
	  

 

 

Elevers oppfatninger av  
samfunnsfag på yrkesfag 

 
 
 

Tolkningsverden, posisjonering og identitet 
 

 

Jenny Therese Korsnes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk 

Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

Mai 2016 



	  	  II	  

 

	    



	  	   III	  

 

 

 

 

 

Elevers oppfatninger av samfunnsfag på yrkesfag 
Tolkningsverden, posisjonering og identitet 

 

 

 
“Bare fordi jeg har valgt å ta en yrkesfaglig utdanning,  

så betyr ikke det at jeg ikke kan lære om samfunnet” 

- Kristian 

  



	  	  IV	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Jenny Therese Korsnes 

 

2016 

 

Elevers oppfatninger av samfunnsfag på yrkesfag: Tolkningsverden, posisjonering og identitet 

 

Jenny Therese Korsnes 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

 



	  	   V	  

Sammendrag 
Denne masteroppgaven handler om elevers tolkningsverden i samfunnsfag. Den utforsker en 

gruppe yrkesfagelevers oppfatninger av samfunnsfag og av seg selv, som etableres gjennom 

deltakelsen i deres samfunnsfagklasserom. Disse oppfatningene er en tolkningsverden der 

elevene tilbys ulike posisjoner som de aksepterer, forhandler eller avviser gjennom sine 

posisjoneringer. Gjennom kvalitative intervjuer har fem yrkesfagelever fortalt om sine 

erfaringer, tanker rundt og måter å forholde seg til samfunnsfagklasserommet på. Intervjuene 

blir en inngang til  elevenes tolkningsverden i samfunnsfag, og gjennom det frambringes 

større innsikt i elevenes egne tanker om og forklaringer på når og hvorfor de opplever 

motivasjon, eller mangel på det, i samfunnsfagundervisningen. 

 

Forskningen viser at elevenes tolkningsverden i samfunnsfag synes å ha en rekke negative 

konsekvenser for deres identitet og selvforståelse. Elevene oppfatter at yrkesfagtilhørigheten 

deres medfører at samfunnsfaglærerne utelukker at de kan prestere på et høyt nivå, og at de 

derfor tar i bruk forenklet lærebok og legger undervisningen på et lavt faglig nivå. I verken 

undervisnings- eller vurderingssituasjoner legges det ifølge elevene opp til refleksjon, 

drøfting eller kritiske perspektiver. Elevene beskriver at de kun forventes å vise til fakta og 

begreper som det blir presentert i det forenklede pensumet. Dette bidrar til at elevene føler at 

de blir betraktet som ‘dumme’, og ute av stand til å lære samfunnsfag på nivå med elevene på 

studiespesialisering. 

 

I denne tolkningsverdenen mener flere av elevene at de blir posisjonert på måter som ikke 

stemmer overens med de ansvarlige, autonome og reflekterte personene de ønsker å være, og 

som de tenker om seg selv at de er. Flere uttrykker derfor at de gjerne skulle sluttet på skolen. 

Da dette ikke er et reelt alternativ fordi de enten planlegger lærlingtid eller påbygg, viser de 

heller sin motstand ved å ‘bare ikke gidde’ å gjøre en innsats i faget. Undersøkelsene viser at 

elevers oppfatninger av fag og av seg selv er nært forbundet med deltakelse, og at ulike 

former for handling og samhandling i klasserommet har ulike konsekvenser med tanke på den 

selvforståelse og identitet som fremmes. 
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Forord 
 

Det å få skrive en masteroppgave som i så stor grad oppleves relevant for mitt videre virke 

som lærer, har vært en sann berikelse og en sann utfordring. Elevers egne opplevelser av og 

tanker om sin egen læringssituasjon må ikke tas lett på. Ofte kan deres perspektiver havne i 

bakgrunnen eller avfeies som masing og klaging. Det har vært utrolig inspirerende å sitte ned 

med de fem elevene jeg har intervjuet, og lytte til hvordan de beskriver og begrunner livet 

som det utarter seg i samfunnsfagklasserommet og på skolen. En hjertelig tusen takk til 

‘Kristian’, ‘Sofie’, ‘Lise’, ‘Ludvig’ og ‘Herman’, for at dere har sluppet meg inn i deres 

livsverdener. Takk for tillatelsen til å dele av deres perspektiver. Jeg tror det vil være til 

berikelse for flere enn meg. 
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gammel til å sette pris på det. Din enorme kunnskapsbank har vært til nytte og inspirasjon. 

Dag, du vet hva vi alle mener om deg. Hvis alle bare var så heldige å ha en Dag Fjeldstad i 

livet. Jeg håper jeg ligner deg i min egen lærergjerning! 

 

Jeg er så takknemlig for mine medstudenter på lesesalen og på Kjellern, som har gjort at det 

(nesten) hver dag har vært mer fristende å skrive på Universitetet enn noe annet sted. Takk for 

fem gode år. 

 

Elskede Daniel. Ved siden av den uvurderlige intellektuelle sparringspartneren og den 

emosjonelle støtten du har vært i min skriveprosess, har det å vite at vi snart er mann og kone 

vært en enorm motivasjon og drivkraft. Takk for at du er en trygg og god havn i alle slags 

‘vær’. 
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1 Innledning 
 

“It’s amazing what students are capable of when they engage in activities they feel are 

important”  

(Kincheloe, 1998, s. 15). 

 

Når det handler om å overleve fysisk eller mentalt, har mennesker alle steder og til alle tider 

vist vilje til læring på måter som vitner om en gjennomgripende motivasjon: “Når det er livet 

om å gjøre, er læringskurven bratt og læringen kompromissløs” (Beck, 2013, s. 310). Vi har 

utallige eksempler på at mennesker er grunnleggende lærende vesener som gjennom 

årtusener har lyktes i å skaffe seg kunnskaper, innsikter og ferdigheter både på forskjellig vis 

og på de forskjelligste områder (Säljö, 2002). Hvordan kan vi i lys av denne kunnskapen 

forklare det store fraværet av motivasjon som preger mange av elevene i dagens skole? 

Professor Ray McDermott ved Stanford University viser til de utroligste eksempler av 

menneskers evner til innovasjon og læring idet han påpeker at “once the constraints of 

schooling are pushed aside, learning seems easy to do” (1987, s. 363). 

 

Det uttrykkes økende bekymring over at en stor andel av norske elever, spesielt 

yrkesfagelever, dropper ut av videregående opplæring (Falch, Borge, Lujala, Nyhus, & 

Strøm, 2010). På NHO-konferansen ‘Yrkesfag 2012’ satte daværende kunnskapsminister 

Kristin Halvorsen ord på situasjonen da hun uttalte at det nå “er behov for å slå alarm 

morgen, middag og kveld” (Halvorsen, 2012). I en rapport fra NOVA om 

ungdomsskoleelevers skolemotivasjon, gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, 

blir det påpekt at mange elever ønsker å slutte på skolen (Øia, 2011). Sju av ti elever er ‘helt’ 

eller ‘litt enig’ i at de kjeder seg på skolen, og motivasjonen ser ut til å falle med økende 

alder. Nye reformer og mye ressurser er tilført skolene i den hensikt å heve motivasjonen og 

fullføringsgraden (Øia, 2011). 

 

Der motivasjon for læring tidligere har blitt betraktet som et mer eller mindre stabilt 

personlighetstrekk, er det nå blitt vanligere å forstå motivasjon som en prosess som i stor 

grad påvirkes av erfaringer og forventninger (Øia, 2011). Denne innfallsvinkelen til 

motivasjonsbegrepet er fundert i det sosiokulturelle perspektivet, som ser læring som 

situasjonsbestemt, noe som skjer i et gjensidig samspill med miljøet. Når elever er umotiverte 
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i skolen, hevder Beck (2013) at det derfor verken er tilstrekkelig eller fruktbart å begrunne 

dette med latskap, bortskjemthet, uvilje eller lignende. Forklaringer som dette, som tar 

utgangspunkt i at årsaker til lav motivasjon i skolen hovedsakelig bunner i 

personlighetskarakteristika, kan være uheldige fordi de kan bidra til å trekke situasjonen inn i 

en nedadgående spiral (McDermott, 1987). I tråd med det sosiokulturelle perspektivet pekes 

det på at når omstendighetene rundt læringsprosessene har mye å si for så vel høy som lav 

motivasjon for læring i skolen, må man derfor i større grad befatte seg med hvordan og 

hvorvidt omstendighetene i og rundt klasserommet legger til rette for læring (Daniels, 2012; 

Rubin, 2007; Øia, 2011). 

 

I boken Spadestikk i Samfunnsfagdidaktikken (2015) uttrykker Børhaug, Hunnes og Samnøy 

forundring over hvor lite kunnskap som finnes om elevers oppfatninger av samfunnsfaget. 

Kunnskapen som etterlyses dreier seg blant annet om hva elevene selv ser som relevant, hva 

som motiverer dem, og hvordan de skaper mening i møte med faget. “Framfor alt har vi lite 

innsikt i elevar sin motivasjon eller mangel på motivasjon for samfunnskunnskap” (Børhaug 

et al., 2015, s. 28). Av den forskningen som finnes på feltet, påpekes det at samfunnsfag er et 

av de fagene i skolen som tillegges størst verdi av elevene (Hovdenak, 2014; Hovdenak & 

Bø, 2010). Hovdenak hevder at noen av årsakene til dette, er at samfunnsfaget bidrar til større 

grad av forståelse og innsikt når det gjelder samfunnets utvikling. Elevene er 

fremtidsorienterte og bevisste på at de lever i et kunnskapssamfunn, og uttrykker derfor 

interesse for samfunnsfaget fordi det kan gi dem kunnskaper og ferdigheter som forbereder 

dem på livet i dette samfunnet (Hovdenak, 2014).  

 

Forskningen har lenge befattet seg med hvilke faktorer som hemmer og fremmer læring, 

motivasjon og frafall i skolen. Fokuset har primært vært på elevenes forutsetninger, og ikke 

på potensielle faktorer i selve læringssituasjonen (Daniels, 2012; Falch et al., 2010; 

McDermott, 1987). Forskningslitteraturen er altså ikke omfattende når det kommer til 

hvordan samfunnsfaget og samfunnsfagundervisningen oppleves av elevene selv, og hvilke 

aspekter som virker mer og mindre motiverende for dem i faget og i undervisningen. I lys av 

kunnskapen om at elever på den ene siden betrakter samfunnsfaget som et viktig fag i skolen 

og uttrykker motivasjon for å lære samfunnsfag, og at de på den andre siden opplever å være 

umotiverte for læringen i skolen, er dette et felt det etterlyses mer forskning rundt. Med 

denne masteroppgaven ønsker jeg med utgangspunkt i det sosiokulturelle perspektivet å se 

nærmere på hvordan elevers oppfatninger av samfunnsfaget påvirkes av omstendighetene i og 
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rundt samfunnsfagklasserommet, og hvordan dette videre har følger for elevenes tanker om å 

lære samfunnsfag og om seg selv som samfunnsfagelever. 

 

1.1.1 Bakgrunn og problemstilling 
If learning is a social phenomenon, constituted in the experienced, lived-in world, then the 

particularities of the ‘world’ within which students learn are highly consequential for learner 

identity.        (Rubin, 2007, s. 221) 

 

Med utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv har en rekke forskere utforsket 

sammenhengene mellom undervisning og identitet (Barron, 2014; Boaler & Greeno, 2000; 

Daniels, 2012; Robinson, 2007; Rubin, 2007; Urietta, 2007). I artiklene anvendes noen 

teoretiske og analytiske verktøy som gir tilgang til å utforske elevers oppfatninger av det 

samfunnsfagklasserommet de tilhører, og hvordan oppfatningene de har av seg selv som 

samfunnsfagelever er blitt påvirket av deltakelsen der. Utgangspunktet er at elevers 

selvforståelse og identitet som elever formes gjennom deltakelse i sosialt og kulturelt 

konstruerte ‘tolkningsverdener’ (Holland, Lachicotte, Skinner, & Cain, 1998). 

 

I anledning dette masterstudiet har jeg undersøkt sammenhengen mellom måten en gruppe 

yrkesfagelever beskriver sin tolkningsverden i samfunnsfag, og hvordan de på bakgrunn av 

de oppfatningene de beskriver posisjonerer seg som deltakere av dette 

samfunnsfagklasserommet. Denne studien kan bidra til å gi innsikt i hvordan elevers 

oppfatninger av samfunnsfagundervisning utgjør et grunnlag for utvikling av selvforståelse 

og identitet. Da anser jeg det som spesielt interessant å undersøke dette ved en yrkesfaglig 

studieretning, hvor lav motivasjon og frafall er spesielt fremtredende (Falch et al., 2010). Ved 

å få innblikk i elevenes egne tanker om og forklaringer på når og hvorfor de opplever 

motivasjon, eller mangel på det, og hva de tenker er årsaker til dette, kan dette 

forhåpentligvis lede et steg nærmere å også forstå hva som skaper engasjement hos elevene. 

Den overordnede problemstillingen lyder som følger: 

 

Hva kjennetegner yrkesfagelevers tolkningsverden i samfunnsfag, og hvordan bidrar 

posisjoneringen i denne tolkningsverdenen til elevenes identitet? 
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Jeg har intervjuet fem yrkesfagelever på en videregående skole på Østlandet, for på den ene 

siden å få et overordnet innblikk i omstendighetene i og rundt deres samfunnsfagklasserom, 

og på den andre siden å få innblikk i hvordan de opplever å bli posisjonert og selv 

posisjonerer seg i denne tolkningsverdenen i samfunnsfag som følge av deltakelsen der. 

 

Boaler og Greeno (2000) påpeker at i fremstillingen av tolkningsverdener, vil det som faktisk 

finner sted være mindre interessant enn deltakernes oppfatninger av det. Oppfatninger forstås 

her som sosialt og kulturelt konstruerte antagelser. Disse vil utgjøre et fundament for 

elevenes forståelser av denne verdenen og vil være retningsgivende for elevenes tenkning og 

atferd (Holland et al., 1998). 

 

Identitet er et grunnleggende begrep i denne oppgaven, og betraktes her som fundert i det 

sosiokulturelle perspektivet i den forstand at det ikke er snakk om identitet som verken 

objektive, medfødte eller statiske størrelser: “Identities never arrive in persons or in their 

immediate social milieux already formed” (Holland et al., 1998, s. vii). Identitet regnes for å 

være uferdige og dynamiske størrelser i konstant prosess og forandring. Identitet er med 

andre ord et spørsmål om selvforståelse, om hvordan mennesker danner oppfatninger om 

hvem de er basert på verdenene de deltar i (Urietta, 2007). Enhver oppfatning, følelse, tro og 

viten som en person har om seg selv, betraktes som denne personens selvforståelse (Nordahl, 

2009). 

 

For å kunne si noe om elevenes identitet som samfunnsfagelever vil jeg undersøke hvordan 

elevene i studien både opplever å bli posisjonert, og videre posisjonerer seg innenfor denne 

tolkningsverdenen i samfunnsfag. Jeg definerer posisjoneringsbegrepet med utgangspunkt i 

Holland et al. (1998), Ongstad (2007) og Smidt (2003). Posisjonering går ut på at elever både 

posisjoneres og posisjonerer seg relativt til hverandre, til læreren, til lærestoffet, og til andre 

potensielle posisjonerende aspekter i klasserommet gjennom deltakelsen der. På bakgrunn av 

denne gjensidige posisjoneringen kan man snakke om at elevenes identitet og selvforståelse 

tar form. 
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1.1.2 Oppgavens oppbygning 
Masteroppgaven er delt inn i seks kapitler. I oppgavens andre kapittel, teorikapittelet, 

presenteres det teoretiske og analytiske rammeverket som utgjør grunnlaget for å kunne 

utforske sammenhengen mellom undervisning og identitet. Tolkningsverdeners betydning for 

menneskelig atferd og tenkning vil her gjøres rede for. Identitet beskrives som å ta form 

gjennom deltakelse i tolkningsverdener. Argumenter vil også legges til grunn for at ulike 

utdanningskontekster, med et overordnet fokus på undervisningskontekster, kan betraktes 

som tolkningsverdener hvor formen på deltakelsen innenfor disse verdenene har avgjørende 

betydning for hvordan elever både oppfatter undervisningen, og former oppfatninger om seg 

selv som lærende. Læreplanteori og samfunnsfagdidaktisk litteratur vil videre presenteres i 

den hensikt å etablere en forståelseshorisont til grunn for analysen av elevenes 

tolkningsverden i samfunnsfag. Til slutt i teorikapittelet følger en presentasjon av 

posisjoneringsbegrepet, som innebærer at aktører både oppfatter å bli posisjonert og videre 

posisjonerer seg selv gjennom deltakelsen i tolkningsverdener. 

 

I oppgavens tredje kapittel, metodekapittelet, gjør jeg rede for de ulike stegene i 

forskningsprosessen og de metodiske avveininger som er gjort i gjennomføringen av denne 

studien. Her begrunner jeg valget av kvalitative gruppeintervju som forskningsmetode, og 

klargjør hvordan jeg videre har analysert datamaterialet. Jeg viser også hvordan jeg har 

anvendt tolkningsverden- og posisjoneringsrammeverket til å analysere elevenes 

oppfatninger av og måter å forholde seg til deres samfunnsfagklasserom. 

 

I kapittel fire, det ene av oppgavens to analysekapitler, presenterer og analyserer jeg 

datamaterialet med fokus på elevenes tolkningsverden i samfunnsfag. Her fokuserer jeg på 

hvilke oppfatninger som preger elevenes beskrivelser av deres samfunnsfagklasserom. I det 

neste analysekapittelet, kapittel fem, presenterer og analyserer jeg datamaterialet med et fokus 

på hvordan elevene oppfatter at aspekter i deres tolkningsverdener virker posisjonerende på 

dem, og hvordan de videre posisjonerer seg som følge av disse oppfatningene. 

 

I konklusjonen, oppgavens sjette kapittel, oppsummerer jeg oppgaven med utgangspunkt i 

problemstillingen, og løfter frem forskningens ulike bidrag. 
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2 Teori 
 

I dette kapittelet vil jeg presentere de sentrale teoretiske og analytiske begrepene som danner 

grunnlaget for å utforske sammenhenger mellom undervisning og identitet, og som dermed 

utgjør et viktig utgangspunkt for analysen av mitt datamateriale. De mest sentrale begrepene 

jeg skal ta for meg er tolkningsverden og posisjonering. 
	  
	  
2.1 Tolkningsverdener 
Termen ‘tolkningsverden’ refererer til et fenomen som har blitt og blir omtalt på mange ulike 

måter. ‘Diskursmodell’, ‘kulturell modell’, ‘praksisfellesskap’ og ‘livsverden’ er eksempler 

på begreper som blir brukt om tilnærmet samme fenomen, om enn på noe ulikt vis (Gee, 

2011). Den grunnleggende forståelsen bak alle disse termene er at det gjennom deltakelse i 

sosiale praksiser etableres ofte ubevisste kollektive virkelighetsforståelser som blir liggende 

til grunn for deltakernes tenkning og handling. Deltakelse defineres her som en prosess av å 

være aktiv deltaker i et sosialt felleskaps praksiser. Deltakelsen må altså være intensjonell 

nok til at det utvikles en form for identitet i relasjon til fellesskapet (Wenger, 1998). Denne 

formen for deltakelse former ifølge Wenger (1998) ikke bare hva man gjør, men også hvem 

man er og hvordan man tolker det man gjør. Antagelser om hva som er ‘typisk’ eller 

‘normalt’ oppstår som følge av erfaringer av hva som blir behandlet som typisk eller normalt 

innenfor disse fellesskapene. Disse antagelsene handler man deretter ut fra som om de var 

virkelige. 

 

Tolkningsverden-begrepet, som på engelsk blir kalt ‘figured worlds’, ble først introdusert av 

sosialantropologene Holland et al. (1998) i boken Identity and Agency in Cultural Worlds. 

