte lærebøkene kan tenkes å få konsekvenser for samfunnsfagslæreres didaktiske 

vurderinger, på deres ferd fra den observerte empiriske situasjonen mot den normative 

målsettingen. Selve klasseromssituasjonen bringer dessuten inn den individuelle eleven og 

elevgruppen som sentrale faktorer i lærerens vurderinger. Således, når læreren gjør situerte, 

didaktiske vurderinger i bruken av lærebøker i selve undervisningssituasjonen, blir også 

elevenes individuelle forutsetninger viktig å ta hensyn til i balanseringen av forholdet mellom 

de tre dimensjonene: sosialisering, kvalifisering og subjektifisering.  
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En formulering fra den generelle læreplanen som er særlig interessant i denne sammenhengen 

er den hvor det påpekes at spenningen mellom kritikk og legitimering er «tilsynelatende 

motstridende» (Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, 1993, s. 8). En måte å tolke 

dette på er at det vitner om et forsøk på å harmonisere spenningen, mens en annen tolkning – 

som er interessant i denne diskusjonen – er at det pekes på det situerte og temporale aspektet 

til de vurderingene en lærer må gjøre i sin didaktiske praksis. I noen tilfeller kan det for 

eksempel sies å være didaktisk ønskelig å legge vekt på kritikk i undervisningen, i andre 

legitimering. Frelin (2014) fremhever dette temporale aspektet ved en lærers didaktiske 

vurderinger når hun påpeker at undervisning er det som skjer i møte med «imperfect, complex 

but above all continuously emergent situations» (Frelin, 2014, s. 1). Det er i dette møtet at 

læreren må vurdere hvordan han eller hun skal arbeide didaktisk for å oppnå den normative 

målsettingen som anses som ønskelig. Dette er likeledes vurderinger som må gjøres i møtet 

med lærebøkene, siden også disse på forskjellige måter kan sies å være kritiske og 

legitimerende i varierende grad. Den følgende diskusjonen omhandler således den didaktiske 

relasjonen mellom lærer, lærebok og elever i lys av spenningen mellom kritikk (kvalifisering 

og subjektifisering) og legitimering (sosialisering). Diskusjonen vil ta utgangspunkt i 

stiliserte, men ikke urealistiske, situasjoner hvor den individuelle lærer opplever en forskjell i 

den empiriske situasjonen og den normativt ønskelige situasjonen. Dette er riktignok stiliserte 

eksempler, men de anses likevel som fruktbare utgangspunkt for å peke på potensielle 

konsekvenser av lærebokanalysen fordi de helt konkret belyser hvordan didaktiske 

vurderinger potensielt påvirkes av den identifiserte spenningen mellom kritikk og legitimering 

i lærebøkene. Denne diskusjonen tar utgangspunkt i idéen om at de tre dimensjonene til en 

viss grad bør balanseres i opplæringen. 

Dersom læreren for eksempel er av den oppfatning at undervisningen i større grad bør bidra 

til å utvikle elevenes evne til kritisk tenkning
9
 i kvalifiserende forstand – en situasjon som kan 

tenkes å oppstå dersom elevene i for stor grad er subjektivt kritiske, eller ikke kritiske i det 

hele tatt – får denne analysens resultater noen interessante konsekvenser for de didaktiske 

vurderingene som bør gjøres i møtet med lærebøkene. Analysen antyder at kritiske 

perspektiver i kvalifiserende forstand er fremtredende i de utvalgte lærebøkene ved at det ofte 

presenteres kriterier for å vurdere hvorvidt et samfunn er demokratisk eller ikke. I lys av et 

ønske om å utvikle elevenes evne til kritisk tenkning er dette likevel bare et steg på veien, 

                                                 
9
 Et oppdrag som for så vidt kan sies å ha blitt løftet frem av hovedområdet «Utforskeren» i den reviderte 

læreplanen av 2013. 
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dersom man tar utgangspunkt i Case (2005) og Bailin et al. (1999b) slik det er gjort her. 

Denne konseptualiseringen av kritisk tenkning understreker at kunnskap om 

vurderingskriterier kun er et av fem verktøy som er nødvendig for god kritisk tenkning, og at 

det også kreves bakgrunnskunnskap om det aktuelle temaet, vokabular, tenkestrategier og 

disposisjon for kritisk tenkning. Denne analysens resultater får dermed konsekvenser for de 

didaktiske vurderingene som må gjøres i den kvalifiserende opplæringen til kritisk tenkning 

ved å understreke at det kreves noe ekstra for å oppnå en slik målsetting i undervisningen. 

Således, dersom læreren ønsker å kvalifisere elevene til kritisk tenkning må undervisningen 

også ta for seg de andre verktøyene. Lærebøkene kan riktignok tenkes å gi noen bidrag, 

spesielt når det gjelder bakgrunnskunnskap om det aktuelle temaet, men analysen antyder, 

særlig i forbindelse med de kvalifiserende kritiske perspektiver på «det norske demokratiet», 

at de vurderingskriteriene som fremheves sjelden blir benyttet eksplisitt på «det norske 

demokratiet» – slik denne diskursordenen er avgrenset her. Det er ikke gitt at elevene har 

tilstrekkelig bakgrunnskunnskap, vokabular, tenkestrategier og disposisjon for kritisk 

tenkning til å sette opp denne sammenhengen på egen hånd, og læreren får dermed en viktig 

rolle når det gjelder å hjelpe dem til å gjøre dette. Analysen antyder altså at lærebøkene i seg 

selv ikke er tilstrekkelig til å bidra til en kvalifisering til kritisk tenkning angående «det 

norske demokratiet» og at læreren må bidra med noe ekstra. Dette får således konsekvenser 

for de didaktiske vurderingene som må gjøres i den enkelte lærers praksis i deres møte med 

lærebøkenes fremstilling av «det norske demokratiet». 

Dersom læreren på den annen side tolker den empiriske situasjonen i elevgruppen som at 

elevene har tilstrekkelig godt utviklede evner til «å tenke kritisk», men mangler evne til «å 

være kritisk» kan det være didaktisk ønskelig med et fokus på kritikk i subjektifisert forstand. 

Her kan lærebøkene være nyttige verktøy. Denne analysen har antydet at lærebøkene 

potensielt kan brukes som et verktøy for læreren i en slik situasjon ved at de åpner for ulike 

subjektifiserte kritiske perspektiver på «det norske demokratiet». På den annen side antyder 

denne analysen antyder også at det er viktig å være oppmerksom på at enkelte 

epistemologiske perspektiver i større grad manifesterer seg i lærebøkenes tekster enn andre, 

noe som får konsekvenser for læreres didaktiske vurderinger ved at det potensielt blir 

nødvendig å balansere dette bildet. Dette kan sies særlig å gjelde sosialkonstruktivistiske 

perspektiver, som nesten utelukkende kun manifesterer seg i lærebøkenes forord. Basert på 

tidligere forskning som antyder at elever ser ut til ikke å forholde seg kritisk til det som står 
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skrevet i lærebøkene (Rasmussen & Hagen, 2013; referert i Blikstad-Balas, 2015) kan slike 

epistemologiske perspektiver sies å være viktige å legge mer fokus på i undervisningen. 

Til slutt, dersom læreren møter en elevgruppe med evner både til «å tenke kritisk» og «å være 

kritisk», men uten tiltro til for eksempel politiske institusjoner og demokratisk 

påvirkningsmulighet kan det til en viss grad oppfattes som didaktisk ønskelig å fokusere på 

legitimerende perspektiver på «det norske demokratiet» – i hvert fall dersom man følger idéen 

om at dimensjonene må balanseres i opplæringen. Denne lærebokanalysen antyder at tekstene 

om «det norske demokratiet» presenterer legitimerende perspektiver på «det norske 

demokratiet» ved flere anledninger, noe som gjør at disse tekstene kan bidra som et verktøy 

for læreren i en slik situasjon. Denne analysen har også vist at disse legitimerende 

perspektivene manifesterer seg på flere forskjellige måter, med utgangspunkt i forskjellige 

former for legitimering, samtidig som de i tillegg er kritiske til enkelte aspekter ved «det 

norske demokratiet». Læreren bør være bevisst dette i sitt arbeid i spenningsfeltet mellom 

dimensjonene slik at han eller hun kan vurdere å balansere denne fremstillingen, slik at 

lærebøkene potensielt kan benyttes som et didaktisk verktøy for å oppnå den normativt 

ønskelige situasjonen. 