Gee (2011) argumenterer for bruken av ‘tolkningsverden’-begrepet til fordel for andre 

lignende begreper, idet han sier at “[t]he term ‘figured world’ has the advantage of stressing 

that what we are talking about here is ways in which people picture or construe aspects of the 

world in their heads, the ways they have of looking at aspects of the world” (2011, s. 76). 

Gjennom deltakelse i sosiale praksiser konstruerer vi med andre ord simuleringer av verden i 

hodene våre, som for oss fremstår som nøytrale og naturlige, men som nødvendigvis 

innebærer et bestemt sosialt, kulturelt og historisk perspektiv. 
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By “figured world”, then, we mean a socially and culturally constructed realm of 
interpretation in which particular characters and actors are recognized, 
significance is assigned to certain acts, and particular outcomes are valued over 
others. […] These collective “as-if” worlds are sociohistoric, contrived 
interpretations or imaginations that mediate behavior and […] inform participants’ 
outlooks (Holland et al., 1998, s. 52). 

 

Våre virkelighetsforståelser, de meningsverdener som vi forholder oss til, er altså basert på en 

rekke antagelser (“as ifs”) som gir retning til vår atferd og tenkning. Derfor blir 

tolkningsverdener iblant også omtalt som “as-if worlds”. Holland et al. (1998) kaller disse 

antagelsene for kollektive forestillinger eller fantasier som preger virkelighetsforståelsene 

våre om de verdenene vi lever i. Mitt valg om å tilbringe dager, uker, måneder og år av 

tjueårene på en stille lesesal, med hodet ned i en bok eller foran en datamaskin, gir ikke 

mening dersom man ikke kjenner til samfunnets kollektive forestilling om at dette er en svært 

hensiktsmessig økonomisk investering i fremtiden. Den kontekstuelle forståelsen er med 

andre ord viktig for å forstå meningen med valg av atferd. Rent objektivt er det ikke gitt at 

det å fordype seg i studier flere år senere vil bidra til å skaffe arbeid og inntekt. Innenfor den 

sosiale, kulturelle og historiske konteksten vi nå befinner oss, det norske samfunnet i det 21. 

århundre, gir det for øvrig mening. Samfunnets deltakere forholder seg til disse kollektive 

forestillingene som om de var virkelige. På den måten befestes også forestillingenes 

gyldighet, som videre bidrar til denne meningsverdenens opprettholdelse. Dersom 

tilstrekkelig mange sluttet å handle i tråd med denne forestillingen, som om studier var et 

kriterium for å få jobb og inntekt, ville ikke denne (for oss) tilsynelatende naturlige koblingen 

mellom akademiske studier og arbeid fortsatt å eksistere. På lesesalen hadde man da trolig 

først og fremst funnet individer med hodet ned i en bok for lesingens egen skyld. 

 

På lignende vis illustrerer Holland et al. (1998) hvordan kvinner flere steder bruker mye 

energi, tid og penger på å sørge for å se attraktive ut i tråd med deres kulturs definisjon av 

attraktivitet. Dette skjer altså innenfor en kontekst hvor det gir mening for kvinner, ofte mer 

enn menn, å bruke tid, energi og penger på å sørge for at de ser attraktive ut. 

Tolkningsverdener oppstår og reproduseres gjennom kontinuerlig deltakelse. Dersom 

antagelsen om at kvinners verdi bestemmes av utseendet skulle opphøre, vil det ikke lenger gi 

like mye mening for kvinner å bruke tid og energi på dette. Tolkningsverdener eksisterer altså 

ikke som objektive, statiske virkeligheter. De oppstår og utvikles avhengig av deltakernes 

kontinuerlige handlinger i tråd med antagelsene i disse verdenene. 
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2.1.1 Identitetsutvikling i tolkningsverdener 
Holland et al. (1998) viser hvordan individers selvforståelse og identitet formes gjennom 

deltakelse i praksiser knyttet til tolkningsverdener. Det å være deltaker i en sosial praksis 

innebærer å ta del i et system av aktiviteter, oppgaver, funksjoner og forståelser som er 

meningsbærende nettopp i relasjon til hverandre. Noen handlinger vil der være naturlige, 

andre utenkelige, og dette viser at den sosiale konstruksjonen av kunnskap og sannhet får 

sosiale konsekvenser (Jørgensen & Phillips, 1999). Deltakelse i sosiale praksiser har sosiale 

konsekvenser i den forstand at deltakerne endres i takt med økt deltakelse i en praksis, 

ettersom de blir kjent med de meningsbærende aspektene innenfor tolkningsverdenen. Det er 

på bakgrunn av dette at Lave og Wenger (1991) hevder at læring må betraktes som en form 

for identitetsutvikling, og identitetsutvikling som en form for læring. Det handler ikke bare 

om å samle kunnskaper og ferdigheter, for læring forvandler også hvem vi er og hva vi kan 

gjøre: “Learning thus implies becoming a different person with respect to the possibilities 

enabled by these systems of relations” (Lave & Wenger, 1991, s. 53). I følge med en rekke 

andre forfattere betrakter Lave og Wenger identitetsutvikling som en form for læring 

gjennom personlige baner av deltakelse (Holland et al., 1998; Wenger, 2001; Wittek, 2012). 

Identitet er altså et spørsmål om selvforståelse, og denne utvikles og begrenses på bakgrunn 

av den enkeltes deltakelse i sosialt, kulturelt og historisk konstruerte tolkningsverdener 

(Holland et al., 1998). 

 

Urietta (2007) påpeker at tolkningsverden-begrepet fremhever maktstrukturers betydning: 

“Figured worlds are a social reality that lives within dispositions mediated by relations of 

power” (2007, s. 109). Tolkningsverdener er kulturelt definerte, og det at individer utvikler 

en selvforståelse i relasjon til disse verdenene, gjør at kulturens definisjoner er 

retningsgivende for hvordan selvforståelse og identitet utvikles (Holland et al., 1998; Rubin, 

2007; Wenger, 1998). Kulturelle definisjoner er ikke nødvendigvis er forutbestemmende for 

deltakernes identitet, men ifølge Holland et al. (1998) utgjør de et betydningsfullt bakteppe 

for deltakernes fortolkninger av deres verden, og dermed for deres selvforståelser. 

 

Holland et al. (1998) mener at mennesker verken kan betraktes som rene ‘produkter’ av sin 

kultur eller som konstruert utelukkende av de situasjonene de har vært deltakere av. 

Mennesker betraktes heller som respondenter som på ulike måter forholder seg til, og finner 

mening i, de mulighetene og begrensningene som ligger i deres verdener. Barron (2014) 
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problematiserer Lave og Wengers (1991) teori om praksisfellesskap (‘communities of 

practice’) på grunn av deres ensidige fokus på identitet utelukkende som et resultat av sosial 

praksis. Tolkningsverden-begrepet betrakter han derimot som spesielt hensiktsmessig 

(Barron, 2014). Det gir tilgang til en måte å studere individers møte med verden på, som ser 

identitet og selvforståelse ikke bare som bestemt av sosiale påvirkningsfaktorer, men som 

rekonstruert og tillagt ny mening gjennom individenes måte å møte omstendighetene på. 

Byggematerialet som er tilgjengelig for denne ‘authoring of self’ kommer imidlertid 

noensteds fra, i den forstand at det har et sosialt, historisk og kulturelt opphav: “In authoring 

the world, in putting words to the world that addresses her, the ‘I’ draws upon the languages, 

the dialects, the words of others to which she has been exposed” (Holland et al., 1998, s. 

170). 

	  
Deltakelse og ikke-deltakelse 

Ifølge Wenger (1998) er det vel så viktig å snakke om hvordan ikke-deltakelse har følger for 

identitet. Påstanden er ikke at ikke-deltakelse alltid har store følger for ens egen identitet og 

selvforståelse, men at det kan ha det. Wenger (1998) snakker om to ulike former for ikke-

deltakelse: perifer og marginal. Den perifere ikke-deltakelsen handler om at det alltid vil 

finnes sosiale praksiser vi ikke er en del av, som vi for eksempel kommer i kontakt med 

gjennom deltakelsen i våre egne praksiser. Den kan være hensiktsmessig i den forstand at 

ikke-deltakelse i visse sosiale praksiser muliggjør deltakelse i andre. Det ville ifølge Wenger 

ikke vært bærekraftig å kunne eller skulle identifisere seg med alt og alle man møter på. Ikke-

deltakelse er en uunngåelig del av å leve i et sosialt landskap (Wenger, 1998). Det å være 

ikke-deltakere vil altså ikke alltid være av betydning for vår identitet. Det Wenger for øvrig 

hevder, er at det kan være det. 

 

Marginal ikke-deltakelse dreier seg om å på en eller annen måte være forhindret eller holdt 

utenfor full deltakelse. Wenger (1998) beskriver at idet man er ny på en arbeidsplass, tar det 

tid å bli så godt kjent med jobben at man betrakter seg selv som en fullverdig deltaker. Ikke-

deltakelse i visse aspekter ved arbeidet kan være en hjelp i prosessen mot å stadig vokse inn i 

arbeidsoppgavene. Har man for øvrig vært på arbeidsplassen lenge, og ikke får ta del i visse 

arbeidsoppgaver eller blir marginalisert på andre måter, og heller ikke har utsikter for mer 

deltakelse, blir opplevelsen av ikke-deltakelsen av en annen karakter. Både perifer og 

marginal ikke-deltakelse innebærer en kombinasjon av deltakelse og ikke-deltakelse, men de 

produserer altså kvalitativt forskjellige opplevelser, og vil ha kvalitativt forskjellige følger for 
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deltakernes (og ikke-deltakernes) identitet og selvforståelse. Dersom arbeidstakere stadig 

opplever at de ikke blir tildelt visse oppgaver eller på andre måter føler seg holdt utenfor 

kollegiet, kan det etableres en oppfatning om at de for eksempel er mislikt eller urettferdig 

behandlet. Dette kan antas at vil ha betydning for hvordan de tenker og handler på 

arbeidsplassen, og for deres forståelser av seg selv (Wenger, 1998). 

 

Mens ikke-deltakelse kan prege virkelighetsforståelsene til medlemmene innenfor en sosial 

praksis, kan også sosiale praksiser i seg selv oppleve å være satt i en perifer eller marginal 

posisjon, sett i forhold til det bredere institusjonelle systemet (Wenger, 1998). I 

skolesammenheng kan dette for eksempel prege studieretninger forbundet med lav status, for 

eksempel yrkesfag (Røe Isaksen, 2014). Wenger beskriver hvordan opplevelsen av marginal 

ikke-deltakelse kan ha forsterkende effekter: “In absorbing their experience of non-

participation, their practice even creates a momentum that reproduces this relation” (Wenger, 

1998, s. 171). 

 

I det følgende vil jeg beskrive hvordan tolkningsverdener tilknyttet skolen og ulike fag i 

skolen oppstår gjennom deltakelsen (og ikke-deltakelse) der. Elevers forståelser av og måter 

å forholde seg til skolen, de ulike fagene og seg selv som elever vil være preget av 

tolkningsverdenene de deltar i der. 

 

2.2 Tolkningsverdener i skolen 
I artikkelen ‘Figured Worlds and Education’ viser Urietta (2007) hvordan tolkningsverden-  

begrepet kan knyttes opp mot skolen og dens ulike kontekster. Tolkningsverdener er sosiale 

virkeligheter som konstrueres og rekonstrueres gjennom vedvarende sosial aktivitet, og som 

utgjør et betydelig bakteppe for deltakernes selvforståelse og identitet. Elever tilbringer store 

mengder tid på skolen. Urietta (2007) understreker at tolkningsverdenene som oppstår på 

skolen derfor vil være betydelige for elevenes ‘figuring out’ – for utviklingen av deres 

selvforståelse som elever og som samfunnsdeltakere, i relasjon til bestemte fag, og relativt til 

både mennesker og systemer innad i og utenfor skolekonteksten.  

 

Holland et al. (1998) påpeker at aktiviteten innad i tolkningsverdener henger sammen med 

lokale makt- og kontrollstrukturer, og at relasjoner, praksiser, fremgangsmåter, mennesker og 

kulturelle ressurser i tolkningsverdener dermed er sterkt forbundet med kulturens 
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institusjoner. De enkelte klasserom kan derfor ikke betraktes som isolerte produkter av 

handlingen og samhandlingen i klasserommet, men må ses som integrert i et større nettverk 

av systemer. Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, fylkeskommunen, 

kommunen, skoleeierne, ledelsen ved de enkelte skoler og den enkelte lærer er alle 

premissgivere for de enkelte klasserom (Manger & Lillejord, 2009), og for 

tolkningsverdenene som oppstår der. I tillegg er det også en betydelig økning i global 

utdanningspolitikks innflytelse på nasjonal utdanningspolitikk (Hovdenak, 2014). Innenfor 

denne komplekse sosialiseringsinstitusjonen oppstår sosiale virkeligheter, her forstått som 

tolkningsverdener, som utruster elevene med bestemte ressurser i arbeidet med å forstå hvem 

de er innenfor disse verdenene, og i samfunnet generelt. 

 

Gjennom forskningsprosjektet “Kunnskapsproduksjon og identitetskonstruksjon – skolen 

som del av ulike ungdommers oppvekstmiljø” (KOID) ved Institutt for Lærerutdanning og 

Skoleforskning, UiO, har oppmerksomhet blitt rettet mot utdanningens betydning for elevers 

identitetskonstruksjon (Hovdenak & Bø, 2010). Identitet forstås som dynamisk og 

foranderlig, sterkt forbundet med deltakelsen i ulike kontekster. Derfor etterlyses det en 

kritisk vurdering av de identitetsdannende effektene omstendighetene har på læring i 

klasserommet, fra utdanningspolitikken på makronivå til lærerens undervisning på mikronivå, 

og av deltakerstrukturene som preger de enkelte klasserom (Hovdenak, 2014; Wittek, 2012). 

De omgivelsene som omgir læringen i skolen, antas i stadig større grad å inngå som 

fundamentale aspekter ved hva og hvordan vi tenker, og også ved hvordan vi oppfatter oss 

selv (Wittek, 2012). 

 

Sentralt utformede læreplaner utgjør et viktig utgangspunkt for virksomheten i de enkelte 

klasserom. Videre vil jeg gjøre rede for hvordan læreplanteori belyser læreplanenes ulike 

fremtredelsesformer i skolen og de enkelte klasserom. 

 

2.2.1 Læreplanens ulike ansikter 
Den amerikanske læreplanteoretikeren John Goodlad (1979) har beskrevet hvordan 

læreplanen kommer til uttrykk på ulike måter i skolesystemet, og skisserer fem ulike 

læreplannivåer (i Engelsen, 2015): Ideenes læreplan representerer de samfunns- og 

utdanningspolitiske og faglig-pedagogiske idestrømninger som får både mer og mindre 

betydning for innholdet i læreplanen. Den formelle læreplanen viser til selve 
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læreplandokumentet som setter rammer for skolens og lærerens virksomhet. I dag 

representerer LK06 den formelle læreplanen. Den oppfattede læreplanen refererer til 

læreplanen slik den blir tolket og forstått av lærere. Denne danner utgangspunktet for 

lærernes planlegging-, tilretteleggings-, undervisnings- og vurderingspraksis. Den 

operasjonaliserte læreplanen betegner den iverksatte planen som den blir gjennomført i de 

faktiske klasserom. Til slutt skisserer Goodlad (1979) den erfarte læreplanen, den som 

erfares og oppfattes av elevene. Det elevene sitter igjen med av tilsiktet kognitiv, 

ferdighetsmessig, emosjonell og sosial læring inngår i den erfarte læreplanen (Engelsen, 

2015). 

 

Øzerk (2006) påpeker et behov for å tillegge ytterligere noen kategorier til Goodlads 

læreplannivåer: Den ikke-oppfattede læreplanen, som aldri ble satt i verk; den ikke-erfarte 

læreplanen, som aldri ble opplevd av elevene; og den skjulte læreplanen, som handler om det 

elevene har lært, men som ikke sto i den formelle læreplanen. Denne siste kategorien kan 

innebære både ønsket og uønsket læring og sosialisering. Til tross for reaksjoner på at denne 

kategorien blir betegnet som en læreplan, har man allikevel valgt å bruke dette begrepet. 

Engelsen (2015) hevder at dette handler om “å understreke at man har å gjøre med forhold 

som i den praktiske hverdag i skole og klasserom har like sterk virkning som de offisielle 

læreplanene, kanskje enda sterkere” (2015, s. 31). 

 

2.2.2 Den erfarte og den skjulte læreplan som tolkningsverden 
Denne oppgavens hensikt er å få innblikk i elevenes subjektive erfaringer i 

samfunnsfagklasserommet. Elevenes erfaringer har etablert oppfatninger, som setter rammer 

for fortolkningene elevene gjør av dette klasserommet og av seg selv i klasserommet. Dette 

fortolkningsgrunnlaget betraktes her som disse elevenes tolkningsverden i samfunnsfag. 

Oppmerksomheten rettes da mot hva elevene selv oppfatter og tolker at er av betydning i 

arbeidet med faget i deres samfunnsfagklasserom. Jeg vil her trekke forbindelsen mellom den 

erfarte læreplanen, så vel som den skjulte læreplanen, og tolkningsverden-begrepet, idet jeg 

hevder at elevers tolkningsverden i samfunnsfag kan betraktes som et produkt av elevenes 

tilsiktede og utilsiktede læring og sosialisering i samfunnsfagklasserommet. Uavhengig av 

hva den formelle læreplanen stadfester som læringens mål i samfunnsfag, vil utfallet av 

opplæringen i samfunnsfag være å finne i elevenes egen erfarte og skjulte læreplan. Med 

andre ord vil en utforskning av elevers tolkningsverden i samfunnsfag dels ta form som en 
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utforskning av den erfarte læreplan og skjulte læreplan, i den forstand at fokuset er rettet mot 

hva elevene har lært, erfart og oppfattet gjennom deltakelsen i sine samfunnsfagklasserom. 

 

2.2.3 Den formelle læreplan i samfunnsfag 
Goodlad (1979) og Øzerks (2006) beskrivelser av de ulike læreplannivåene viser oss at 

avstanden fra ideenes læreplan til den faktiske læringen og sosialiseringen som finner sted 

hos elevene er stor (Engelsen, 2015). Her vil jeg presentere aspekter ved den formelle 

læreplan i samfunnsfag som den fremgår i LK06 (2013a). Med utgangspunkt i 

læreplandokumentenes beskrivelser av samfunnsfagets formål, grunnleggende ferdigheter og 

kompetansemål tolker og skisserer Fjeldstad (2009) samfunnsfagets formelle læreplan i tre 

punkter: Samfunnsfagets hva, samfunnsfagets hvordan, og samfunnsfagets hvorfor. 

 

Fjeldstad (2009) presenterer en sammenfattende tolkning av hva slags kunnskap som inngår i 

samfunnsfagets hva gjennom en oppstilling av sentrale kunnskaps- og ferdighetsområder i 

samfunnsfag. Oppstillingen beskriver en læreplanforankret forventning om hva elevene skal 

beherske i samfunnsfag. Jeg viser her til en noe forenklet oppstilling fordelt på åtte punkter 

(hentet fra Fjeldstad, 2009, s. 260): 

1. Faktabeherskelse og definisjonskunnskap 
2. Begrepsanvendelse 
3. Informasjonsbehandling 
4. Verdi- og handlingsforståelse 
5. Kulturforståelse 
6. Kausalitet 
7. Formuleringer av hypoteser 
8. Modellbruk 

 

Med utgangspunkt i denne fortolkningen beskriver Fjeldstad (2009) samfunnsfaget som et 

faktisitetsfag og et fortolkningsfag. På den ene siden formidler faget kunnskap om samfunnets 

‘faktisitet’. På den andre siden innebærer fortolkningsdimensjonen en erkjennelse av at all 

kunnskap konstrueres gjennom menneskelig og sosial virksomhet (Solhaug, 2006). Den 

sosiale siden ved kunnskapsutvikling er blant annet viktig for å gi elever en forståelse av 

hvordan aspekter som makt, tillit, likeverd og så videre kommer til uttrykk i sosiale 

relasjoner. Klafki (2001) påpekte at dersom man vil unngå at opplæringen til demokratisk 

medborgerskap i samfunnsfagklasserommet skal bli en subtil maktstrategi i skolen, må de 

kunnskapene, ferdighetene og holdningene elevene skal stimuleres til i samfunnsfaget 

imøtekommes gjennom demokrati. Utdanningspolitikken må for eksempel motsette seg å 
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etablere et sett med rigide kategorier og fastlagte dogmer for hva slags kunnskaper, 

holdninger, ferdigheter og verdier elevene skal lære i undervisningen, fordi dette nettopp 

strider mot elevenes medbestemmelse og selvbestemmelse. Klafki (2001) mener derfor at det 

er nødvendig at samfunnets verdier “i stigende grad besluttes sammen med den opvoksende 

generationen, og holdes åbne for kritik og forandring” (2001, s. 138). 

 

Spørsmål om samfunnsfagets hvordan dreier seg om hvordan undervisningen best kan legge 

til rette for at elevene skal få innsikt i samfunnsfagets hva. I samfunnsfagets formålsparagraf 

står det blant annet at elevene gjennom opplæringen i samfunnsfag skal stimuleres til 

oppslutning om demokratiske verdier, menneskerettigheter, og likestilling; demokratisk 

deltakelse og medborgerskap; mestring og påvirkning av verden vi lever i; undring, 

nysgjerrighet og skapende arbeid (LK06, 2013a). Hvordan samfunnsfaglæreren skal legge 

opp undervisningen for å stimulere dette hos elevene, er et påtrengende og svært omdiskutert 

spørsmål (Fjeldstad, 2009; Kincheloe, 1998; Shor, 1992; Solhaug, 2006; Wittek, 2012). 

 

Samfunnsfagdidaktikere hevder at samfunnsfaget i for stor grad er rettet mot faktakunnskap 

og begrepslæring, og dermed legger for lite til rette for involveringen av elevene i 

fortolkningsaspektet av samfunnsfaget gjennom diskusjon og debatt (Sandahl, 2015). 

Børhaug (2005) mener en mulig forklaring på dette er at samfunnsfaget sitter med ansvaret 

for en god del holdningsarbeid: “Denne tunge normative politiske korrekthet kan hemme 

faget i å ha den kritiske brodd det burde hatt” (2005, s. 178). Han poengterer at det er en 

utfordring for lærere å legge opp til en undervisning som på den ene siden skal anerkjenne og 

oppmuntre elevenes kritiske perspektiver gjennom ansvarliggjøring, refleksjon, drøfting og 

debatt, og som på den andre siden er ment å kulminere i et bestemt sett med holdninger, 

kunnskaper, ferdigheter og verdier. 

 

Ifølge sosiokulturelle læringsteorier er kunnskaper og ferdigheter situert i visse typer 

virksomheter, og må derfor ikke formidles isolert fra disse virksomhetene. Å kontekstualisere 

læringen i samfunnsfag i tråd med de daglige aktivitetene kunnskapene og ferdighetene er 

ment å fungere innenfor er derfor viktig (Säljö, 2002). Et demokratisk samfunn er tuftet på 

den ansvarlige og aktive deltakelsen til demokratiske medborgere, og samfunnsfaget må 

derfor bidra til ansvarliggjøring og aktivisering av elevene i denne hensikt. Biesta (2009) 

argumenterer for at en utdanning som vil være sitt navn verdig alltid må gi elever anledning 

til å bli autonome og selvstendige tenkende, handlende og meningsbærende deltakere i 
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sosiale prosesser. I dette tydeliggjøres behovet for å etablere deltakerstrukturer i 

samfunnsfagklasserommet som gjenspeiler de kompetansene elevene er ment å besitte 

(Wittek, 2012). 

 

Wittek (2012) hevder at “det viktigste vi kan gjøre for å stimulere elevenes [...] 

demokratilæring spesielt, er å skape en læringskultur der elevene engasjerer seg” (2012, s. 

168). Det primære idealet for undervisningen er at elevene settes i stand til og gis anledning 

til å sette ord på sine egne forståelser, og med det invitere andre inn i sine forståelser. En 

rekke undervisningsmåter blir trukket frem som potensielt gode med tanke på å sette dette i 

spill i klasserommet. Det viktigste er ifølge Wittek at elevene deltar i klasseromsaktivitetene 

gjennom faglig refleksjon og utforskning. En forutsetning i denne sammenheng er at det 

faglige innholdet i undervisningen ikke fremstilles som ufeilbarlige og uforanderlige 

sannheter, fordi dette vil gjøre elevenes egne innspill overflødige og uinteressante. Dersom 

elevene selv ikke ser verdien av sin deltakelse vil deltakelsen i beste fall være resignert 

(Wittek, 2012). 

 

Spørsmålet om samfunnsfagets hvorfor dreier seg om hvordan faget legitimerer sin plass som 

fag i skolen. Hvorfor skal elevene lære samfunnsfag? Som Mikkelsen påpeker (i Fjeldstad, 

2009), vil alle demokratiske samfunn være opptatt av at det er oppslutning om de verdier 

demokratiet avhenger av. Samfunnsfaget har her fått et spesielt mandat om å sørge for 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til demokrati og menneskerettigheter. 

Læreplanen i samfunnsfag må derfor betraktes som et politisk vedtatt dannelsesdokument 

som setter rammer for hva det vil si å være ‘dannet’ i vårt samfunn (Fjeldstad, 2009). I dette 

ligger det pedagogiske paradoks, at faget på den ene siden skal myndiggjøre og stimulere 

elevene til tenkende og skapende arbeid, samtidig som det legges visse begrensninger til 

grunn for hva slags tenkende og skapende arbeid som er ‘innenfor’ i dette samfunnets 

kontekst (von Oettingen, 2001). 

 

Tre overordnede begrunnelser for samfunnsfagets plass i skolen blir skissert av Børhaug 

(2005). Fagets funksjon som politisk styringsmiddel er én av disse. Denne funksjonen sto 

spesielt sterkt i etterkrigstiden, da faget inngikk i et vidstrakt demokratisk prosjekt hvis 

hensikt var å motstå autoritære bevegelser. Samfunnsfagets nyttefunksjon har i hovedsak 

dreid seg om at faget formidler kunnskaper, ferdigheter og holdninger elevene har direkte 

nytte av i sine liv. Kunnskap om rettsregler, offentlige tjenester og forbrukerøkonomi inngår 
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blant annet her (Børhaug, 2005). Danningsfunksjonen er den av samfunnsfagets begrunnelser 

som står sterkest i læreplanverket. Denne innebærer en myndiggjøring og bevisstgjøring av 

elever til kritisk vurdering av samfunnsforhold og av eget forhold til disse. Samfunnsfaget 

skal bevisstgjøre elevene om at blant annet atferd, verdier, makt og sosiale ordninger ikke er 

gitt, men kan diskuteres og forandres. Danningsaspektet fremgår klart av formålsparagrafens 

siste avsnitt, som erklærer at elevene gjennom kunnskap om samfunnet er ment å bli 

“undrande og nysgjerrige og stimulerte til refleksjon og skapande arbeid. Slik kan den 

einskilde forstå seg sjølv og andre betre, meistre og påverke verda vi lever i, og bli motivert 

til ny innsikt og livslang læring” (LK06, 2013a). 

 

Tilbake til deltakelsesdimensjonen vil det videre i teorikapittelet følge en presentasjon av 

posisjoneringsbegrepet. Her vil jeg beskrive hvordan man gjennom deltakelsen i 

tolkningsverdener posisjoneres relativt til andre deltakere og til andre aspekter både i og 

utenfor disse verdenene. Måten man oppfatter å bli posisjonert på vil videre ha følger for 

hvordan man posisjonerer seg selv. Begge deler har betydning for selvforståelse og identitet. 

 

2.3 Posisjonering 
Boaler og Greeno (2000) beskriver posisjonering som “the way in which people comprehend 

and enact their positions in the worlds in which they live” (2000, s. 173). Posisjonering er 

med andre ord et viktig aspekt ved identitets- og selvforståelse i tolkningsverdener, og 

betraktes her som et todelt begrep. På den ene siden kan man snakke om posisjonering som 

hvordan man oppfatter hvilke posisjoner som blir gjort tilgjengelige for en innenfor en 

tolkningsverden. Hvordan man blir posisjonert av andre, hvor stor tilgang man har til 

aktiviteter, hvilke muligheter man har for å bli hørt og lyttet til, inngår her (Holland et al., 

1998). På den andre siden kan man også snakke om at posisjoneringsbegrepet omfatter 

hvordan den enkelte posisjonerer seg gjennom ytringer og handlinger i møte med 

omverdenens posisjonering av en selv. 

 

I takt med inntoget av sosiokulturelle perspektiver har rollebegrepet blitt kritisert for å være 

for statisk og individorientert i beskrivelsene av hvordan mennesker ytrer seg ut fra en 

standplass. G.H. Mead hevdet at den enkelte inntar en rolle (standplass) basert på en 

internalisering av omstendighetenes forventninger (i Holland et al., 1998). Som følge av 

synet på identitet som dynamisk og situert, skal blant andre Davies og Harré (1990) ha hevdet 
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at måten rollebegrepet har blitt brukt ikke egner seg til å favne “diskontinuitetene som selvet 

er utsatt for i form av multiple og motsigelsesfylte diskursive praksiser” (i Ongstad, 2007, s. 

162). Posisjoneringsbegrepet betrakter de derfor som bedre rustet til å rette 

oppmerksomheten mot disse diskontinuitetene (Davies & Harré, 1990). 

 

Ongstad (2007) understreker forskjellen mellom det statiske begrepet rolle og det dynamiske 

begrepet posisjonering idet han påpeker at det ville vært meningsløst å forsøke å etablere et 

sett med forhåndsdefinerte, stabile posisjoneringskategorier. Dette som en motsetning til 

hvordan man gjerne tenker om roller som mer kategoriserbare. I tråd med Davies og Harrés 

oppfatninger, og fundert i Bakhtins dialogteori, begrunner Ongstad (2007) dette med at 

enhver ytring er triadisk, i den forstand at enhver ytring inneholder referanse, ekspressivitet 

og adressivitet. Ifølge Ongstad er det triaden som gjør ytringer kommunikative. For det første 

har enhver (kommunikativ) ytring en referanse til verden, altså en innholdsdimensjon hvori 

den refererer til ‘noe’ i verden. Ytringens ekspressivitet dreier seg om at den uttrykker noe av 

ytrerens holdninger og personlighet. Ytringens adressivitet dreier seg videre om at hver 

eneste ytring, det være seg verbale eller ikke-verbale, alltid er “svarende, henvendt til noen 

og noe, til tidligere ytringer og til fremtidige, mulige svar” (i Smidt, 2008, s. 27). Enhver 

posisjonering må derfor forstås som situasjonsbetinget og kan ikke enkelt kategoriseres i 

stabile enheter. 

 

I ytringens adressivitet ligger det altså at ytringen er henvendt til noen, eller noe, som et svar 

på en eller annen form for ytring. På den måten kan man si at man både posisjonerer seg selv 

gjennom sin ytring, men at ytringen samtidig posisjonerer den som ytringen er rettet mot. 

Davies og Harré (1990) beskriver disse to formene som henholdsvis refleksiv og interaktiv 

posisjonering. At posisjonering er gjensidig, i den forstand at man nødvendigvis posisjonerer 

en annen idet man posisjonerer seg selv, relaterer til aktiviteten som foregår i 

tolkningsverdener: “[…] in any group engaged in jointly creating and participating in a 

figured world, day-to-day practices always position the participants situationally, relative to 

one another” Holland et al. (1998, s. 133). 
 

I møte med ytringer, som altså alltid er posisjonerende for både ytrerens og mottakerens del, 

posisjonerer så mottakeren seg. Erving Goffmans (1990) teorier om symbolsk 

interaksjonisme handler om at mennesker alltid streber etter å fremstå på en bestemt måte 

ovenfor mennesker og situasjoner. Vår selvposisjonering kan sies å gjenspeile vårt ønske om 
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å bli en viss person, eller å unngå å bli en viss person (Wenger, 1998). Vi kan ifølge Ongstad 

(2007) snakke om at individet både tar en bevisst og villet standplass som det ytrer seg ut 

ifra. Samtidig er individet belagt en rekke forhåndsrestriksjoner, innebygd i selve 

ytringssystemene. 

 

I likhet med Ongstad (2007) understreker også Holland et al. (1998) og Urietta (2007) at 

individet ikke står fritt i sin posisjonering, og følgelig ikke i sin identitetsutvikling. Individet 

er underlagt en rekke ‘forhåndsrestriksjoner’ (Ongstad, 2007). Disse kan vi tenke på som 

innebygd i individets sosiale, historiske og kulturelle rammer. Våre posisjoneringer foregår 

som en slags forhandling mellom tidligere erfaringer, de kulturelle ressursene vi har for 

hånden, og de posisjonene som er tilgjengelige for oss (Holland et al., 1998). Individet kan 

saktens betraktes som en hobbysnekker som må ta i bruk de materialene som er til rådighet. I 

selvposisjonering er det altså ikke snakk om å ‘skape’ seg selv, men om å måtte velge 

mellom å enten akseptere, avvise, eller forhandle de posisjoner som blir gjort tilgjengelig for 

en (Holland et al., 1998; Urietta, 2007). Liknende posisjoneringsmuligheter har tidligere blitt 

teoretisert av Hirschman (1970) gjennom begrepsapparatet exit, voice og loyalty. 

 

2.3.1 Posisjonering i sosial interaksjon 
Davies og Harré (1990) gir interessante eksempler på hvordan posisjonering foregår i sosial 

interaksjon, og viser dermed viktigheten av posisjonering ikke bare som et analyseverktøy, 

men som et høyst levende sosialt fenomen. Det første eksempelet viser blant annet hvordan 

posisjonering ikke alltid er intensjonell: 

By treating a remark as, say, ‘condolence’, in responding to that remark a second 
speaker positions themselves as, say, the bereaved. The first speaker may not 
have so intended what they said, that is, they may not wish to be positioned as 
one who would offer condolences on such an occasion (Davies & Harré, 1990, s. 
49). 

 

Sitatet refererer altså til en samtalesituasjon hvor mottakeren oppfatter en ytring som en 

beklagelse, noe ytreren tilsynelatende ikke hadde intendert. Ytreren ønsket her ikke å bli 

oppfattet som en som tilbyr beklagelser i situasjoner som den samtalen foregikk i, og 

oppfatter seg kanskje posisjonert i en uønsket posisjon av mottakerens posisjonering. Davies 

og Harré (1990) illustrerer også hvordan en intendert beklagelse fra en ytrer, kan fortelle 

mottakeren at denne oppfattes som et offer. Posisjonen som offer kan videre være en posisjon 

mottakeren opplever som umyndiggjørende eller ikke relevant for en selv, og denne kan 
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enten avvise eller forsøke å forhandle denne antagelsen i den videre samtalen. Hver eneste 

ytring i fortsettelsen av samtalen posisjonerer deltakerne relativt til hverandre, og kan forstås 

som en forhandling av posisjoner hvor begge vil “søke […] å bli en bestemt person, eller å 

unngå å bli en bestemt person” (Wenger, 1998). 

 

Ongstad (2007) viser hvordan posisjoneringsbegrepet har blitt anvendt som et analytisk 

redskap av forskere for å belyse maktfordelingen i undervisningssituasjoner i klasserommet. 

Dominante kulturer, grupper, eller enkeltpersoner kan innta posisjoner som gjerne oppfattes 

som så naturlige, at det oppstår en illusjon om posisjonsløs tale. Ongstad (2007) påpeker at 

dette kan være tilfellet i grupper i binært komplementære opposisjoner, som lærere/elever, 

hvite/svarte, menn/kvinner, og så videre. Robinson (2007) illustrerer hvordan posisjonering 

kontinuerlig foregår innenfor tolkningsverdenen av et typisk tradisjonelt klasserom: 

Participants are ranked and ordered, and positions matter. The figured world of a 
traditional social studies classroom may recognize the teacher and different types 
of students, but each is not treated equally. Within this world, the teacher has vast 
power; and smart and well-behaved students are ranked over dumb and disruptive 
students (Robinson, 2007, s. 193-194). 

 

Posisjonering skjer ikke utelukkende gjennom eller i møte med verbale ytringer. Bakhtins 

teorier om posisjonering er blant annet blitt anvendt i både lese- og skriveforskning, hvor 

man ser på hvordan elever posisjonerer seg i møte med tekster (i Smidt, 2003; Smidt, 2008). 

Ongstad (2007) påpeker at også taushet er en form for posisjonering, fordi taushet opplagt er 

en kommunikativ form. Ikke-verbale handlinger kan også være posisjonerende, i den forstand 

at for eksempel klesvalg ‘kommuniserer’ mening. Ongstad trekker også frem tagging og 

graffiti som kommunikative ytringsformer som kanskje er ‘tømt’ for ord, men som definitivt 

ikke er tømt for mening, “hvor bindingen mellom ytreren og taggen kan leses som jeg-

dominant posisjonering” (2007, s. 173). 

 

Holland et al. skriver at “categories…originate outside their performers and are imposed 

upon people, through recurrent treatments and within interaction, to the point that they 

become self-administered” (1998, s. 62). På måten man snakker til og om hverandre, tilbyr 

man hverandre posisjoner, og i måten man besvarer hverandres tiltale, viser man om man 

avviser eller bekrefter de posisjonene som blir tilbudt. Når interaksjonsmåter og relative 

posisjoner blir tilstrekkelig internalisert av deltakerne, kan tolkningsverdener fremstå som 

posisjonsløse. Den kontinuerlige bekreftelsen av de relative posisjonene som foregår 



	  
	  
20	  

gjennom det daglige ‘sosiale arbeidet’ i for eksempel et klasserom, bidrar til å forme og 

videre bekrefte både elevers forståelse av hvem er de som elever og lærende, men også deres 

oppfatninger av de respektive fag, og av skolen som institusjon (Boaler & Greeno, 2000; 

Holland et al., 1998; Rubin, 2007).  

 

2.3.2 Kunsten å yte motstand 
“When the great lord passes the wise peasant bows deeply and silently farts”  

Etiopisk ordtak hentet fra Scott (1990, s. v). 

 

Dersom man opplever å posisjoneres på uønskede måter av en motpart, kan man i forsøket på 

å bevare selvrespekt og verdighet forsøke å kompensere for posisjoneringen i måten man 

videre posisjonerer seg overfor motparten (Davies & Harré, 1990). Som beskrevet tidligere 

påpeker Urietta (2007) at man har tre alternativer i sin posisjonering av seg selv, nemlig 

enten verbalt eller ikke-verbalt å akseptere, forhandle eller avvise posisjonene man opplever å 

bli tilbudt. I boken Domination and the Arts of Resistance gjør Scott (1990) et poeng ut av 

hvert av disse alternativene ikke er like tilgjengelige for alle i enhver situasjon. I situasjoner 

hvor man er underordnet en autoritet, og autoriteten besitter en form for makt over den 

underordnede i form av tilgang til sanksjoner, kan tilgangen til så vel avvisning som 

forhandling være begrenset, eller bevisst holdes tilbake for å unngå sanksjoner. Scott (1990) 

påpeker begrensningene ved Hirschmans (1970) begrepsapparat exit, voice og loyalty idet 

han hevder at tilbøyeligheten til å velge blant disse alternativene vil avhenge av hvilken 

kapasitet potensielle makthavere har til å sanksjonere motstand. 