Et mulig svar på spørsmålet om hva som er didaktisk ønskelig kan dermed tenkes å være 

avhengig av den spesifikke empiriske situasjonen undervisningen foregår i, og hva den 

individuelle lærer oppfatter som en ønsket normativ situasjon. Lærebøkene kan benyttes som 

verktøy for å oppnå disse målene, dersom læreren er bevisst at disse fremstiller samfunnet i en 

spenning mellom kritikk og legitimering. Dette påpekes av Van Kan et al. (2013) når de 

understreker at «the question of ‘what is educationally desireable’ will always be posed 

against the background of the situation as it is» (van Kan et al., 2013, s. 611). Spenningen 

mellom legitimering og kritikk i opplæringen er dermed ikke nødvendigvis så motsetningsfylt 

som man i utgangspunktet skulle tenke, fordi det kan tolkes som at behovet for å fokusere på 

det ene eller det andre er avhengig av den empiriske situasjonen. Dette understreker også at 

det er umulig å være normativ med tanke på hvordan lærere bør arbeide i lys av spenningen 

mellom kritikk og legitimering fordi dette kommer an på flere faktorer, som for eksempel 

elevgruppen, og lærebøkene som benyttes i undervisningen. Dette er dermed en vurdering 

som må være opp til den enkelte læreren i de temporale og situerte undervisningssituasjonene. 

Denne diskusjonen fremhever behovet for at lærere i sine didaktiske vurderinger bør være 

bevisst at lærebøkene fremstiller «det norske demokratiet» på bestemte måter som kan knyttes 
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opp mot en legitimerende og en kritisk diskurs – slik denne analysen har antydet at blir gjort i 

de utvalgte lærebøkene. Avhengig av hvilken oppfatning den individuelle lærer har av hva 

den empiriske situasjonen er, og hva den rent normativt bør være, får lærebøkenes 

fremstilling av «det norske demokratiet» konsekvenser for hans eller hennes didaktiske 

vurderinger. Det er nødvendig å understreke at selv om denne diskusjonen har tatt 

utgangspunkt i idéen om at det er ønskelig å arbeide for en balanse mellom de tre 

dimensjonene i den didaktiske praksisen, er ikke dette nødvendigvis den eneste målsettingen 

som kan oppfattes som normativt ønskelig hos lærere. Dette er her kun brukt som et 

eksempel. I det følgende vil de to diskusjonene som er gjort her angående didaktiske 

vurderinger knyttes opp til behovet for en kritisk språkbevissthet. 

5.3 Kritisk språkbevissthet i læreres møte med læreplanverket og 

lærebøkene 

Denne diskusjonen viser at de didaktiske vurderingene som lærere må gjøre i forholdet 

mellom læreplanverk, lærebøker og elever er viktige i undervisningen, på samme måte som 

de vurderingene som må gjøres i spenningsfeltet mellom kvalifisering, sosialisering og 

subjektifisering. I denne sammenhengen er det viktig å være oppmerksom på at både elevene 

og samfunnsfagslæreren er å regne som lesere av lærebøkene. Kritisk språkbevissthet hos 

lærere kan således bidra til at slike vurderinger gjøres på en didaktisk ønskelig måte. 

Samfunnsfagslæreren må inneha en slik bevissthet dersom han eller hun i det hele tatt skal ha 

mulighet til å se hvordan lærebøkene fremstiller «det norske demokratiet» på visse måter, og 

ikke andre. Denne oppgaven er et bidrag til å hjelpe lærere med å utvikle en kritisk 

språkbevissthet når det gjelder spenningen mellom legitimering og kritikk, ved at den viser 

hvordan denne manifesterer seg i læreplanverket og lærebøkene, samt ved å vise eksempler på 

hvordan analysens resultater kan tenkes potensielt å få konsekvenser for didaktiske 

vurderinger, gjennom en sammenfattende diskusjon. 