 

Scott (1990) påpeker at underordnede grupper har begrenset tilgang til uttrykke seg fritt eller 

yte åpenlys motstand. Hans påstand er imidlertid at mangel på åpenlys motstand ikke må 

forveksles med at de underordnede er fullstendig overgitt til eller lojale ovenfor autoriteten. I 

likhet med avisredaktører underlagt streng sensur, må også underordnede grupper finne 

alternative måter å uttrykke sine meninger samtidig som de holder seg innenfor grensene av 

det som er lov. Han utforsker på hvilke måter motstanden mot autoritet snarere kan komme 

til uttrykk i form av en tildekt eller forkledd motstand: “It means somehow setting the course 

at the very perimeter of what the authorities are obliged to permit or unable to prevent” 

(Scott, 1990, s. 139). 
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Elever i det demokratiske Norge skal blant annet opplæres til medvirkning, selvstendig 

tenkning, respekt for ytringsfriheten, kritikk, og forståelse for maktrelasjoner (LK06, 1993), 

og har tilgang til en rekke kanaler for elevmedvirkning og selvbestemmelse. Det høres 

dermed muligens overdrevet ut å betegne norske elever som underordnet en autoritet med 

makt til å sanksjonere motstand. Den binært komplementære opposisjonen lærer/elev, 

læreplan/elev og så videre, antyder likevel at elevene i klasserommet faktisk talt er 

underordnet læreren og læreplanenes retningslinjer dersom de ønsker å lykkes i skolen. Ifølge 

Ongstad (2007) er det derfor viktig å være klar over hvordan makt er fordelt i 

undervisningen. Scott (1990) mener at menneskers atferd alltid bør betraktes i lys av deres 

posisjon som over- eller underordnet. Hans teori om skjult motstand kan være hensiktsmessig 

å anvende i utforskningen av elevers atferd i møte med potensielt uønsket posisjonering fra 

autoritetspersoner i klasserommet og skolesituasjonen. 

 

Scott (1990) bygger på premisset at det er et universelt menneskelig behov for verdighet og 

autonomi idet han hevder at det nødvendigvis vil lede til en form for motstand når disse trues. 

Da elever også i dag må betraktes som avhengige av skolen som institusjon med tanke på 

fremtidig yrke og økonomisk situasjon, sosialt fellesskap og annet, kan man regne med at 

eventuell motstand ikke vil være fullstendig åpenlys. Skjulte former for motstand kan 

imidlertid oppstå i elevens forsøk på å yte motstand mot å være underordnet skolens autoritet, 

da forutsatt at de opplever å bli posisjonert på uønskede måter av ulike kommunikative og 

dermed posisjonerende aspekter ved skolen. 

 

Analysen av datamaterialet vil organiseres i to deler: Først en beskrivelse av ulike aspekter 

ved informantenes tolkningsverdenen i samfunnsfag, da forstått som det elevene lærer, 

erfarer og oppfatter gjennom deltakelse i samfunnsfagklasserommet. Deretter vil jeg 

undersøke hvordan elevene oppfatter å bli posisjonert i denne tolkningsverdenen, og hvordan 

elevene videre posisjonerer seg selv som følge av dette. 
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3 Metode 
 

Målet med denne masterstudien er å utforske sammenhengen mellom undervisning og 

identitet. Dette skal gjøres gjennom en utforskning av hvordan en gruppe yrkesfagelevers 

tolkningsverden i samfunnsfag setter rammer for deres utvikling av selvforståelse og 

identitet, gjennom å posisjonere elevene på bestemte måter som elevene videre posisjonerer 

seg overfor. Min problemstilling er: 

 

Hva kjennetegner yrkesfagelevers tolkningsverden i samfunnsfag, og hvordan bidrar 

posisjoneringen i denne tolkningsverdenen til elevenes identitet? 

 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for og begrunne de metodiske valgene jeg har tatt i 

arbeidet med å besvare oppgavens problemstilling, og vurdere potensielle fordeler og 

ulemper knyttet til mine valg. Aller først vil jeg redegjøre for mitt valg om å anvende 

kvalitative metoder i denne studien. Da forskningsinstrumentet i kvalitative metoder er 

forskeren, som selv er situert i bestemte sosiale, historiske og kulturelle sammenhenger, er en 

stor grad av sensitivitet, integritet, systematikk og gjennomsiktighet i og rundt 

gjennomføringen av forskningen avgjørende for en troverdig fremstilling (Johannessen, 

Tufte, & Christoffersen, 2010). 

 

3.1 En kvalitativ tilnærming 
Grunnleggende for gjennomføringen av denne masterstudien er forståelsen av identitet som 

uløselig forbundet med deltakelse (Wittek, 2012). Med dette funderes oppgaven i en 

sosiokulturell tradisjon med et konstruktivistisk syn på kunnskap og læring, som fremhever 

betydningen av at individers oppfatninger av seg selv og av virkeligheten konstrueres og 

rekonstrueres gjennom deltakelse i sosialt, kulturelt og historisk betingede sammenhenger 

(Lillejord, 2009). Da utforskning av identitet må handle om å sette seg inn i menneskers 

oppfatninger og opplevelser, har jeg i mitt forskningsarbeid valgt å benytte meg av en 

kvalitativ tilnærming. I den grad det er mulig vil jeg forsøke å se verden fra mine 

informanters perspektiv. Dette lar seg verken enkelt eller dyptgående gjøre ved hjelp av 

kvantitative metoder. Der hvor kvantitativ forskning har fordelen av å kunne avdekke brede 

tendenser og systematiske mønstre i store utvalg, og dermed gir muligheten til å trekke 
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slutninger vedrørende den generelle befolkning, har kvalitativ forskning fordelen av å kunne 

tilveiebringe et vell av detaljert informasjon om et mindre, om enn ikke representativt utvalg 

(Patton, 2002). Kvalitativ forskning befatter seg i langt større grad enn kvantitativ forskning 

med nyanse, dybde, mening og detalj, og tar utgangspunkt i informantene “in their own 

terms” (Patton, 2002, s. 21). Da hensikten med denne studien er å undersøke elevers 

oppfatninger av samfunnsfag som følge av deres deltakelse i den tolkningsverdenen som 

samfunnsfagklasserommet deres er, var valget av en kvalitativ tilnærming derfor naturlig. 

 

3.2 Det kvalitative forskningsintervju 
“We cannot observe how people have organized the world and the meanings they attach to 

what goes on in the world. We have to ask people questions about those things.” 

(Patton, 2002, s. 341) 

 

Det faktum at ikke alle ting kan observeres direkte, synliggjør behovet for en metode som gir 

innblikk i fenomener som tidligere hendelser, følelser, oppfatninger, tanker, intensjoner, og 

hvilken mening mennesker tillegger opplevelser. Et fundamentalt prinsipp for det kvalitative 

forskningsintervjuet er å sette gode rammer for at intervjupersonene kan få å uttrykke egne 

forståelser på egne premisser. Hensikten er å få frem menneskers perspektiver på og 

forståelser av de situasjoner de står i, for så å kunne tolke hvilken betydning disse 

situasjonene har for de som beskriver den (Kvale & Brinkmann, 2010). Patton (2002) skriver 

at kvalitative intervjuer handler om å få grep om hvordan de som intervjuer ser sin egen 

verden. Målet må være å lære deres terminologi, og å få innblikk i det komplekse som omgir 

deres individuelle opplevelser. I den hensikt har jeg intervjuet fem yrkesfagelever om deres 

oppfatninger av samfunnsfaget som følge av deltakelsen i deres tolkningsverden i 

samfunnsfag, og den identitetsdannende effekten dette videre har på dem. 

 

3.2.1 Semi-strukturert intervju 
Jeg benyttet meg av semi-strukturerte intervjuer i denne studien. Jeg anså det som viktig at vi 

i løpet av intervjuet var innom noen bestemte temaer som relaterte til problemstillingen, og 

ville ikke la det være opp til tilfeldighetene om vi i løpet av intervjuet kom inn på disse 

temaene eller ikke. Jeg hadde derfor satt opp en intervjuguide (vedlegg 1) som bidrag til å gi 

retning til samtalen. Jeg var samtidig også opptatt av at elevene skulle ha anledning til å prate 

åpent og fritt om temaer de syntes var relevante i forbindelse med samfunnsfaget og 
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samfunnsfagundervisningen de deltok i, utover de spørsmålene jeg stilte. Dette anså jeg som 

viktig fordi jeg ikke ønsket at mine forhåndsdefinerte tanker om hva som var relevante 

beskrivelser av samfunnsfaget, skulle utelukke elevenes egne beskrivelser av hva som var 

relevant for dem. Temaer jeg hadde lagt opp til samtale rundt, kunne dermed få vise seg å 

være både mer og mindre framtredende for elevene enn de temaene de selv betraktet som 

relevante. I et semistrukturert intervju kan en overordnet intervjuguide bidra med retning for 

intervjusamtalen, samtidig som intervjueren står fritt til å variere på rekkefølge av spørsmål 

og temaer, og til å være lydhør for og følge opp ting informantene bringer på bane, som 

kanskje ikke er listet på intervjuguiden (Johannessen et al., 2010). 

 

3.2.2 Gruppeintervju 
De fem elevene ble fordelt i to, og deretter avholdt jeg gruppeintervjuer, da med henholdsvis 

to og tre elever pr. intervju. Jeg betraktet det som en fordel å intervjue elevene sammen, da 

det kan være betryggende å ha en eller flere kjente personer med seg under intervjuene. 

Ifølge Kvale og Brinkmann (2010) kan man ikke snakke om at intervjuer og informant i et 

intervju er stiller likt, fordi intervjueren i stor grad kontrollerer situasjonen. Det kan blant 

annet være lettere å diskutere sensitiv eller kontroversiell informasjon, og å få frem detaljerte 

historier og personlige fortellinger fra klasserommet, når elevene intervjues sammen med 

elever de kjenner, som deler opplevelser fra det samme klasserommet (Johannessen et al., 

2010). 

 

En potensiell risiko ved å intervjue elevene sammen var at beskrivelsene deres kunne bli 

påvirket av tilstedeværelsen til de andre medelevene i den grad at oppfatningene elevene 

beskrev derfor ikke fullt og helt var deres egne. Samtidig er det åpenbart at heller ikke jeg 

som forsker ville kunne unngå å sette preg på elevenes beskrivelser. I enhver situasjoner hvor 

mennesker samhandler, blir selve samhandlingen preget av interaksjonen mellom de 

samhandlende (Kvale & Brinkmann, 2010). Et datamateriale hentet fra individuelle intervjuer 

vil derfor ikke kunne betraktes som verken mer eller mindre nøytralt enn det som hentes fra 

et gruppeintervju. Både intervjuer og andre informanter kan forventes å virke inn på 

informantenes svar, og heller enn å tenke at det er mulig å unngå denne påvirkningen, må 

forskeren være bevisst den gjensidige påvirkningen som foregår i enhver intervjusituasjon 

(Johannessen et al., 2010). 
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Gruppeintervjuene ble avholdt på hver sin dag, og varte i henholdsvis én og to timer. 

Tidsforskjellen mellom intervjuene kan ha flere årsaker. For det første, tross 

gjennomføringen av pilotintervjuer i forkant, var jeg mindre fortrolig med intervjuguiden ved 

det første intervjuet, og brukte noe lenger tid på å forsikre at alle temaer var tilstrekkelig 

dekket. For det andre hadde jeg gjort det klart i begynnelsen av hvert intervju at elevene sto 

fritt til å elaborere så mye de skulle ønske over temaer de oppfattet å være relevante for 

samfunnsfaget og samfunnsfagundervisningen. Denne oppfordringen ble i større grad gjort 

alvor av i intervju én enn i intervju to. For det tredje hadde jeg en bevissthet under intervjuet 

med de sistnevnte at tiden vi hadde til rådighet var noe mer begrenset denne dagen. Dette kan 

trolig ha bidratt til at jeg i større grad enn i det første intervjuet var enda mer bevisst på måten 

jeg stilte spørsmål og fulgte opp svar. 

 

Etter runden med intervjuer, transkriberte jeg dataene. Til sammen satt jeg da igjen med 99 

sider transkribert datamateriale. Videre vil jeg nå redegjøre for utvalget av informanter som 

ble gjort i forbindelse med denne masterstudien. 

 

3.3 Utvalg 
Til forskjell fra kvantitative undersøkelser, hvis formål er å foreta statistiske generaliseringer 

og derfor krever et tilfeldig utvalg, har man ved kvalitative undersøkelser gjerne et klart mål 

om å få mest mulig kunnskap rundt et bestemt fenomen. Her kreves det ikke at utvalget er 

tilfeldig, tvert imot foretar man snarere et utvalg av informanter basert på noen mer eller 

mindre bestemte kriterier (Johannessen et al., 2010). 

 

I løpet av min studietid ved Lektorprogrammet har jeg hatt praksis, og også fungert som 

vikar, ved flere skoler i Østlandsområdet. Den samme høsten som forberedelsene til denne 

masteroppgaven ble påbegynt, mottok jeg en melding fra en elev i en yrkesfagklasse jeg har 

vikariert for over en lengre periode, med en hilsen fra klassen. I denne hilsenen uttrykte 

elevene blant annet at de var frustrerte over læringssituasjonen i flere av fellesfagene. I 

meldingen kom det fram at dette også gjaldt samfunnsfaget, og dette var et fag jeg fra før av 

visste at elevene gledet seg til å ha når de kom til vg2. Jeg ble da interessert i å få innblikk i 

hva som lå til grunn for elevenes frustrasjon med faget. Jeg var allerede godt i gang med 

utarbeidingen av prosjektbeskrivelsen og intervjuguiden til studien, og fant at disse elevene 

passet godt med den målgruppen av informanter jeg var på utkikk etter. Jeg avgjorde derfor å 
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spørre noen av elevene fra denne klassen om de ønsket å bli intervjuet av meg i forbindelse 

med mitt masterstudium, og dette var flere av dem interessert i. Jeg tok da kontakt med 

elevenes kontaktlærer, som ga sin godkjennelse til at jeg kunne komme til skolen for å 

intervjue elevene i skoletiden. 

 

3.3.1 Elevene 
De fem yrkesfagelevene jeg har intervjuet har jeg valgt å kalle Sofie, Kristian, Ludvig, 

Herman og Lise. Samfunnsfaglærerne deres kaller jeg Rolf og Merethe. Elevene går i samme 

klasse, men i samfunnsfag er de fordelt i to grupper. Sofie, Ludvig og Herman har 

samfunnsfag med Merethe, mens Lise og Kristian har Rolf som lærer. Foruten Sofie, fyller 

alle elevene 17 år dette året. Sofie er ett år eldre enn de andre, fordi hun gikk et år på en 

annen linje før hun bestemte seg for å begynne med yrkesfag. Ludvig, Lise, Kristian og Sofie 

forteller at de alltid deltar aktivt i plenumssamtaler i samfunnsfagtimene. Herman forteller at 

han er mest interessert i å kun følge med, og derfor bare en sjelden gang tar ordet. På 

spørsmål om hva de synes om å gå på skolen, viser de til resultatene fra høstens 

elevundersøkelse. Der kom det frem at det de skåret lavest på, var motivasjon. Året før skal 

de ha skåret lavt på trivsel, men dette var ifølge elevene ikke tilfellet dette året. Alle beskriver 

at de i det store og det hele trives på skolen, men at de av ulike årsaker sliter mer eller mindre 

med motivasjonen. 

 

3.4 Analyse av datamaterialet 
I arbeidet med å analysere benyttet jeg en fenomenologisk tilnærming. Denne tilnærmingen 

har som målsetning å beskrive informantenes subjektive opplevelser: “It is a matter of 

studying everyday experience from the point of view of the subject, and it shuns critical 

evaluation of forms of social life” (Patton, 2002, s. 483). En persons referansestrukturer er 

grunnleggende for hvordan vedkommende opplever virkeligheten. Derfor dette fokuset på å 

få grundig innsikt i elevenes egne oppfatninger av samfunnsfagklasserommet. I 

analysearbeidet søkte jeg derfor etter elevenes beskrivelser av ulike aspekter ved 

samfunnsfagklasserommet. Den daglige læringen i samfunnsfagklasserommet, forstått som 

den erfarte og til dels skjulte læreplanen, utgjør fokuset for denne delen av analysen. Deretter 

har jeg fokusert på elevutsagn som gir innblikk i deres tanker om, følelser rundt, reaksjoner 

på og meninger om den tolkningsverdenen i samfunnsfag de inngår som deltakere av. 
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3.4.1 ‘Tykke’ beskrivelser av elevenes tolkningsverden i samfunnsfag 
Å fremsette fyldige, detaljrike beskrivelser av et fenomen utgjør selve fundamentet i 

kvalitativ analyse og rapportering (Patton, 2002). Den eneste måten å virkelig forstå hva 

andre mennesker opplever, er å oppleve fenomenet så direkte som mulig selv. Derav begrepet 

fenomenologi, beskrevet som studiet av hvordan mennesker beskriver ting og opplever dem 

gjennom sansene (Patton, 2002). Fundert i fenomenologien finner vi også den etnografiske 

tilnærmingen, som ser på normer, forståelser og antagelser som er tatt for gitt, i den forstand 

at de oppleves som så selvsagte for mennesker at de ikke engang tenker over hvorfor de gjør 

det de gjør (Patton, 2002). I artikkelen ‘Thick Description: Toward an Interpretive Theory of 

Culture’ hevder Geertz (1973) at menneskers atferd nesten alltid blir meningsfull og 

forståelig når man først forstår kulturen de omgis av: “Understanding a people's culture 

exposes their normalness without reducing their particularity” (1973, s. 7). Geertz hevder 

altså at det så godt som alltid, med visse unntak, vil være sånn at dess bedre man kjenner 

konteksten som mennesker handler innenfor, dess mer logisk fremstår deres atferd. 

Beskrivelser av elevers tolkningsverdener, og måten de forholder seg til disse 

tolkningsverdenene, må altså ta utgangspunkt i de forståelsene vi antar at elevene selv har av 

deres opplevelser, de formlene elevene selv benytter for å forklare sin situasjon. 

 

Fortolkningen av datamaterialet har foregått som en hermeneutisk sirkel, som går ut på at 

man i utgangspunktet går inn i et materiale med en ofte uklar og intuitiv forståelse av 

materialet som helhet, som preger fortolkningen man gjør. Gjennom den videre fortolkningen 

av delene kan ny forståelse oppstå, og dette setter delene i en ny relasjon til helheten. 

Meningsfortolkningen skal ikke ende i en påstand om å ha kommet frem til ‘sannheten’ i 

materialet, men snarere til det Kvale og Brinkmann (2010) kaller en ‘god gestalt’: “en indre 

enhet i [materialet], som er uten logiske motsigelser” (s. 217). Et eksempel på hvordan dette 

kom til uttrykk i analysen av datamaterialet fra intervjuene, er at jeg i utgangspunktet ikke 

hadde noen tanker om at elevenes yrkesfagtilhørighet var viktig for hvordan de oppfattet 

samfunnsfaget. I intervjuene var dette et stadig tilbakevendende tema, men jeg oppfattet det 

ikke som særlig relevant for elevenes oppfatninger av samfunnsfaget. En stund ut i 

analysearbeidet ble det imidlertid klart for meg at elevenes yrkesfagtilhørighet så ut til å være 

svært relevant for deres oppfatninger av samfunnsfaget. Gjennom denne hermeneutiske 

fortolkningsprosessen ble yrkesfagtilhørigheten så satt i en ny relasjon til helheten. Måten 

helheten videre ble fortolket, bar da preg av denne nye forståelsen.  
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Analysekapittelet som omhandler elevenes tolkningsverden i samfunnsfag, kapittel 4, vil ta 

utgangspunkt i elevenes beskrivelser av sine samfunnsfagklasserom, og utforske elevenes 

oppfatninger som følge av deltakelsen der. Dette kapittelet vil hovedsakelig ta form som 

tykke beskrivelser av samfunnsfagklasserommet som det beskrives av elevene. Hvilke 

implikasjoner denne tolkningsverdenen har for elevenes selvforståelse og identitet, vil videre 

diskuteres gjennom en analyse av posisjoneringen i kapittel 5. Hvordan yrkesfagtilhørigheten 

preger elevenes samfunnsfagklasserom, og hvordan dette klasserommets hva, hvordan og 

hvorfor i samfunnsfag formidles og oppfattes, vil altså være overordnede temaer i kapittel 4. 

 

3.4.2 Posisjoneringsanalyse 
I posisjoneringsanalysen i kapittel 5 vil jeg se på hvordan de ulike aspektene innenfor denne 

tolkningsverdenen i samfunnsfag virker posisjonerende på elevene, og hvordan elevene 

posisjonerer seg i møte med denne posisjoneringen. Informantenes ulike oppfatninger av 

tolkningsverdenen kommer spesielt til syne i hvordan de har ulike oppfatninger av å bli 

posisjonert av de ulike aspektene, og dermed foretar seg ulike valg i egen posisjonering. 

Hvorvidt de aksepterer posisjonene de blir ‘tilbudt’ i deres tolkningsverden, eller søker å 

forhandle eller avvise disse posisjonene, vil være et fokusområde i analysen. 

 

Posisjoneringsanalysen vil struktureres med utgangspunkt i aspekter elevene gir inntrykk av 

at virker posisjonerende i deres tolkningsverden i samfunnsfag. Med tanke på hvor mange 

kommuniserende og dermed posisjonerende aspekter som finnes i ethvert klasserom, anser 

jeg det ikke som mulig innenfor rammene av denne oppgaven å gå i dybden på hvert enkelt 

posisjonerende aspekt. Jeg gjør derfor et utvalg. Da elevenes yrkesfagtilhørighet virker å 

spille over på elevenes oppfatninger av både hva og hvordan de lærer i samfunnsfag, og 

hvorfor de lærer samfunnsfag, ser jeg det som naturlig å tilskrive begynnelsen av 

posisjoneringsanalysen til yrkesfagtilhørighetens kommuniserende og posisjonerende 

aspekter. Posisjonerende aspekter ved elevenes oppfatninger av samfunnsfagets hva, hvordan 

og hvorfor vil deretter følge. 

 

3.5 Forskerrollen 
En forsker som tar et konstruktivistisk kunnskapssyn på alvor, vil måtte anerkjenne at all 

kunnskap er sosialt konstruert – også forskerens. Det gir derfor ikke mening å snakke om at 
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forskere kan frigjøre seg fra sine forforståelser i den forstand at de er “open-minded, value 

free and unencumbered by inherited ideas” (Patton, 2002, s. 99). Forskerens forforståelser og 

sosialt konstruerte ideer vil være styrende for de observasjonene forskeren gjør, og ingen 

vitenskapelig forskning kan betraktes som å tilveiebringe en direkte tilgang til ‘den objektive 

virkelighet’. Dette betyr også at å forsøke å beskrive noens virkelighet gjøres ut fra en 

posisjon, og da nødvendigvis innebærer en posisjonering (Ongstad, 2007).  

 

Dette tydeliggjør ifølge Kvale og Brinkmann (2010) behovet for å være eksplisitt med tanke 

på visse momenter: Hvem er forskeren? Hvilken relasjon har forskeren til informantene? 

Hvordan var møtet med informantene, eller medforskerne, som i fellesskap med forskeren har 

forfattet materialet forskeren skal analysere og tolke? Gjennom mine spørsmål har jeg tilbudt 

elevene bestemte posisjoner, og deres besvarelser vil være posisjoneringer ikke bare i 

relasjon til samfunnsfagklasserommet, men også til spørsmålene og til måten spørsmålene ble 

stilt. Forskerens fortolkning er ikke forutsetningsløs. Fortolkeren kan forsøke å gjøre disse 

forutsetningene eksplisitte, blant annet ved å synliggjøre hvordan bestemte formuleringer av 

et spørsmål allerede har bestemt hvilke former for svar som er mulige (Kvale & Brinkmann, 

2010). 

 

Ulike forhold knyttet til møtet mellom meg som forsker og elevene som informanter 

(medforskere) bidro spesielt til den kunnskapsproduksjonen som oppsto i møtet mellom oss. 

Som nevnt var disse elevene bekjent av meg fra tidligere, da jeg ett år før vikarierte som 

engelsklærer for dem over et semester. Det at elevene tok initiativ til å sende meg en 

oppdatering på deres situasjon et halvt år etter at jeg var ferdig der, gjør meg glad og ydmyk, 

fordi det for meg vitner om at den gjensidige relasjonen mellom oss var av det fortrolige 

slaget. Noen av elevenes beskrivelser i intervjuene ga meg en pekepinn på hva som kunne 

være grunnen til dette. Som jeg vil belyse i analysekapittelet, uttrykte flere av elevene at 

spesielt fellesfaglærerne ikke virket å ha særlig interesse for deres læringsprosesser utover å 

se til at de besto fagene. Inn i denne sammenhengen kom så jeg, oppslukt som jeg var (og er) 

av å forstå bakgrunnen for motivasjon og læring, og eventuell mangel på disse i 

klasserommet. Antagelsen som preget undervisningen min var at alle egentlig ønsker å lære, 

og lykkes. Dersom elevene så viste mangel på læringsvilje eller gode prestasjoner, noe jeg på 

lærerrommet var blitt gjort fullt klar over at ville være tilfellet i denne klassen, antok jeg at 

det måtte finnes en grunn til dette som jeg kunne forsøke å bøte på i samarbeid med elevene. 

Uoppfordret forteller noen av elevene i intervjuene at de opplevde at jeg, til forskjell fra flere 
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av ‘de andre lærerne’, virket genuint interessert i å lære dem noe. Kombinasjonen av at jeg 

hadde uttrykt en interesse for elevenes tanker, også de av det kritiske slaget, og at jeg ikke var 

en del av den faste lærerstanden ved skolen, gjorde muligens at jeg ble betraktet som trygg å 

betro seg til hva angår elevenes frustrasjon over skolesituasjonen.  

 

Forskere har alltid, uavhengig av kjennskapet til sine informanter, med seg en rekke 

forforståelser inn i forskningen. I denne sammenhengen har jeg som forsker en historie med 

denne gruppen elever som helt klart har hatt betydning for hvordan elevene besvarte mine 

spørsmål. Jeg hadde vært, og ble trolig fremdeles betraktet som en autoritetsfigur i den 

forstand at jeg tidligere hadde vært læreren deres. Samtidig hadde vi en fortrolig tone som 

muliggjorde at intervjuene både kunne gjennomføres på forholdsvis kort tid, og at elevene 

både var villige til, og åpenbart ønsket å åpne seg. Viktig å påpeke i denne sammenhengen er 

imidlertid at intervjuguiden jeg benyttet i intervjuene, var utformet før jeg visste hvem jeg 

skulle intervjue. Fortolkningene jeg har gjort av elevenes svar på mine spørsmål, må 

uavhengig av dette nødvendigvis betraktes som nært forbundet med denne bestemte sosialt, 

historisk og kulturelt betingede konteksten vi befant oss i. 

 

3.6 Kvalitet og troverdighet 
Som et alternativ til begrepene validitet og reliabilitet i bedømmingen av hvorvidt 

forskningen oppfyller kriterier til kvalitet og troverdighet (credibility), viser Patton (2002) til 

noen begreper han mener er bedre egnet for kvalitativ forskning. Han refererer til en liste 

foreslått av Lincoln og Guba (1986, i Patton, 2002, s. 546), hvor troverdighet, overførbarhet, 

pålitelighet, og bekreftbarhet anvendes som alternativer til begrepene validitet og reliabilitet. 

 

3.6.1 Troverdighet 
I hvilken grad kan man si at mine observasjoner, og de slutninger jeg trekker, faktisk 

reflekterer det fenomenet jeg har undersøkt? Er det troverdighet over de slutninger jeg trekker 

knyttet til elevenes tolkningsverden i samfunnsfag, og deres egen posisjonering i møte med 

tolkningsverdenens posisjonerende aspekter? Denne studien er ment å inngå i en tradisjon 

som undersøker sammenhengen mellom undervisning og identitet. Det er derfor viktig at de 

slutninger jeg trekker ut fra materialet, gjøres eksplisitt på en måte som viser hvorvidt jeg 

trekker slutninger basert på mine subjektive holdninger, eller i tråd med en 
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forskningstradisjon som jeg heller forsøker å bringe et unikt perspektiv inn i (Johannessen et 

al., 2010).  

 

Kvale og Brinkmann (2010) viser til to teknikker som kan øke forskningens troverdighet: 

triangulering ved bruk av flere metoder, og vedvarende observasjon. Jeg gjorde noen 

metodiske avveininger da jeg unnlot å anvende ulike metoder i forskningen. Jeg valgte å 

verken observere de aktuelle samfunnsfagklasserommene, eller å intervjue elevenes 

samfunnsfaglærere, for eksempel. Dette var bevisste valg jeg gjorde, fordi jeg var opptatt av å 

få innblikk i kun elevenes subjektive oppfatninger av denne tolkningsverdenen i samfunnsfag, 

jfr. Boaler og Greenos (2000) påpekning av at oppfatninger, heller enn hva som faktisk skjer, 

må være fokuset i fremstillinger av tolkningsverdener. Jeg ville ikke at elevenes oppfatninger 

skulle forstyrres verken av mine egne observasjoner av samfunnsfagklasserommet deres, eller 

av lærerens beskrivelser av både klasserommet og av elevene. Da elevenes måte å forholde 

seg til denne tolkningsverden på nettopp må forstås i lys av elevenes subjektive oppfatninger 

av tolkningsverdenen, så jeg det som mest hensiktsmessig å kun fokusere på elevenes 

uttalelser om hva som skjer i samfunnsfag klasserommet, hvordan det skjer, og hvordan dette 

påvirker dem. 

 

Hva angår vedvarende observasjon, har jeg kun snakket med elevene i til sammen tre timer. 

Da jeg vurderte å gjennomføre oppfølgingsintervjuer av elevene, foretok jeg sammen med 

min veileder noen vurderinger av hva slags informasjon jeg potensielt kunne hente ut av å 

samtale videre med elevene, og hva jeg allerede besatt av informasjon. Det jeg hadde fått 

hentet inn av beskrivelser fra elevene oppfattet jeg som både svært relevant og meningsfylt 

med tanke på min studie, og dette kunne trolig skyldes at vi var bekjente fra før av, og derfor 

kunne gå ‘rett på sak’ uten å måtte bruke mye tid på å bli fortrolige med hverandre først. I lys 

av oppgavens begrensede omfang avgjorde jeg da at det datamaterialet jeg allerede besatt 

kunne betraktes som tilstrekkelig med tanke på å så godt som mulig reflektere elevenes 

tolkningsverden i samfunnsfag. 

 

3.6.2 Overførbarhet 
Til tross for at kvalitativ forskning i hovedsak ikke har som målsetting å presentere 

generaliserbare funn, har all forskning som mål å kunne trekke slutninger utover de 

umiddelbare situasjonene som forskes på (Johannessen et al., 2010). Hvorvidt kan min studie 
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av identitet i samfunnsfagklasserommet tilveiebringe forklaringer som er anvendbare utover 

det bestemte samfunnsfagklasserommet som studeres? Tolkningsverden- og 

posisjoneringsverktøyet har blitt brukt av mange forskere i studier av identitet i ulike 

skolekontekster, for eksempel matematikk- og historieundervisning (Boaler & Greeno, 2000; 

Robinson, 2007; Rubin, 2007; Urietta, 2007). Også denne oppgavens fokus på identitet i 

samfunnsfagundervisning viser hvordan tolkningsverden- og posisjoneringsverktøyet kan 

være viktige bidrag til så vel samfunnsfagdidaktikken som til annen fagdidaktikk. Den sosiale 

settingen som tilnærmet all undervisning foregår i vil etablere tolkningsverdener som preger 

elevenes måter å tenke og handle på. Oppfatningene elevene har av de ulike fagene, og av seg 

selv som lærende av fagene, vil blant annet være påvirket av posisjoneringen i disse 

tolkningsverdenene. I lys av den påpekte mangelen på kunnskap om elevers oppfatninger av 

samfunnsfaget kan denne masteroppgaven inngå som et bidrag til å styrke forståelsen av 

hvordan dette kan forskes mer på. 

 

3.6.3 Pålitelighet 
Kan man trekke slutninger basert på mine fortolkninger av datamaterialet, om at elever under 

liknende omstendigheter vil ha de samme oppfatningene av samfunnsfag som mine 

informanter har, og vil reagere på liknende måter? I all hovedsak er svaret på dette nei. Dette 

fordi kunnskapen som er blitt konstruert i intervjusituasjonene må betraktes som situert, i den 

forstand at den konstrueres innenfor en bestemt sosialt, historisk og kulturelt betinget 

kontekst som ikke lar seg replisere av mennesker som selv springer ut fra bestemte sosialt, 

historisk og kulturelt betingede kontekster. Den relasjonen som forelå mellom elevene og 

meg, og kvaliteten på denne, må betraktes som styrende for hvordan elevene besvarte mine 

spørsmål. Samtidig må det anses som et mål innenfor kvalitativ forskning å kunne si noe om 

at gitt denne bestemte konteksten som elevene befant seg innenfor, gir deres oppfatninger og 

atferd mening (Geertz, 1973). Den form for overførbarhet som kvalitativ forskning legger til 

rette for, beskrives som analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2010). Bassey (1999) 

kaller det for øvrig ‘fussy generalisations’: “a kind of prediction, arising from empirical 

enquiry, that say that something may happen, but without any measure of its probability. It is 

a qualified generalization, carrying the idea of possibility but no certainty” (1999, s. 46). 
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3.7 Etiske betraktninger 
I forbindelse med denne masterstudien har jeg måttet forholde meg til en rekke etiske 

spørsmål. Jeg snakker her på fem elevers vegne, og ilegger dem de oppfatninger som jeg 

gjennom forskningsprosessen har oppfattet at de har gitt uttrykk for. I skriveprosessen har jeg 

ikke bare avspeilet en virkelighet, jeg har også konstruert en (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Elevene fikk tildelt et skriv som informerte dem om det overordnede tema for intervjuene, 

om hvordan jeg ville behandle informasjonen de ga meg, og informasjonen om dem. De ble 

også informert om at de til enhver tid kunne trekke seg fra studiet. Da de alle var under atten 

år var det deres foreldre som signerte samtykkeskrivet (vedlegg 2). Forskningsprosjektet var i 

forkant blitt godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (vedlegg 3). 

 

Intervjupersonene, deres medelever og lærere samt skolen har blitt anonymisert i denne 

oppgaven. Da elevene har presentert sine ærlige oppfatninger av og formeninger om 

samfunnsfaget på både godt og vondt, også rettet mot spesifikke personer, har det vært 

spesielt viktig å sørge for at både informanter og personer informanter omtaler ikke skal være 

lette å gjenkjenne. Det var videre viktig å bevare en god balanse mellom å presentere 

elevenes ærlige og til tider kritiske formeninger om sider ved samfunnsfagklasserommet, 

hvor lærerne både på godt og vondt spiller viktige roller, og samtidig yte rettferdighet for de 

personene rundt klasserommet som ikke har fått uttrykke sine perspektiver. Da et viktig 

aspekt ved studien handler om å presentere elevenes subjektive oppfatninger av de ulike 

aspektene i dette klasserommet, anså jeg det som nødvendig å ikke holde tilbake den 

informasjonen som kom frem. Lærerne blir ikke stilt i et utelukkende positivt lys av elevene, 

og det er her viktig at leseren er bevisst at synspunktene som kommer frem nettopp er fem 

elevers subjektive perspektiver. To av elevene har Rolf som lærer, og tre av dem har 

Merethe. Beskrivelsene av hvordan disse lærerne blir sett av disse bestemte elevene er ikke 

bekreftede observasjoner og kan ikke sies å reflektere samfunnsfagklasserommet på en 

objektiv måte. 
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4 Tolkningsverden 
En analyse av elevenes oppfatninger av 

samfunnsfagklasserommet 

 

I forbindelse med arbeidet med denne masteroppgaven har jeg gjennomført kvalitative 

forskningsintervjuer med en gruppe yrkesfagelever fra en videregående skole på Østlandet. 

Målet med analysen er å svare på følgende problemstilling: 

 

Hva kjennetegner yrkesfagelevers tolkningsverden i samfunnsfag, og hvordan bidrar 
posisjoneringen i denne tolkningsverdenen til elevenes identitet? 
 

I dette kapittelet utforsker jeg en tolkningsverden i samfunnsfag med utgangspunkt i elevenes 

beskrivelser av sine samfunnsfagklasserom. Tolkningsverdener er sosialt og kulturelt 

konstruerte tolkningssfærer hvor visse aktører anerkjennes, visse handlinger tillegges 

betydning, og visse utfall verdsettes over andre (Holland et al., 1998). Innenfor rammene av 

tolkningsverdener utformes deltakernes oppfatninger av seg selv. Lave og Wenger (1991) 

beskriver hvordan deltakelse i sosiale praksiser etablerer betydningsfulle rammer for elevenes 

utvikling av selvforståelse og identitet. Gjennom deltakelse i de ulike fagene på skolen møter 

elevene ulike lærere, ulikt lærestoff, ulik kunnskap de er ment å besitte og ulike 

interaksjonsmåter som til sammen bidrar til etableringen av ulike tolkningsverdener. 

Aspekter innenfor disse tolkningsverdenene vil virke posisjonerende på elevene på ulike 

måter, og dette vil sette rammer for hvordan elevene tenke om og forstår seg selv som elever 

av de respektive fagene, og for hvordan de posisjonerer seg selv. 

 

Analysen er delt i to kapitler. I dette kapittelet vil jeg analysere hvordan en rekke ulike 

aspekter i og rundt elevenes samfunnsfagklasserom bidrar til konstruksjonen av disse 

elevenes tolkningsverden i samfunnsfag. Fokuset vil her være på hvilke aspekter som er 

fremtredende i denne verdenen, med bakgrunn i elevenes beskrivelser. I neste kapittel vil jeg 

undersøke hvordan disse elevene på ulike måter og i ulik grad oppfatter å bli posisjonert av 

de ulike aspektene innenfor denne tolkningsverdenen i samfunnsfag, og hvordan dette videre 

har følger for elevenes ulike posisjoneringer. 
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4.1 Yrkesfagtilhørighet 
4.1.1 En skjult læreplan 
Som beskrevet i metodekapittelet, var intervjuene med elevene preget av en tematikk jeg ikke 

i forkant hadde sett for meg at skulle være relevant for denne oppgaven. Jeg var interessert i 

elevenes beskrivelser av samfunnsfaget, men som svar på spørsmålene mine dro elevene 

stadig vekk også inn opplevelser knyttet til andre fag. Det jeg da oppfattet som digresjoner 

har vist seg gjennom analysearbeidet å være et signal om hva som faktisk kjennetegner 

elevenes oppfatninger av sine samfunnsfagklasserom. Dette ‘fenomenet’ som ikke relaterer 

direkte til samfunnsfagklasserommet, men som virker inn på elevenes oppfatninger av “ikke 

bare samfunnsfag, men egentlig alle fellesfag” (Sofie), og av skolen for øvrig, dreier seg om 

at elevene går på yrkesfag. Yrkesfagtilhørigheten virker ifølge elevene inn på aspekter av 

både faglig, sosial og materiell karakter i de flere av fagene i skolen. Vi kan betrakte elevenes 

oppfatninger av yrkesfagtilhørighetens innvirkning på deres opplæring i samfunnsfag som en 

del av den skjulte læreplanen i samfunnsfag, som beskrevet av Øzerk (2006): Noe elevene 

har lært og erfart som følge av deltakelse i undervisningen, men som ikke uttrykkes som et 

mål for læringen i samfunnsfagets formelle læreplan. Først i denne analysedelen vil jeg 

beskrive hvordan elevenes beskrivelser uttrykker at selve yrkesfagtilhørigheten utgjør et 

grunnleggende aspekt i flere av deres tolkningsverdener på skolen. Etter hvert vil jeg spisse 

det mer spesifikt inn mot innvirkningen dette har på læringen i samfunnsfagklasserommet. 