Den forskningen som er gjort her kan således sies å ha forsøkt å bidra til en utvikling av 

læreres didaktiske praksis ved å bidra til det som de Vries (1990; referert i Biesta, 2014) har 

kalt den kulturelle rollen til forskningen – altså at forskningen kan tilby alternative tolkninger 

av den sosiale virkeligheten. Dette vil si at den potensielt har bidratt til å gi 

samfunnsfagslærere en annerledes forståelse av deres profesjonelle praksis som hjelper dem 

med å lese både læreplanverket og lærebøkene i lys av spenningen mellom kritikk og 

legitimering, samt å kunne oppdage potensielle konsekvenser av dette. 
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6 Oppsummering og konklusjon 

I denne oppgaven har jeg forsøkt å komme nærmere et svar på hvorvidt spenningen mellom 

legitimering og kritikk manifesterer seg i læreplanverket og hvordan «det norske 

demokratiet» fremstilles i lærebøker i samfunnsfag i lys av spenningen mellom kritikk og 

legitimering slik det kommer til uttrykk i læreplanverket. I tillegg har disse spenningene blitt 

knyttet opp til vurderingene en lærer må gjøre i sin daglige didaktiske praksis, noe som er 

gjort i et forsøk på å understreke behovet for en kritisk språkbevissthet hos 

samfunnsfagslærere i deres møte med lærebøkene. I det følgende vil rammeverket og 

fremgangsmåten som ble anvendt i et forsøk på å komme nærmere et svar på disse 

spørsmålene oppsummeres kort, før noen konkluderende bemerkninger angående oppgavens 

tema og problemstillinger nevnes. Avslutningvis vil det dessuten bli presentert noen forslag til 

hva videre forskning på området bør fokusere på i fremtiden. 

6.1 Oppsummering 

I oppgavens andre kapittel ble oppgavens teoretiske rammeverk gjort rede for og diskutert. I 

et forsøk på å konseptualisere spenningen mellom kritikk og legitimering på en fruktbar måte 

ble det tatt utgangspunkt i Biesta (2009, 2012, 2015) sin tredeling av utdanningens 

funksjoner: sosialisering, kvalifisering og subjektifisering. Sosialisering ble for anledningen 

knyttet opp til den legitimerende funksjonen, og teorier om hva legitimering innebærer ble 

videre benyttet som utgangspunkt for å operasjonalisere hva et legitimerende perspektiv 

innebar. Hva et kritisk perspektiv innebar ble operasjonalisert ved å angripe problemet fra to 

vinkler; først ved å redegjøre for hva det innebærer «å tenke kritisk», og deretter hva det 

innebærer «å være kritisk». Kritisk tenkning ble knyttet opp til kvalifiseringsdimensjonen ved 

utdanningen og ble operasjonalisert ved å ta utgangspunkt i teoretiske perspektiver på hva 

kritisk tenkning innebærer og hvilke verktøy som kreves i en slik prosess. «Å være kritisk» 

ble videre knyttet opp til subjektifiseringsdimensjonen, og kritiske perspektiver i denne 

dimensjonen ble operasjonalisert med utgangspunkt i forskjellige epistemologiske tradisjoners 

kritikkforståelse. Ved å gjøre det på denne måten var det mulig å rette oppmerksomheten mot 

de vurderingene en lærer må gjøre i sin didaktiske praksis uten å miste denne fruktbare 

multidimensjonaliteten av syne. 
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I det tredje kapittelet ble den metodiske fremgangsmåten for analysen gjort rede for, og 

diskutert, ved å påpeke hvilke verktøy som skulle benyttes, hvilket datamateriale som skulle 

analyseres, sentrale validitetstrusler, samt hvordan disse ville bli forsøkt håndtert, etiske 