 

4.1.2 Forventninger til yrkesfagelever 
Jeg finner at elevenes tolkningsverden preges av en rekke antagelser om at det fra mange 

ulike hold stilles negativt sosiale og faglige forventninger til dem. Som vi skal se er det flere 

ulike grunner til at disse oppfatningene eksisterer. Én årsak er at elevene har hørt mye negativ 

omtale av yrkesfag både før og etter at de selv begynte der. Elevene forteller at de selv 

opplever fra ulike hold å ha fått et forhåndsstempel som ‘dumme’ bare i kraft av å være 

yrkesfagelever, som om de verken var i stand til eller opptatt av å få en god utdanning. 

Allerede på ungdomsskolen, da elevene måtte bestemme seg for hvilken studieretning de 

skulle søke seg til på videregående, var yrkesfagets dårlige rykte et faktum: 
SOFIE: På ungdomsskolen så var det sånn: “Hvis du er dum, så velg yrkesfag”. Hvis du 
vil ha en god utdanning, så velger du studiespesialisering. Kort og enkelt forklart. 
KRISTIAN: Det var jo ingen som hadde lyst til å vite noe om yrkesfag når jeg gikk på 
ungdomsskolen, fordi det var jo ikke noe aktuelt engang. Ingen søker yrkesfag med vilje. 
Det er liksom sånn du blir plassert til. 
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Til tross for at ingen av de fem elevene i intervjuene ikke ‘ble plassert’ på yrkesfag fordi de 

for eksempel ikke kom inn på andre linjer, er de bevisst at det er dette folk antar at må være 

tilfelle. Det at de går yrkesfag fører ifølge elevene til at de nærmest forventes å ha 

lærevansker, lav intelligens eller opprørstrang. De oppfatter at de betraktes som å verken 

trenge, klare eller ville lære noe på skolen. De forteller derfor at de helst ikke vil ha lærere fra 

nærområdet rundt skolen, som også er foreldre. Kristian hevder nemlig at alle i dette området 

har en oppfatning om at “yrkesfag ikke er noe barnet mitt skal gå på, fordi der havner alle de 

som ikke er noe flinke”. Elevene uttrykker at det derfor er utfordrende å ha lærere som er fra 

dette området, fordi de tror disse lærerne ser på dem og frykter at deres egne barn vokser opp 

til å ligne dem. 

 

En annen årsak til elevenes oppfatninger om at yrkesfagelever har dårlig rykte, er at dette 

forhåndsstemplet ikke ser ut til å forsvinne idet de faktisk blir tatt opp på yrkesfag og 

begynner sin skolegang der. De forteller snarere om lærere som virker forhåndsinnstilt på hva 

slags elever de har med å gjøre: ‘svake’ elever, som det derfor handler aller mest om å sørge 

for at faktisk kommer seg gjennom to års videregående opplæring. Undervisningen, 

oppgavene og prøvene i både samfunnsfag og andre fellesfag legges derfor ifølge elevene 

opp etter dette antatte lave nivået. “De [lærerne] som har studiespesialiserende er ofte litt 

interesserte i å lære oss litt ekstra. De som kun har yrkesfag og påbygg, de er mest interessert 

i at vi skal stå”, forteller Kristian. Dette preger nødvendigvis interaksjonen mellom disse 

lærerne og elevene. 

 

På bakgrunn av den negative omtalen av yrkesfag som elevene har vært omgitt av også før de 

selv begynte på yrkesfag, har oppfatninger om at også de trolig betraktes på negative måter. 

Gjennom opplevelsen av at lærerne faktisk virker å undervise dem annerledes enn de 

underviser studiespesialiserende elever, har oppfatningene videre blitt bekreftet. Kanskje er 

dette en bevisst tilpasning av undervisningen fra lærerne sin side. I kombinasjon med 

elevenes egne forventninger om at de har en rekke negative forventninger til seg, blir 

imidlertid denne ‘tilpasningen’ oppfattet som nok en bekreftelse på deres antagelser. 

Uavhengig av om det er sant at lærerne møter elevene med bestemte forhåndsinnstillinger, 

oppfatter elevene at de gjør det gjennom måten undervisningen og prøvene legges opp. Ifølge 

Holland et al. (1998) kan vi betrakte disse antagelsene hos elevene som kollektive 

forestillinger, og disse danner så bakteppet for elevenes fortolkninger av og måter å forholde 

seg til denne tolkningsverdenen. I denne “som om”-verdenen forholder elevene seg til 
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lærerne som om lærerne forventer at de er sosialt og faglig utfordret. Måten elevene reagerer 

og responderer på dette vil som nevnt bli behandlet i neste kapittel, hvor analysen fokuserer 

på elevenes posisjonering i møte med denne tolkningsverdenen. 

 

Faglige forventninger 

Yrkesfagtilhørigheten er ifølge elevene premissgivende for lærernes faglige forventninger til 

dem. I intervjuene er dette et hyppig tema, og elevene sier blant annet at de har innsett at 

lærernes forventninger har mye å si for hvordan de lærer. De lærerne som stiller visse krav og 

forventninger til elevenes faglige prestasjoner, er også de lærerne som er interessert i at 

elevene skal lære mer enn bare nok til å få ståkarakter. Elevene opplever også at det er mer 

motiverende når lærerne setter krav, fordi dette indirekte forteller elevene at læreren dermed 

regner med at de er i stand til å nå kravene. 
KRISTIAN: Det er veldig forskjell på lærere da. Spesielt når vi ser på de som har kun 
yrkesfag og påbygg, de er mest interessert i at vi skal stå. Og så ser du på de som har 
studiespesialiserende i tillegg, for de er ofte litt interesserte i å lære oss litt ekstra. Vi har 
vel funnet ut etter det første året at det er de strenge lærerne vi tjener mest på - de som er 
litt sure. Fordi de er seriøse. De lærer oss som alle andre. Det var det jeg reagerte sånn på 
med engelsklæreren, at han ikke underviste oss sånn som han ville undervist andre 
elever. Og så skal han allikevel vurdere oss på lik linje med dem. 

 

Engelsklæreren er altså et eksempel på en av disse yrkesfaglærerne som ikke virker 

interessert i å lære elevene mer enn det de trenger å kunne for å bestå. “Han sier at det eneste 

fokuset han har i hele år, bare er å få oss klar til eksamen”, forteller Lise. Kristian forteller i 

den anledning om en samtale han overhørte mellom engelsklæreren og en vikarierende 

engelsklærer. Engelsklæreren skal da ha sagt at “nei, det trenger du ikke gå gjennom med 

dem, for det skal de ikke lære. Så hvis de spør om det så trenger du ikke svare på det”. En 

hendelse fra engelsktimene som dukker opp i begge intervjuene, er tentamen før jul. Elevene 

forteller at de i etterkant av tentamen fikk utdelt to eksempeltentamener å sammenligne sine 

egne tekster med. Eksempeltekstene hadde fått karakter to og tre, mens flere av elevene 

hadde karakter fire og fem i engelsk fra tidligere. “Vi fikk ikke se noe høyere enn det. Og da 

kunne du sammenligne din tekst med de to arkene. Og da så du jo på en måte, hvilket nivå du 

ligger på”, sa Herman. Elevene forsto dette som et tydelig signal fra engelsklæreren: “Han 

mener at siden vi går yrkesfag, så er det ingen av oss som hadde klart å klatre opp til en firer, 

femmer eller sekser”, sier Lise. 
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Elevene oppfatter også at det yrket de forberedes til å gå inn i, lider under det samme dårlige 

ryktet som selve yrkesfaget gjør: 
KRISTIAN: Norsklærerne tok inn miljøarbeideren for å snakke med oss, for å liksom 
motivere oss litt da, til å ha norsk. Men han nevnte jo selv at når man er kokk, eller 
jobber som kokk, og liksom introduserer seg som det til andre, så tror jo plutselig folk at 
du ikke egentlig kan så mye om kultur og hva som skjer i verden, og sånne ting. Du er jo 
bare kokk. 
SOFIE: Kjøkkenet er ditt sted. 
KRISTIAN: Vi blir liksom klargjort til å være den litt dumme delen av samfunnet. 

 

Ifølge Kristian er noe av årsaken til at yrkesfagelever og yrkene som yrkesfagene forbereder 

til har denne lave statusen i samfunnet at undervisningen legges opp annerledes for dem: 

“Hadde vi hatt vanlig samfunnsfag som resten av skolen, hadde det kanskje ikke vært sånn at 

kokker er sånne… ukultiverte mennesker”.  

 

Elevenes oppfatninger av lærernes ulike krav til faglige prestasjoner for henholdsvis 

yrkesfag- og studiespesialiserende elever, bekrefter ytterligere for elevene at de betraktes av 

lærerne som at de er dummere enn ‘de andre elevene’. Elevenes oppfatninger angår altså 

spesielt de fellesfaglærerne som hovedsakelig underviser på yrkesfaglinjene. Læringen de 

oppfatter å få tilgang til ser her ut til å være preget av en frustrasjon over at yrkesfaglærerne 

ikke gir dem tilgang til den undervisningen som elevene på studiespesialisering får, noe som 

antyder en marginal ikke-deltakelse (Wenger, 1998). I motsetning til den perifere ikke-

deltakelsen, som ikke har følger for selvforståelsen på samme måte, kan opplevelser av å 

være i en posisjon hvor man ikke har tilgang til ‘det gode selskap’ ha viktige følger for ens 

selvforståelse, enten som individ eller som grupper som føler seg som ‘utenfor’. Uavhengig 

av om lærerne betrakter denne tilsynelatende forskjellsbehandlingen som ‘tilpasset 

opplæring’, uttrykker flere av elevene i intervjuene at lærernes fokus på at yrkesfagelevene 

bare skal bestå, snarere fratar dem muligheter til å tjene på undervisningen. Av den grunn 

hevder de altså at lærerne som underviser mest på studiespesialisering er bedre for dem, fordi 

de underviser dem på samme måte som de underviser andre elever. 

 

Elevene opplever altså stadig vekk at det blir stilt lave forventninger til dem både faglig og 

sosialt, da spesielt i fellesfagene. Generelt omtaler elevene de yrkesrettede fagene som om de 

hørte til i en annen verden, og kanskje kan vi nettopp forstå de yrkesrettede fagene som en 

annen tolkningsverden, som legger andre rammer til grunn for elevenes selvforståelse. Da 

disse fagene ikke er tilsvarende teoritunge, er det trolig færre grunner for lærerne til å tenke 
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på elevene som faglig utfordret i disse tolkningsverdenene. Andre deltakerstrukturer, og 

dermed andre tolkningsverdener enn det elevene har i fellesfagene, kan derfor tenkes å 

oppstå. Tolkningsverdenene elevene deltar i utgjør som vi har sett et viktig bakteppe for 

hvordan elevene tenker, tolker, og handler innenfor denne verdenen (Holland et al., 1998; 

Wenger, 1998). Da gir det også mening at ulike tolkningsverdener skaper ulike 

selvforståelser, og dermed ulike måter å forholde seg til disse verdenene på. 

 

Som Wittek (2012) hevder, er deltakelse og identitet nært forbundet, og ulike former for 

deltakerstrukturer kan dermed antas å ha ulike innvirkninger på elevenes selvforståelse. 

Måten deltakerstrukturene er konstruert i tolkningsverdenene i fellesfagene, innebærer blant 

annet at det som oppfattes som ‘normalt’ eller ‘typisk’ er at de både sosialt og faglig er antatt 

å være vanskelige å ha med å gjøre. Disse antagelsene ser vi at dels har oppstått på grunn av 

at undervisningen befinner seg på et lavt faglig nivå som flere av disse elevene synes er altfor 

lett. Innenfor denne tolkningsverdenen konstrueres altså elevenes oppfatninger av hvem de er 

som elever. Her ser vi elever som oppfatter seg selv som lavstatus og fratatt tilgangen til å 

lære som de ‘vanlige’ elevene på grunn av lærernes undervisning: 
KRISTIAN: Det er veldig sånn at vi blir trukket tilbake noen år, fra tiende. 
SOFIE: Til åttende, jeg har en følelse av at det er i starten av åttende. 
KRISTIAN: Ja jeg har hatt sånn femte-klassefølelse en stund. [Henvendt til Sofie] Husker 
du vi hadde en som snakka om svart arbeid og sånn, på besøk? Hun hadde jo vært og holdt 
et foredrag for fjerdeklassinger, og de kunne mer om skatt enn det vi gjorde. Så… det sier jo 
litt! 

 

4.1.3 Forenklet lærebok i samfunnsfag 
I begge klasserommene tilknyttet denne masterstudien anvendes det forenklet lærebok i 

samfunnsfag. På hjemmesiden til forlaget som utgir denne boken, heter det at den forenklede 

læreboken er spesielt beregnet for elever som har behov for en mindre omfangsrik bok i 

samfunnsfag på Vg1 og Vg2. Videre presiseres det at en forenklet lærebok kan være 

hensiktsmessig for elever med eksempelvis motivasjonsproblemer, lese-, eller 

konsentrasjonsvansker. Boken skal for øvrig følge strukturen i den ordinære lærebok-

utgaven, slik at det både skal kunne veksles mellom de to bøkene, og at de skal kunne 

benyttes parallelt. Den forenklede læreboken dekker ikke alle målene i læreplanen, men gir 

snarere en overordnet innføring i faget. 

 

Denne forenklede læreboken i samfunnsfag er betraktelig tynnere, kapitlene er kortere, og 

oppgavene er lettere enn i den ordinære læreboken. Å arbeide med læreboka innebærer å lese 
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korte, enkle tekster og svare på konkrete spørsmål hvis svar ifølge Kristian er å finne “i den 

setningen du nettopp leste”. Kristian forteller blant annet hvordan han en gang hadde 

anledning til å sammenligne et kapittel i den ordinære læreboken med det tilsvarende kapitlet 

i den forenklede: “Det var liksom tolv sider i det originale kapittelet, og så var det fire i vår 

bok. Alt er tatt bort”.  
KRISTIAN: Jeg reagerte jo veldig på når vi fikk bøker i samfunnsfag. At vi fikk en 
sånn forenklet bok. For altså, jeg trenger jo ikke forenklet bok, jeg har ikke lesevansker 
eller no. Men det var jo da fordi vi var yrkesfag. Og jeg tenkte på at, bare fordi jeg har 
valgt å ta en yrkesfaglig utdanning så betyr ikke det at jeg ikke kan lese.... eller kan 
lære om samfunnsfag. 

 

Som uttrykt i sitatet ovenfor, oppfatter elevene at grunnen til at de får forenklet lærebok i 

samfunnsfag er at de går på yrkesfag. Som vi har sett tidligere forstår elevene det sånn at 

yrkesfagtilhørigheten nærmest automatisk innebærer at de er faglig svake. Lærernes 

behandling av dem virker å bekrefte dette, og også den forenklede læreboka virker å bekrefte 

denne antagelsen hos elevene. Dermed opprettholdes og forsterkes elevenes selvforståelser i 

denne tolkningsverdenen som er konstruert rundt en forestilling om at yrkesfagelever 

nødvendigvis har motivasjonsproblemer, konsentrasjonsvansker eller lese- og skrivevansker. 

Sofie og Kristian erkjenner at flere i deres klasser sliter med lærevansker, og at en forenklet 

lærebok i samfunnsfag kan være hensiktsmessig for flere. Når det kommer til dem selv, 

oppleves det å få en forenklet lærebok som å bli satt flere år tilbake i skolegangen. Det å ikke 

bli stilt høyere forventninger til når det kommer til skolearbeidet tilsier for elevene det 

samme som at de ikke forventes å være i stand til å prestere i skolearbeidet. 

 

Basert på elevenes uttalelser forstår jeg det sånn at elevene ikke har anledning til å jobbe 

parallelt med den ordinære og den forenklede læreboken i samfunnsfag, fordi de kun har fått 

tilgang til den forenklede. Dette baserer jeg blant annet på Kristians uttalelser om at han 

iblant spør Rolf om å få kopier av kapitler fra den ordinære boka, noe som ikke fremstår som 

vanlig praksis. “Han sa at han ikke klarer ikke å jobbe med to bøker samtidig; altså én 

forenklet bok og én vanlig bok,” forteller Kristian. Derfor, til tross for at denne forenklede 

læreboken i samfunnsfag opprinnelig ikke nødvendigvis var ment for alle yrkesfagelever, er 

praksisen i dette klasserommet at den forenklede læreboken er eneste pensum i samfunnsfag. 

 

Hvorvidt valget om å benytte kun forenklet lærebok i disse klasserommene bunner i en 

vurdering fra lærernes side om at alle elevene trengte den, er uvisst. Hadde elevene selv 

oppfattet behovet for en forenklet lærebok, ville trolig dette kunne betraktes som en perifer 



	  
	  

41	  

ikke-deltakelse (Wenger, 1998). Men også her uttrykker elevenes uttalelser en oppfatning av 

å være avskåret fra fullkommen deltakelse ved at de tilnærmet forhindres fra å bruke den 

originale læreboken. Den marginale ikke-deltakelsen som dette antyder at elevene opplever 

innebærer her heller at læreboken utgjør et hinder for full deltakelse. 
 
 

4.2 Tolkningsverdenens hva – hvordan – hvorfor 
Som vi har sett er elevene veldig opptatt av hvordan yrkesfagtilhørigheten begrenser deres 

tilgang til å lære ‘vanlig’ samfunnsfag. På den ene siden bunner dette i at det er mange i de to 

samfunnsfagklasserommene som ifølge elevene trenger mye hjelp og støtte i læringen. På den 

andre siden, som elevene understreker ofte, gjør yrkesfagtilhørigheten at de alle, ikke bare de 

som visstnok trenger det, blir behandlet som om de trengte mye hjelp og støtte i læringen, 

eller ikke er i stand til å lære like godt som ‘vanlige’ studiespesialiserende elever. 

 

4.2.1 Elevenes erfarte og skjulte læreplan i samfunnsfag 
Rubin (2007) fant at “students […] came to understand themselves as learners, and, indeed, 

learning itself through the regularities and expectations of [the school] setting” (s. 245). Det 

jeg nå vil rette oppmerksomheten mot, handler om hvilke oppfatninger elevene har av læring 

i samfunnsfag, og da altså av hva som læres, hvordan det læres, og hvorfor det læres, som en 

følge av deres deltakelse i samfunnsfagklasserommet. Elevenes tolkningsverden kan her 

betraktes som deres erfarte og skjulte læreplan i samfunnsfag (Engelsen, 2015; Goodlad, 

1979; Øzerk, 2006): Den så vel tilsiktede som utilsiktede læringen elevene har tilegnet seg, 

kognitivt; sosialt; emosjonelt; og ferdighetsmessig. Flere av elevene uttrykker klare 

oppfatninger om at det finnes to ulike måter å lære samfunnsfag på: Den forenklede og 

virkelighetsfjerne måten de lærer samfunnsfag på, og den utforskende, drøftende og 

virkelighetsnære måten studiespesialisering lærer samfunnsfag på. Jeg vil i det følgende gjøre 

rede for de aspektene som utgjør rammene for deres måte å lære samfunnsfag på. 

 

4.2.2 Hva 
Hvordan setter kunnskapen elevene lærer i dette klasserommet rammer for elevenes 

oppfatninger av faget og av seg selv? Måten læreboka setter rammer for undervisningen og 

vurderingssituasjonene, bidrar i stor grad til å definere for elevene hva de er forventet å 

tilegne seg av kunnskap. Hva elevene forteller at blir undervist i timene, hva de blir testet i på 
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prøvene, og hva de forventer å bli testet på ved en eventuell eksamen, er fokuset for denne 

delen. Boaler og Greeno (2000) fant at ulike oppfatninger av kunnskap virket inn på elevers 

deltakelse i ulike undervisningskontekster i matematikk, fordi ulike måter å formidle 

kunnskap til elevene hadde viktige implikasjoner for elevenes oppfatninger av å bli betraktet 

som for eksempel aktive medskapere av konstruert kunnskap, eller passive mottakere av 

tilsynelatende absolutt kunnskap. 