betraktninger, og til slutt hvordan analysen helt konkret skulle gjennomføres. En sentral 

målsetting med denne oppgaven var å bidra til å utvikle en kritisk språkbevissthet hos lærere i 

samfunnsfag – særlig i deres bruk av lærebøker. Denne målsettingen ble forsøkt nådd ved å 

gjennomføre en diskursanalytisk inspirert tekstanalyse av læreplanverket og av et utvalg 

lærebøker i samfunnsfag for årstrinnet Vg1/Vg2. Denne analysen omtales som «inspirert» av 

diskursanalysen fordi den benyttet seg av diskursanalytiske begrep, men var begrenset til å 

identifisere at det manifesterte seg en kritisk og en legitimerende diskurs i datamaterialet – 

uten et særlig fokus på å analysere selve diskursene. Først ble det vist hvordan spenningen 

mellom kritikk og legitimering kom til uttrykk i læreplanverket i dets omtale av opplæringens 

oppdrag – både i skolen generelt, og samfunnsfaget spesielt. Deretter ble «det norske 

demokratiet» avgrenset og begrunnet som en egen diskursorden, før fremstillingen av denne i 

lærebøkene også ble analysert i lys av spenningen mellom kritikk og legitimering. Dette ble 

gjort ved å ta utgangspunkt i konkrete spørsmål som ble formulert på bakgrunn av det 

teoretiske rammeverket for oppgaven. 

I oppgavens fjerde kapittel ble analysen presentert i et forsøk på å svare på oppgavens første 

og andre forskningsspørsmål. Resultatene fra analysen av læreplanverket har vist at 

spenningen mellom kritikk og legitimering manifesterer seg i disse dokumentene på flere 

forskjellige måter. Særlig interessant i denne sammenhengen er det å se at det man kan kalle 

«grensen» for hva som skal legitimeres i opplæringen er satt ved de kristne, humanistiske og 

demokratiske verdiene, mens «det norske demokratiet» ikke er eksplisitt nevnt som en del av 

opplæringens verdigrunnlag. Når det gjelder analysen av de utvalgte lærebøkene antyder 

likevel resultatene at «det norske demokratiet» også fremstilles i en spenning mellom kritikk 

og legitimering, på tross av at læreplanverket kan sies å sette andre føringer. 

Lærebokanalysen har videre vist at tekstene særlig åpner for kritikk av «det norske 

demokratiet» ved å presentere vurderingskriterier, men også ved at kritikk fra forskjellige 

epistemologiske perspektiver kommer til uttrykk. Dette bilder gjentar seg i fremstillingen av 

samtlige aspekter ved det politiske systemet som for anledningen var avgrenset som en del av 

diskursordenen «det norske demokratiet». Når det gjelder legitimerende perspektiver på «det 

norske demokratiet», viste denne analysen at disse også manifesterer seg i fremstillingen av 

alle disse aspektene. 
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I det femte kapittelet av oppgaven ble det gjennomført en sammenfattende diskusjon i et 

forsøk på å komme nærmere et svar på oppgavens tredje, og siste, forskningsspørsmål. I 

diskusjonen ble analysens resultater knyttet opp til de didaktiske vurderingene den enkelte 

samfunnsfagslærer må gjøre i sin daglige praksis. Dette ble gjort ved å fokusere diskusjonen 

rundt de to resultatene fra analysen som ble ansett som de mest interessante, når det gjaldt 

læreres vurderinger. Først ble potensielle konsekvenser av de identifiserte intertekstuelle 

forskjellene mellom læreplanverk og lærebøker diskutert med utgangspunkt i forskjellen i 

hvor grensene for det legitimerende oppdraget for opplæringen tilsynelatende ble satt. Det 

tentative svaret på hvilke konsekvenser dette får for læreres didaktiske vurderinger var at dette 

er avhengig av hvordan den enkelte lærer oppfatter læreplanen, og hvilke målsettinger den 

enkelte lærer har for sin undervisning i spenningsfeltet mellom kvalifisering, sosialisering og 

subjektifisering. Deretter ble også potensielle konsekvenser av fremstillingen av «det norske 

demokratiet» i de utvalgte lærebøkene diskutert. Denne diskusjonen tok mer spesifikt for seg 

potensielle konsekvenser av at lærebøkene i stor grad åpner for kritikk ved å presentere 

vurderingskriterier, men uten at disse eksplisitt benyttes på «det norske demokratiet», samt 

friksjoner som oppstår mellom de tre dimensjonene ved opplæringen; kvalifisering, 

subjektifisering og sosialisering. I det tentative svaret på hvilke konsekvenser dette potensielt 

får for didaktiske vurderinger ble den enkelte lærers målsettinger for undervisningen satt i 

sentrum (på samme måte som i forbindelse med den intertekstuelle spenningen), men også 

faktorer som elevenes forutsetninger – både som individer og som gruppe – ble tatt i 

betraktning.  Denne oppgaven har således forsøkt å bidra til samfunnsfagslæreres kritiske 

språkbevissthet ved at den har pekt på noen potensielle konsekvenser av at «det norske 

demokratiet» fremstilles på visse måter, samt ved å åpne opp for en forståelse om at «det 

norske demokratiet» fremstilles i en spenning mellom kritikk og legitimering i lærebøkene. I 

det følgende vil noen konkluderende bemerkninger angående oppgavens problemstilling og 

tema presenteres. 

6.2 Konkluderende bemerkninger 

Denne oppgaven har altså hatt som målsetting å undersøke på hvilke måter spenningen 

mellom kritikk og legitimering kom til uttrykk i læreplanverket og i lærebøkenes fremstilling 

av «det norske demokratiet». Analysen som ble gjort har antydet at denne spenningen 

manifesterer seg i både læreplanverket og i lærebøkenes fremstilling av «det norske 
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demokratiet». Spenningen manifesterer seg likevel på forskjellige måter i disse, ved at 

«grensen» for hva som legges opp til at skal legitimeres i opplæringen settes annerledes i 

læreplanverket enn i lærebøkene. Dette skaper det som her er blitt kalt en intertekstuell 

spenning. 

Denne oppgaven har særlig tatt utgangspunkt i en forståelse om at god utdanning er avhengig 

av en balanse mellom den kritiske (kvalifiserende og subjektifiserende) og legitimerende 

(sosialiserende) funksjonen. Ved å benytte seg av en slik multidimensjonal tilnærming til 

spenningen mellom kritikk og legitimering oppnår man en viktig innsikt når det gjelder den 

kritiske oppgaven til opplæringen; det er ikke tilstrekkelig «å være kritisk», man må også ha 

evne til «å tenke kritisk» - samt vice versa. Dette peker på at lærerens oppgave i spenningen 

mellom kritikk og legitimering også kan forstås som en oppgave med tre dimensjoner: 

sosialisering, kvalifisering og subjektifisering.  

Oppgaven hadde i tillegg en målsetting om å undersøke på hvilke måter den identifiserte 

spenningen kunne knyttes opp til de didaktiske vurderingene en lærer må gjøre i sin praksis. 

På mange måter kan nok lærerens vurderinger i lys av denne spenningen anses som noe av det 

viktigste en lærer gjør i sin praksis, i hvert fall dersom man diskuterer lærerens oppdrag med 

utgangspunkt i dets samfunnsutviklende potensial. Spesielt når det gjelder faren ved for stor 

vektlegging av legitimerende perspektiver er det skremmende lett å finne både historiske og 

nåtidige eksempler.  Et aktuelt eksempel på dette trekkes frem i Aftenposten av Johansen 

(2016) der det rettes et kritisk blikk mot den bevisste historieomskrivningen som foregår i 

dagens Russland som et ledd i Putins politikk. På tross av disse latente farene ved at 

utdanningen i for stor grad kan bli legitimerende, er det likevel – som Biesta (2009) blant 

annet har vist med sosialiseringsdimensjonen – både nødvendig og ønskelig at utdanningen til 

en viss grad fyller en slik legitimerende funksjon ved at den til en viss grad viderefører 

samfunnet slik det er i dag. Behovet for en slik kulturell reproduksjon understrekes særlig av 

Durkheim (1956), og andre funksjonalistiske teoretikere. 