 

Pensum som definisjon på kunnskap 

Elevene er som nevnt fordelt i to grupper i samfunnsfagtimene, hvor den ene gruppen har 

Rolf, og den andre har Merethe. Begge klasserommene bruker den samme forenklede 

læreboka. Elevene forteller at læreboka setter temmelig klare rammer for hva de trenger og 

ikke trenger å lære i samfunnsfag, og for hva som regnes som viktig og uviktig kunnskap. 

Kunnskap formidles med andre ord ikke på måter som bevisstgjør elevene på at den er sosialt 

produsert og gjenstand for fortolkning. Det at kunnskapen blir fremstilt som en objektiv og 

stabil enhet bidrar til at samfunnsfagets fortolkningsaspekt mer eller mindre marginaliseres i 

denne tolkningsverden. Alle vurderingssituasjoner tar ifølge elevene utgangspunkt i 

kunnskap som den formidles i læreboka. God karakter i vurderingssituasjoner er avgjørende 

for suksess i faget, på skolen og i fremtiden for flere av dem. Det gir da mening at elevenes 

oppfatning av at det som betraktes som ‘korrekt’ samfunnsfagkunnskap i deres klasserom, 

har sitt opphav i pensum: 
INTERVJUER: Så det dere blir testa på er at dere kan-  
KRISTIAN: At vi kan det grunnleggende. 
SOFIE: Én setning. Er det riktig, så går man videre. 
KRISTIAN: Det er ikke noe diskusjon egentlig, om... Ikke i vurderingssituasjon. 
INTERVJUER: Kan dere stille spørsmål ved det dere lærer i timene? 
KRISTIAN: Altså, vi kan ikke stille noe spørsmål ved det vi lærer, uten at det på en måte 
blir skutt ned. 
INTERVJUER: Betyr det at det er pensum som bestemmer hva som er riktig? 
KRISTIAN: Ja 
SOFIE: Det er pensum. Vi leser egentlig veldig mye hva målene er, og pensum. 
KRISTIAN: Ja, det er liksom rent pensum. 
INTERVJUER: Og dere stiller ikke spørsmål ved pensum? 
SOFIE: Nei. Vi bare - 
KRISTIAN: Det kan vi ikke. Altså sånn, pensum er pensum. 

 

Elevenes oppfatninger av at de ikke kan stille spørsmål ved pensumet, viser hvilken autoritet 

læreboka besitter i denne tolkningsverdenen. Dette står i sterk kontrast til formålet om å sette 

elevene i stand til å delta i demokratiske prosesser. Ifølge Solhaug (2006) er samfunnsfaget 

kunnskapsorientert i sitt vesen, men også tilsvarende reflekterende og kritisk. Selv om 
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elevene viser seg tydelig i stand til å både reflektere og kritisere pensum, oppfatter de selv at 

dette er noe som må foregå utenfor undervisningen og vurderingssituasjonene. Den 

oppfatningen av faget som dette medfører innebærer nødvendigvis at det ikke er rom for 

verdier som både elevene og samfunnet ellers holder høyt, som ytringsfrihet. Fjeldstad (2009) 

påpeker nødvendigheten av at elevene er aktive deltakere i konstruksjonen av subjektivt 

gyldig kunnskap i samfunnsfag, og dette er også noe elevene uttrykker at burde vært en del 

av faget. I denne tolkningsverdenen, for øvrig, er det kun pensum som ferdigstilte blokker av 

kunnskaper som ifølge elevene anerkjennes som ‘riktig’. 

 

Elevene forteller at dette ensidige fokuset på pensum oppleves som et steg tilbake, fordi de 

ikke alltid synes at boka gir så mye mening. Elevene forteller blant annet at det er mange 

samfunnsfenomener som ikke blir omtalt i samfunnsfagtimene fordi de ikke er nevnt i 

læreboken, som de selv tenker at hadde hatt mye å si for å få en bredere forståelse av 

samfunnet: 
KRISTIAN: Å kunne trekke noen linjer mellom de forskjellige sakene. Sånn som børsen 
i Kina - hvorfor skal vi bry oss om den? Vi har ikke hatt noe om det nå nylig, og det er 
egentlig litt rart i og med at vi har om økonomi og sånn. Det er jo ganske viktig for oss 
hva som skjer der, men da må vi jo skjønne hvorfor. Men det går vi ikke noe særlig inn 
på. 
SOFIE: Ja, og vi snakker heller ikke om at den norske krona er veldig svak. 
KRISTIAN: Og hvorfor den er det… 
SOFIE: …og hvorfor den blir svakere. I boka så har Norge veldig god krone. 
KRISTIAN: Ja, boka er noen år gammel. Den er ikke sånn kjempegammel, men den er 
fra 2005 eller noe. 

 

Elevenes oppfatninger av samfunnsfaget som det fremstilles i deres klasserom skiller seg 

klart fra elevenes forståelser av samfunnet for øvrig. Dette medfører at læringen i 

samfunnsfag for dem mister mening fordi den ikke dreier seg om samtidskunnskap, men 

snarere virker frakoblet fra den virkeligheten de kjenner (Fjeldstad, 2009). Hovdenak (2014) 

finner at samfunnsfaget betraktes som viktig for elever, nettopp fordi det skal forberede dem 

på å tre inn i det komplekse og kunnskapsorienterte samfunnet de skal inn i. Sofie og Kristian 

viser her at de er bevisst dette samfunnet, men at samfunnsfagets behandling av det de 

betrakter som viktige temaer, ikke stemmer overens med deres forståelser av disse temaene. 

 

Kristian forteller om opplevelser han hadde med en matte- og naturfagslærer på 

ungdomsskolen, som ikke var like opptatt av akkurat hva som ble sagt på en prøve, som av at 

det som ble sagt kunne begrunnes og forsvares. Der fikk han anledning til å reflektere, 
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diskutere, trekke forbindelseslinjer, stille seg kritisk til stoffet, og så videre, så lenge han 

kunne vise at han hadde forståelse for og innsikt i prøvens tematikk. “Og i matte og naturfag 

er det jo til og med ganske konkret hva som er riktig og galt”, understreker Kristian. Solhaug 

(2006) hevder at samfunnsfagets kunnskap må formidles som den fortolkningskunnskapen 

den er, fritt for kontekstløse og ferdig etablerte kategorier. Kunnskap om samfunnet skal 

ifølge formålsparagrafen utruste og stimulere elever til deltakelse (LK06, 2013a), og må sette 

elevene i stand til å se seg selv som medskapere av kunnskapen om samfunnet, og ikke som 

passive konsumenter av ferdigstilte kunnskaper som mangler forankring i virkeligheten. En 

kontekstløs kunnskapsformidling står i fare for å oppleves meningsløs for elevene. Her 

gjenkjenner vi også noe av kritikken som er blitt rettet mot samfunnsfagets fokus på 

begrepslæring og faktakunnskap (Sandahl, 2015), hvor involveringen av elevene i 

fortolkningsaspektet i samfunnsfaget marginaliseres. Med utgangspunkt i Fjeldstads (2009) 

oppstilling av de åtte kunnskapsområdene i samfunnsfag, ser det her ut til at undervisningen 

disse elevene får tilgang til befinner seg rundt punkt 1 og 2: Faktabeherskelse og 

definisjonskunnskap, og begrepsanvendelse. 

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttrykker i et innlegg i VG (2014) at det foreligger 

et ønske om å yrkesrette fellesfagene i videregående opplæring i tråd med de ulike 

yrkesfaglinjene: “Skal du bli bilmekaniker, skal det du lærer i samfunnsfagtimen være knyttet 

opp til det”. Inntil det eventuelt skjer, er læreplanen for fellesfaget samfunnsfag på 

videregående lik for alle studieretninger. Faget avholdes på Vg1 i studiespesialiserende 

utdanningsprogrammer, og i Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogrammer (LK06, 2013b). Til 

tross for dette, uttrykker elevene klare oppfatninger om det vi må betrakte som en skjult 

læreplan (Øzerk, 2006), nemlig at de ikke får lære det samme i samfunnsfag som elevene på 

studiespesialisering. De opplever at de blant annet ville fått diskutere, debattere og reflektere 

i samfunnsfag og på prøver, om de bare ikke gikk på yrkesfag. Når jeg spør hva de blir testet 

på i vurderingssituasjoner, lurer elevene på om jeg mener hva ‘vanlig’ samfunnsfag blir testet 

i, eller hva de blir testet i. Når jeg spør om det er så stor forskjell, svarer de: 
KRISTIAN: Jeg tror de på studiespesialiserende blir testet på stort sett det samme. Men 
jeg tror det er mye.. mer utdypende liksom 
SOFIE: Mer fagbegrep og... 
KRISTIAN: Ja, altså at de skal kunne reflektere over det. De skal kunne trekke inn ting 
selv om det kanskje ikke er en del av spørsmålet liksom 
INTERVJUER: Men det skal ikke dere? 
KRISTIAN: Hos oss er det veldig konkret. Kort og konkret 
SOFIE: Ja, nei vi er for dumme til å gjøre det. Det er for komplisert 
KRISTIAN: Vi har ikke sånne ‘reflektive’ evner [ler] 
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SOFIE: Altså, altså, vi er kokker ikke sant. Følger oppskriften, fra A til B. 
KRISTIAN: Vi leser oppskriften, vi kan ikke stå og reflektere over oppskriften, da blir 
det helt feil [ler] 
SOFIE: Altså, skal vi ha én spiseskje salt? Eller… 

 

Elevenes tolkningsverden i samfunnsfag er som vi her ser konstruert rundt antagelsen om at 

refleksjon, drøfting og utdypende kjennskap til fenomener er forbeholdt en viss gruppe 

elever. Denne oppfatningen av å være betraktet som å ikke ha refleksjonsevne nok til å ha 

‘vanlig’ samfunnsfag, kan her forstås som en opplevelse av marginal ikke-deltakelse 

(Wenger, 1998). Elevene er åpenbart ikke enige i at de ikke har evnen til å reflektere på nivå 

med andre elever. Allikevel fører yrkesfagtilhørigheten til at de ikke får anledning til å vise 

eller forbedre sine refleksjonsevner. 

 

Ut fra elevenes beskrivelser av samfunnsfagklasserommet åpenbarer det seg en 

tolkningsverden hvor yrkesfaget og yrkene som yrkesfagene forbereder til befinner seg langt 

nede i yrkeshierarkiet. Det er altså ikke kun i skolesituasjonen at elevene blir stilt ovenfor en 

marginal ikke-deltakelse i ‘det anerkjente selskap’. Også i framtidsutsiktene oppfatter 

elevene at de må belage seg på et yrke som preges av dårlig rykte i arbeidsmarkedet. Elevene 

virker å oppfatte at mengden og nivået av kunnskapen som formidles i klasserommet, er et 

resultat av at elevene nettopp ikke ‘trenger’ å kunne mer. De trenger ikke å ha 

refleksjonsevner i disse yrkene, antar de at samfunnet tenker, og derfor blir ikke disse 

kunnskapene stimulert i undervisningen. ‘Kunnskapsproduksjon’ i dette klasserommet blir da 

forstått som en mekanisk, meningsløs innlæring av tilsynelatende objektive kunnskaper som 

de har mottatt fra læreren og boka, som de senere skal kunne vise til i vurderingssituasjoner. 

 

Fagbegreper 

Å bruke fagbegreper er ifølge elevene avgjørende for å lykkes i vurderingssituasjoner i 

samfunnsfag. En rekke kompetansemål i læreplanen i samfunnsfag understreker også 

viktigheten av både kjennskap til og forståelser av sentrale fagbegreper (LK06, 2013b). 

Elevene oppfatter imidlertid at fagbegrepene er formuleringer som først og fremst er nyttige 

verktøy å besitte for politikere, og ikke for den gjengse samfunnsborger. Verken Sofie eller 

Kristian tror de vil få bruk for disse fagbegrepene senere, da disse ifølge dem først og fremst 

relaterer til politikken, og ingen av dem planlegger å bli politikere: “[Det hadde sikkert] vært 

kjemperelevant, skulle vi blitt politikere alle sammen,” sier Kristian, “men jeg tror ytterst få 

av oss kommer til å bli det”. “Ja, jeg tror ytterst ingen av oss kommer til å bli politikere”, 
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bekrefter Sofie. Fagbegrepene fremstår dermed ikke for elevene som en verdifull ressurs som 

kan bidra med å gi dem kunnskap om og forståelse av samfunnet (LK06, 2013b). 

 

Også Lise antar at kunnskap i samfunnsfag først og fremst er ment å utruste elever til å bli 

politikere. Dermed blir begrepsinnlæringen betraktet som kun relevant for 

vurderingssituasjoner, og ikke for det virkelige livet i samfunnet. Avstanden mellom læring 

og mening i denne tolkningsverdenen i samfunnsfag synliggjøres også her, og gjør 

begrepsinnlæring til en mekanisk øvelse i å memorere faktakunnskap som ikke er fundert i 

elevenes oppfatninger av samfunnet for øvrig. Elevenes tolkningsverden i samfunnsfag 

overlapper her ikke med elevenes tolkningsverden i samfunnet, fordi kunnskapen de trenger i 

samfunnet ikke i særlig grad oppfattes å stemme overens med kunnskapen de trenger i 

samfunnsfagklasserommet. Deltakelsen i deres samfunnsfagklasserom setter med andre ord 

ikke elevene i stand til deltakelsen i samfunnet, som jo er et viktig mål både for elevene og 

for samfunnsfaget som uttrykt i formålsparagrafen (Hovdenak, 2014; LK06, 2013a). 

 

Samfunnsengasjement 

Lise, Ludvig og Herman beskriver to ting man kan vise til dersom man er god i samfunnsfag: 

Faktakunnskap og prinsipper, og politisk engasjement. Å utvise engasjement for 

samfunnsfaglige temaer er ifølge elevene et viktig aspekt ved samfunnsfaget, og er følgelig 

viktig for å virkelig lykkes i vurderingssituasjoner. Dette kommer blant annet til uttrykk 

gjennom noe Herman sier i forberedelsene til intervjuet, der han uttrykker at han ikke er noe 

flink i samfunnsfag, og at jeg derfor ikke vil synes det er særlig interessant å intervjue han. 

Når jeg spør han hva han mener med at han ‘ikke er flink’ i samfunnsfag, svarer han at han 

“bare ikke er noe interessert i politikk og sånt”. Også Lise er overbevist om hva som er aller 

viktigst i samfunnsfaget: “Er man den 'perfekte' norske borgeren, så er man interessert i 

politikk”.  Flere av elevenes uttalelser bærer preg av at det å være flink i samfunnsfag krever 

et engasjement eller en interesse for fagets tematikk, som de ikke kan lære på samme måte 

som de lærer de grunnleggende faktaene og prinsippene. På dette punktet handler det aller 

mest om flaks: 
INTERVJUER: Hva med dette samfunnsengasjementet, kan man testes på det? 
LISE: Man merker det da. 
LUDVIG: Hvis man får det riktige temaet. 
LISE: Man ser jo forskjell på Ludvig og meg når man snakker om politikk. Det lyser jo 
at Ludvig bryr seg, og det lyser at jeg egentlig ikke bryr meg. Man burde egentlig bare 
være heldig på eksamen, fordi plutselig så får du et tema du ikke interesserer deg noe om 
i det hele tatt, og så skal du liksom leke engasjert, fordi det er viktig å være engasjert. 
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INTERVJUER: Så du må putte på en maske, eller noe sånt? 
LISE: Ja. Gå inn i en rolle. 

  

Som Fjeldstad (2009) understreker, er elevenes aktive deltakelse viktig i samfunnsfaget, og 

en form for kunnskap som ikke utelukkende kan formidles til elevene. Den må stimuleres hos 

elevene gjennom at de får en stadig større innsikt i kunnskap om og innsikt i sin egen plass i 

samfunnet. Elevenes oppfatninger av dette kravet om aktiv deltakelse dreier seg om at de må 

være interessert i temaene som undervises i faget, og de oppfatter ikke at undervisningen er 

myntet på å utvikle eller stimulere engasjement. Ludvig betrakter seg som heldig som er 

interessert i politikk, og Lise og Herman betrakter seg som uheldige nettopp fordi de ikke er 

det. Innenfor denne tolkningsverdenen betraktes kunnskap i form av engasjement som et 

være eller ikke være; som flaks eller uflaks. Uansett, må du i vurderingssituasjoner forsøke å 

late som at du besitter denne kunnskapsformen, og dette tydeliggjør ytterligere avstanden 

mellom kunnskap og mening i denne tolkningsverdenen. 

 

At engasjement og aktiv deltakelse er viktig i samfunnsfag kan ikke sies å betegnes som en 

skjult læreplan, det vil si noe elevene har lært som ikke finnes i den formelle læreplanen 

(Øzerk, 2006). Oppfatningene om at det som er avgjørende for å lykkes i samfunnsfaget er 

imitasjon av engasjement snarere enn engasjement i seg selv, må for øvrig betraktes som en 

utilsiktet læring som følger av deltakelsen i dette samfunnsfagklasserommet. At elevene 

oppfatter at de må være interessert i politikk for å være ‘gode’ samfunnsborgere, kan få 

uhensiktsmessige konsekvenser og utilsiktede utfall om elevene opplever at kravet fratar dem 

med- og selvbestemmelse over egne interesser og verdier (Klafki, 2001). 

 

Elevenes tolkningsverden i samfunnsfag preges som vi her har sett av en oppfatning om at 

dette samfunnsfagklasserommets kunnskap er fokusert på samfunnslivets faktisitet. De har 

også erfart at det er isolerte faktakunnskaper og virkelighetsfjern begrepslæring som er 

grunnleggende for å lykkes i faget. Samfunnsfaget forstått som fortolkningsfag involveres 

elevene ikke i. Den kunnskapsoppfatningen som formidles i dette klasserommet medfører at 

elevene betrakter faget som irrelevant for deres virkelige liv. Dette har viktige implikasjoner 

for elevenes posisjonering, som er tema for neste kapittel. 
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4.2.3 Hvordan 
Hvordan foregår så samfunnsfagundervisningen til henholdsvis Rolf og Merethe, som 

elevene beskriver den? Hvilke rutiner og regelmessigheter innarbeides og setter rammer for 

elevenes forståelser av faget og av seg selv (Gee, 2011)? Da elevene kommer fra to ulike 

samfunnsfagklasserom, vil jeg først gjøre rede for klasserommene hver for seg. Da 

vurderingssituasjonene i stor grad samkjøres av de to lærerne, presenteres den delen uten et 

klart skille mellom klasserommene. Avslutningsvis i denne delen ser jeg mer eksplisitt på 

hvordan disse samfunnsfagklasserommenes hvordan setter rammer for oppfatningene av 

denne tolkningsverdenen i samfunnsfag. 

 

Rolfs undervisning 

De elevene i mine intervjuer som har Rolf som samfunnsfaglærer, er Lise og Kristian. Også 

de andre tre elevene kjenner Rolf fra andre fag, og iblant slås de to gruppene sammen, så alle 

undervises av enten Rolf eller Merethe. Elevene prater mye sammen, og virker å kjenne godt 

til hverandres klasserom. 