Man må heller ikke undervurdere at for mye fokus på kritikk av status quo potensielt kan ha 

effekter som ikke er ønskelige, dersom man har et ønske om å videreføre samfunnet på en 

stabil måte. Koritzinsky (2012) advarer for eksempel mot dette ved å understreke at «vekten 

på samfunnskunnskapens kritiske oppgaver må ikke overdrives eller få et innhold slik at 

elevene utvikler passive, likegyldige eller kyniske holdninger til en rekke samfunnsproblemer. 

Slike holdninger lar seg vanskelig kombinere med et gryende samfunnsengasjement og 
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opplæring til konstruktiv demokratisk deltakelse» (Koritzinsky, 2012, s. 94). Dette er det ikke 

like lett å finne historiske eller nåtidige eksempler på, men når det blir et for stort fokus på 

den kritiske oppgaven til opplæringen er det lett å tenke seg at det kan føre til det Habermas 

(1973) har begrepsfestet som en «legitimitetskrise» – der folkets tillit til administrasjon, 

institusjoner og politisk lederskap blir svakere. Det er mulig å argumentere for at dette skjer i 

flere europeiske land i dag (Langberg, 2016), men om dette kommer av at kritisk tenkning har 

fått en viktigere funksjon i skolesystemene i landene er ikke mulig å konkludere angående. 

Likevel kan det være verdt ettertanke. Samfunnsfagslærere må altså ha i bakhodet at 

demokratiet er avhengig av «å beveges for å bevares» (Ødegård, 2012, s. 54), men at også 

dette kan gå for langt. 

På den annen side, som diskusjonen her har vist, så er det ikke nødvendigvis slik at forholdet 

mellom kritikk og legitimering må være så motsetningsfylt som det tilsynelatende er. 

Hvorvidt man bør legge vekt på det ene eller et andre er ofte avhengig av den didaktiske 

konteksten. Kanskje hadde læreplanforfatterne et poeng da de valgte å omtale disse 

spenningene som «tilsynelatende motstridende» i den generelle delen av læreplanen? 

Forholdet mellom kritikk og legitimering av «det norske demokratiet» handler altså ikke om 

enten/eller, men om å finne en fruktbar balanse mellom to ytterpunkter i opplæringens 

fremstilling av samfunnet – basert på den didaktiske konteksten, og lærers egen oppfatning av 

hva som er didaktisk ønskelig.  

Til slutt melder behovet seg for noen avsluttende bemerkninger. For det første, i prosessen 

med å gjennomføre en tekstanalyse av lærebøker er det lett å bli tolket som at man overdriver 

tekstens betydning for det som skjer i klasserommet. Det er derfor verdt å understreke overfor 

leseren at denne oppgaven ikke har hatt dette som en målsetting. Målsettingen har heller vært 

å løfte frem lærebøkene som en faktor – blant flere – når det gjelder de vurderingene lærere 

må gjøre i sin didaktiske praksis. For det andre, av etiske grunner er det også viktig å 

fremheve at lærebokforfattere av nødvendighet må ta pragmatiske hensyn i utformingen av 

lærebøkene, av hensyn til antall sider i lærebøkene. Det er derfor grunn til å påpeke at man 

ikke bør bli for kritiske til hvordan samfunnet fremstilles i disse av hensyn til det øvrige 

innholdet i lærebøkene som naturligvis også må få plass i lærebøkene. Dette endrer riktignok 

ikke det faktum at det alltid vil være områder med forbedringspotensiale. Denne oppgaven har 

forhåpentligvis bidratt til å peke på noen slike områder. 
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6.3 Forslag til videre forskning 

Når det gjelder videre forskning på området har arbeidet med denne oppgaven bidratt til at 

noen mulige fokusområder for fremtidig forskning har blitt synliggjort. Disse anbefalingene 

er i hovedsak basert på de begrensningene som er møtt i løpet av forskningsprosessen, særlig 

med tanke på å kunne diskutere potensielle konsekvenser av funnene i analysen. 

Denne forskningen fremhever dermed spesielt et behov for en eksplorerende studie av lærere 

og elever. Når det gjelder lærere ville det vært interessant å undersøke hvorvidt de er bevisst 

denne spenningen i det didaktiske arbeidet, og i så fall hvordan de arbeider med spenningen 

mellom kritikk og legitimering i undervisningen. En potensielt fruktbar metode for å 

undersøke dette kunne vært gjennom en kombinasjon av intervju og observasjon av lærere. 

Når det gjelder elever ville det vært interessant å undersøke nærmere hvorvidt deres 

oppfatning av «det norske demokratiet» påvirkes av fremstillingen som gjøres i lærebøkene. 

Dette er nok det viktigste spørsmålet som denne oppgaven setter søkelyset på, men også det 

vanskeligste å nærme seg et svar på siden det ikke er en enkel oppgave å argumentere for en 

sammenheng mellom diskursene i en tekst og individers tanker. En potensiell metode for å 

komme nærmere et svar på dette kunne for eksempel vært å undersøke om de samme 

diskursene om som denne oppgaven har avdekket «det norske demokratiet» også kommer til 

uttrykk i samtale med elever. 

Videre kunne også senere forskning satt seg fore å undersøke hvordan denne spenningen 

manifesterer seg i lærebøker i andre fag. Det kunne for eksempel vært av spesiell interesse å 

gjennomføre en lignende analyse av lærebøkene i valgfaget «Politikk og 

menneskerettigheter», med tanke på at dette faget er på et høyere årstrinn, samtidig som det er 

det siste faget i norsk skole hvor demokrati er en eksplisitt del av kompetansemålene. I 

tillegg, på tross av at denne analysen ikke har inkludert de tilhørende nettressursene er dette 

likevel et datamateriale som fremtidig forskning på området bør ta tak i. Dette fordi disse kan 

tenkes å ville få en viktigere posisjon i undervisningen i fremtiden. 
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Vedlegg 

Spørsmålsmatrise til tekstanalyse 

Forskningsspørsmål: Spørsmål til teksten: 

På hvilke måter kommer kritiske 

perspektiver på det norske demokratiet 

til uttrykk i lærebøkene? 

Blir det gjort rede for kriterier for å vurdere et demokrati, 

og blir disse kriteriene eksplisitt brukt for å vurdere norske 

forhold? (kvalifisering) 

Hvis ikke: Presenterer lærebøkene tilstrekkelig 

bakgrunnskunnskap for at eleven selv ser denne 

sammenhengen? (kvalifisering) 

Blir det fremhevet at det finnes ulike empiriske perspektiv 

på det norske demokratiet? (realisme) 

Fremstilles alternative demokratiske strukturer som 

realistiske? (pragmatisme) 

Fremstilles trusler mot demokratiet som interne/spesifikke 

eller eksterne/generelle? (hermeneutikk) 

Blir eierskapet til kunnskapen om det norske demokratiet 

eksplisitt problematisert? (sosial-konstruktivisme) 

På hvilke måter kommer legitimerende 

perspektiver på det norske demokratiet 

til uttrykk i lærebøkene? 

Fremstilles det norske demokratiet som ordnet etter 

rasjonelle prinsipper? (rasjonalisering) 

Fremstilles det norske demokratiet som tilgjengelig for 

alle? (universalisme) 

Fremstilles det norske demokratiet som den 

naturlige/eneste måten å organisere et demokrati på? 

(naturalisering) 

Skjules, utelates eller fornektes de potensielt 

udemokratiske sidene ved det norske demokratiet? 

(dissimulering) 

Fremstilles det norske demokratiet som velegnet for å løse 

de oppgavene det er satt til i det norske samfunnet på en 

demokratisk måte? (funksjonalisme) 

Fremstilles det norske demokratiet som tuftet på 

tradisjoner i det norske samfunnet? (tradisjonalisering) 

Fremstilles det norske demokratiet som formelt 

riktig/bygget på legale prinsipper?» (legalitet) 

 