 

Den faktiske tiden som blir brukt til undervisning eller oppgaveløsning i timene, er ganske 

minimal, ifølge elevene. Kristian forteller at det ofte er veldig lite konsentrasjon blant elevene 

i klasserommet, og at det derfor er vanskelig for Rolf å undervise. Rolf forsøker for eksempel 

å oppsummere, eller å få flere av elevene i prat, men at han i et tilfelle Kristian forteller om 

‘bare ga opp’, og sa “nei, vi tar femten minutter pause”, og forlot klasserommet. Kristian 

tolket dette som at han trengte denne pausen selv, fordi det ikke var noen vits i å stå der. “Så 

vi får en del pauser da, fordi Rolf gidder rett og slett ikke mer”. Elevene forteller blant annet 

at tilnærmet alle i klasserommet sitter mest på sine egne PC-er, ofte med hodetelefoner i 

ørene. Rolf stenger iblant nettet, sier de, men det ‘problemet’ har de løst ved å dele internett 

fra hverandres telefoner i stedet. Et innblikk i elevenes beskrivelser av og oppfatninger om 

dette samfunnsfagklasserommet er her nødvendig for å forstå hvorfor elevene så villig 

innrømmer å ta del i det vi må betrakte som læringshemmende atferd. 

 

Det elevene forteller fra undervisningen til Rolf, dreier seg i stor grad om at de ikke egentlig 

opplever å bli undervist samfunnsfag. Dette forklarer elevene dels med at Rolf sjeldent virker 

forberedt til undervisningen, og dels med at det ikke er nok å undervise i læreboka til at han 

klarer å fylle alle timene med meningsfull undervisning. De er for øvrig klar over at 
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situasjonen er annerledes i Merethe sitt samfunnsfagklasserom, hvor elevene forteller at de 

har masse å gjøre, og konkluderer derfor med at Rolf rett og slett ikke kan ha særlig interesse 

av å undervise. 

LISE: Jeg kan ikke si at jeg har lært så mye. Jeg lærte veldig mye mer i åttende klasse. […] 
Det er jo ikke noe samfunnsfag i timen, så da bare, følger nesten ingen med. Og det skjønner 
jeg jo, fordi vi er jo i samfunnsfagtimen for å lære samfunnsfag. Og når vi ikke lærer 
samfunnsfag i den timen, så er det jo ikke noe mening i at man er der. 

 

Kristian forteller at Rolf går gjennom det de må kunne, men at det som skjer i resten av timen 

er mer tilfeldig: “Og det har han sagt selv også, at sånn kommer vi til å ha det, fordi 

pensumet vårt er så lite”. Læreboka er som beskrevet en forenklet versjon av den ordinære 

læreboka i samfunnsfag, og elevene forteller at Rolf er helt enig med dem i at “pensumet er 

helt tull”. Han har ifølge elevene uttrykt at de aldri i verden vil klare å bruke et helt skoleår 

på å komme gjennom boka, og at timene derfor vil preges av å ikke ha så mye å jobbe med. 

Elevene forteller for øvrig at Rolf ikke ser ut til å ‘gidde’ å gjøre noe for at de skal kunne 

bruke den tiden som da er frigjort til å lære noe mer, eller annet, heller. Lise hevder at 

læreboka i Rolf sine timer sjeldent blir brukt - spesielt ikke etter at Lise, Kristian, og flere fra 

Rolf sin klasse ble bevisst at boken var forenklet. Siden den gang har boken ifølge Lise bare 

hvilt på pulten til Rolf hver time uten å bli omtalt, brukt, eller oppfordret til å leses i – dette 

til tross for at vurderingssituasjonene tar utgangspunkt i boka. 

 

Det som i stedet foregår i samfunnsfagtimene hos Rolf, og som ender opp med å bli den 

primære aktiviteten for de som følger med, er diskusjon. Elevene forteller at læreren alltid 

først spør elevene om de har fått med seg noen aktuelle nyhetssaker som de vil ta opp, og så 

snakker de litt om det. Da flesteparten av elevene allerede har forsvunnet inn i PC-ene sine, 

og “stort sett sitter på Facebook eller andre medier, og ser på et eller annet eller leser noe”, er 

det oftest kun Lise, Kristian og Kari som deltar i diskusjonen med Rolf. Temaet på det som 

diskuteres er ifølge elevene litt tilfeldig, avhengig av hva elevene har fått med seg den siste 

uken, eller finner det for godt å diskutere. Lise forteller for eksempel om den gangen temaet 

for timen skulle vært statsbudsjettet, men endte i en debatt mellom Rolf og disse tre elevene, 

om hvorvidt First Price-mat var ‘piss og møkk’. 

LISE: Det er ikke Rolf som styrer timen, det er vi. Sånn som, forrige time, altså forrige uke, 
så stilte jeg et spørsmål før timen - fordi jeg bare lurte - om jeg egentlig kunne ha troppet 
opp på skolen i kun bikini. Er jeg liksom påkledd da, eller er jeg teknisk sett naken? Og så 
dreiv jeg bare å smådiskuterte med han i starten, og da var det jo det som ble tema gjennom 
hele samfunnsfagstimen [humrer]. Jeg tror egentlig han våkner og bare, “Oi, shit, jeg skal ha 
samfunnsfag i dag jeg. Jaja”. Han er litt sånn elev, sånn “jaja, pytt, pytt. Tar det på sparket”. 
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Når diskusjonen mellom læreren og de tre elevene etter hvert avtar, forteller elevene at de 

kan bli satt til å gjøre oppgaver eller begynne på et prosjekt. Ludvig forteller om hvordan han 

opplevde en time da klassene var slått sammen, og Rolf hadde ansvaret: 
LUDVIG: Det er jo greit hvis han først sier “gjør oppgaver”, og så en halvtime senere, så 
har han presentasjon eller et eller annet og forteller om tema eller noe sånn. Men han sa 
bare: “Jobb med det prosjektet”, og så satt han bare på PC'n resten av timen. 
LISE: Og så kommer han med sånne småfnis innimellom. Så det er tydelig at han ikke 
driver med noe samfunnsfag. 

 

Merethes undervisning 

Sofie, Ludvig og Herman har samfunnsfag med Merethe, og alle beskriver henne – på ulike 

måter – som en veldig flink og engasjert lærer. Deres beskrivelser av den samme 

undervisningen skiller seg en del fra hverandre. Sofie mener for eksempel at det er veldig lite 

diskusjon i timene, mens Ludvig og Herman påstår på et punkt at de diskuterer de fleste av 

temaene. Sofies beskrivelser av en typisk time er som følger: 
SOFIE: Det skjer ikke mye. Ikke i det hele tatt mye. Hvordan min samfunnsfagklasse er: 
Det er jeg og Ludvig som er aktive, resten er stille. Resten har veldig mye problemer. Altså, 
dysleksi og problemer med å forstå, og Merethe må komme og forklare dem ekstra mye, 
selv om etter en powerpoint så kan jeg hele pensumet. Hun ber oss lese, og så lage 
oppgaver. Så jeg gjør det, kan levere og dra. Eller så lar hun oss se på film. Ellers så skjer 
det egentlig ikke veldig mye. Det er lese og… skrive. 

 

Til tross for at Sofie ikke opplever at det skjer mye i timene, beskriver hun Merethe som en 

lærer som ser henne, og som ser at Sofie er i stand til veldig mye i samfunnsfag. Av slike 

personlige grunner oppgir derfor Sofie å sette stor pris på Merethe. Herman og Ludvigs 

beskrivelser av en typisk samfunnsfagtime med Merethe skiller seg noe fra Sofies: 

LUDVIG: Vi har lært veldig mye. Hun er kjempeflink lærer. 
HERMAN: Hun er veldig engasjert 
LUDVIG: Ja, veldig engasjert og flink lærer, synes jeg da. Hver time så forbereder hun seg 
med powerpoint, som hun går igjennom, der har hun kompetansemål og alt som - alt står 
der. Så den kjører hun gjennom og forteller fakta om alle tingene, og så har vi ofte noen 
oppgaver. […] Så fortsetter vi bare sånn til timen er ferdig. 
INTERVJUER: Får dere diskutert noe? 
LUDVIG: Ja. Hvert fall da vi hadde politikk. Da diskuterte vi. 
HERMAN: Vi diskuterer egentlig alt vi har. 

 

Også i Merethes klasserom sitter mange av elevene med PC-en oppe store deler av timen, 

ifølge Sofie. Det alle tre elevene er enige om, er at det også for Merethe er vanskelig å få med 

seg alle elevene på det som foregår. Dette handler om at mange av elevene har problemer, 

sier Sofie. Derfor blir undervisningen lagt opp slik at ikke det skal ende opp med at det kun er 
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Ludvig og Sofie som diskuterer med læreren, og de andre elevene faller av. Måten dette blir 

løst på, er ifølge Sofie å holde antall diskusjoner og debatter til et minimum:  
SOFIE: Jeg ville ha en debatt, sånn der politisk debatt, fordi jeg synes det er veldig gøy og 
da kan man ta om veldig mange ulike tema, men da svarte hun at “dessverre, vi kan ikke ha 
debatt. Jeg vet at du kan gjøre det, men resten av klassen… Det vil kanskje være en samtale 
mellom deg og Ludvig, og resten av klassen vil være stille”.  
INTERVJUER: Så hva gjør dere i stedet da? 
SOFIE: [sukker] ...leser 
INTERVJUER: Leser? 
SOFIE ..leser... 
KRISTIAN: Det er veldig mye sånn 'les dette, og så svarer dere på det'. Så det er veldig 
kjedelig i samfunnsfag. 

 
Når Ludvig får tenkt seg litt om, forteller han at det kanskje ikke egentlig er så mye 

diskusjoner rundt temaene som han først antydet. Merethe har alltid forberedt seg godt med 

powerpointene sine, og disse utgjør ganske stramme rammer for timene: “Hun kjører sitt løp. 

Vi har jo kanskje hatt noen digresjoner og reflektert litt sånn utenom, men da har vi gått 

veldig raskt tilbake til powerpointen, og oppgavene og sånn”. Sofie forteller at Merethe alltid 

åpner timen med å snakke fra powerpointen, og at Sofie og Ludvig ofte prøver å dra praten 

‘ut i verden’, for å relatere det til dagligdagse temaer de kjenner til. Merethe godtar dette til 

en viss grad: 
Sofie: Sånn for eksempel når vi snakket om Nord-Korea: “Hva skjer i Nord-Korea”, spør 
hun, og så videre. Men så sier hun “tilbake til tema”. Hun er jo åpen for diskusjon, men hun 
ser at resten av klassen…. fordi de kan bli forvirret. Hun er redd for det, jeg ser det. 

 

Det som da skjer i samfunnsfagtimene hos Merethe, virker å følge et ganske fast mønster: 

Lærerstyrt undervisning, lesing i læreboka, og deretter oppgaveløsning fra boka. Elevene 

forteller at de leser veldig mye i læreboka. I løpet av Merethes gjennomgang av powerpointen 

i starten av timen, stiller hun ofte spørsmål til elevene for å aktivisere dem. Ludvig forteller at 

han alltid er aktiv i disse stundene, og alltid rekker opp hånda: 

LUDVIG: Jeg er den som er mest aktiv i timen. Hver gang det er et spørsmål så rekker jeg 
opp hånden, uansett om jeg vet det eller ikke. Sofie er også veldig politisk engasjert og 
veldig samfunnsengasjert. Så hun er også ganske aktiv. Og noen av de andre prøver å si noe 
iblant, men det er ikke så veldig ofte. Og så er det noen ganger at jeg bare tenker “nei jeg vil 
ikke svare på det”, eller et eller annet sånt. Og da er det ingen som rekker opp hånden, så da 
bare blir det til at jeg svarer uansett. 

 

Vurderingssituasjoner 

De to samfunnsfaglærerne samkjører vurderingssituasjonene de har i faget, i den forstand at 

de samme prøvene, fagsamtalene og lignende, blir avholdt i begge klasser i samme 

tidsperiode. Dette gir elevene anledning til å legge merke til forskjeller i vurderingspraksis 
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mellom de to lærerne. I fagsamtalen de hadde på høsten, ble det tydelig for elevene at det 

lærerne ikke hadde samkjørt, var vurderingskriteriene. Ludvig forteller hvordan både han og 

Sofie snakket masse i fagsamtalen med Merethe, og viste at de hadde oversikt over 

fagbegreper. Allikevel endte de begge to med karakterene 3+. Han klarer derfor ikke å fatte at 

elevene fra Rolf sin klasse fikk så mye bedre karakterer, når flere av dem hadde kommet ut 

fra fagsamtalen og fortalt at de kun hadde skutt inn en kommentar her og der, og fått 4+. Lise, 

som er elev i Rolf sin klasse, virker utilfreds med å få gode karakterer for lett: 

LISE: Vi fra Rolf sin klasse har fått inntrykk av at de går gjennom mer i timene sine, 
som da gjør at hun forventer mer på prøver og sånne ting. Som gjør at de da kan få 
dårligere karakter. Men vi går jo ikke gjennom en dritt, så han forventer jo ikke en dritt, 
så da er det jo kjempelett å få gode karakterer. 
LUDVIG: Tenk hvis deres klasse kommer opp i eksamen da, og så kommer vi opp i 
eksamen også. Da ser man jo… [humrer] 
LISE: Da ser man jo at deres snitt kommer til å være skyhøyt og halve fra oss kommer til 
å få stryk. 
LUDVIG: Ja, dere har jo ikke gått gjennom noe av pensumet. 
LISE: Hvis jeg hadde kommet opp i eksamen, så måtte jeg lest boka 70,000 ganger, for å 
faktisk vite hva jeg egentlig skulle ha vært igjennom. Ikke for å oppsummere og gå 
gjennom det for å lære meg det enda dypere, men for å egentlig bare vite hva jeg skulle 
ha lært. 

 

Fagsamtalen de hadde i samfunnsfag tidligere på høsten, har bidratt til å skape den 

oppfatningen hos flere av elevene at de må være så korte og konkrete som mulig. Kristian 

forteller at Rolf virket mest som om han “veldig gjerne ville bli ferdig med det”, og derfor 

kuttet elevene av om de begynte å snakke mye utover det spørsmålet faktisk spurte om. 

Elevene forsto dette som at det de er forventet å skulle produsere i en vurderingssituasjon, er 

én setning som svarer direkte på spørsmålet som blir stilt. Sofie illustrerer dette med å fortelle 

lignende historier fra engelskfaget, hvor hun opplever å bli kuttet av, halvveis i setningen, så 

fort læreren “har hørt det han trenger å høre”. Vurderingssituasjonene elevene forteller om 

bærer altså preg av å være ment som en slags sjekk på at elevene har fått med seg 

grunnleggende informasjon i samfunnsfag. De er tydeligvis hovedsakelig spørsmålsrettet, i 

motsetning til å være rettet mot drøfting og refleksjon. Prøvene ser ifølge Kristian ut som de 

er hentet fra spørsmålssidene i læreboka:  
Det er for det meste faktakunnskaper. Det er ikke sånn, liksom, “hvordan klarer du å 
bruke de faktaene dere kan?”. Det er mer sånn, “kan dere de?”. Vet du hva et parti er? 
Det er ikke sånn at du kan bruke kunnskapen din om et parti til å… si et eller annet om 
det da. […]Vi blir testet mest på hvor mye vi har lest. Jeg tror ikke det har så mye med 
forståelse å gjøre, hvert fall ikke i vår samfunnsfag, som det har med liksom... å kunne 
lese og huske. 
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Elevenes tolkningsverden i samfunnsfag er i lys av disse beskrivelsene konstruert rundt 

oppfatninger om at kunnskap skal konsumeres for så å presenteres i så korrekt form som 

mulig. Dette står i strid med samfunnsfagets læreplan, som understreker at utdanningen må gi 

elever anledning til å bli autonome og selvstendig tenkende, handlende og meningsbærende 

deltakere i sosiale prosesser (Biesta, 2009). Elevenes erfarte læreplan kan i så måte også 

betraktes som en dels skjult læreplan (Goodlad, 1979; Øzerk, 2006), hvor elevene også har 

lært noe som ikke var tilsiktet ifølge den formelle læreplanen. Elevene uttrykker ingen 

oppfatninger om at ansvarlig og aktiv deltakelse er verdsatt i undervisningen eller i 

vurderingssituasjonene – til tross for at de er bevisst at engasjement allikevel er avgjørende 

for en god karakter. Elevenes muligheter for å lykkes er med andre ord marginale. De elevene 

som betrakter seg selv som engasjerte, opplever å bli avfeid i sine forsøk på å utvise 

engasjement, mens de som betrakter seg selv som uengasjerte, må sette på en maske i 

forsøket på å lykkes. Wittek (2012) understreker som vi har sett viktigheten av at elevene i 

opplæringen oppfatter sine innspill og sin deltakelse som verdifulle bidrag. Innenfor denne 

tolkningsverdenen i samfunnsfag, oppfatter elevene at deres bidrag kun er interessante i den 

grad de kan presentere korrekte begrepsdefinisjoner og fakta. 

 

4.2.4 Hvorfor 
Det elevene oppfatter angående samfunnsfagets hvorfor går ut på at deres 

samfunnsfagundervisning har to overordnede funksjoner: Å utruste elevene til praktiske 

oppgaver de vil få nytte av som deltakere av samfunnet, og å gjøre dem til politikere. Denne 

første funksjonen opplever elevene at deres egen undervisning lykkes i, mens den andre slår 

feil ut fordi ingen i de to klassene tilsynelatende har planer om å bli politikere. 

Danningsfunksjonen, som læreplanen i samfunnsfag legger sterkest vekt på, innebærer at 

elevene skal bli “stimulerte til refleksjon og skapande arbeid […], forstå seg sjølv og andre 

betre, meistre og påverke verda [de] lever i, og bli motivert til ny innsikt og livslang læring” 

(LK06, 2013a). Denne nevnes ikke av elevene som et uttrykt mål i deres 

samfunnsfagklasserom. 

 

Elevene forteller at et nyttefag er fint å ha, og at samfunnsfag egentlig er et av de ‘nyttigste’ 

fagene de har. De opplever faget som ganske praktisk rettet, hvor de kan lære om alt fra å 

holde orden på sin egen økonomi og unngå økonomisk krise, til å finne ut hvordan man kan 

gå gjennom med en skilsmisse: 
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INTERVJUER: Hvorfor tror dere at samfunnsfaget er et fag i skolen? 
KRISTIAN: Rett og slett fordi NAV ikke takler mer pågang [humrer]. Det hadde kosta 
ganske mye hvis alle sammen skulle lært seg opp til det her selv. Hvis de ikke hadde 
kunnet noen ting om det, og så hadde de plutselig fått beskjed om at de har fått baksmell 
på skatten. Liksom, hva er det for noe? Skatt? Skattekort? Hvorfor skal vi stemme? Vi 
hindrer jo også veldig mye sånn ekstrem tankegang da, gjennom samfunnsfag. Fordi man 
får et sånn veldig realistisk bilde på hvordan samfunnet er bygd opp. Og med én gang 
man vet hvordan samfunnet er bygd opp, så blir liksom, da blir ting mer okey. Det blir 
mer akseptabelt at man må betale høy skatt og sånne ting. 
SOFIE: Og, det er ikke så digg å bo alene som det har seg til. Det er ikke så lett, for det 
er så mye regninger og ting du ikke visste. 

 

Den andre begrunnelsen elevene gir for samfunnsfagets eksistens dreier seg om at staten 

antas å ha en politisk agenda elevene knytter direkte til samfunnsfaget. For at samfunnsfaget 

virkelig skal kunne sies å ha lyktes i sin hensikt, må det komme en fremtidig politiker eller to 

ut derfra. Da verken Lise eller Herman ser politikken som interessefelt for seg selv, betrakter 

de derfor seg selv som ‘ikke flinke’ i samfunnsfag. Denne oppfatningen av at samfunnsfaget 

innebærer en viss form for ‘tvang’ til politisk engasjement og aktiv deltakelse, må tolkes som 

at samfunnsfagets kritiske brodd har spilt fallitt til fordel for det holdningsarbeidet 

samfunnsfaget også er ment å stimulere (Børhaug, 2005). 

 

Oppsummert kan det hevdes at elevenes tolkningsverden i samfunnsfag, deres erfarte og 

skjulte læreplan, avviker fra den formelle læreplanen i samfunnsfag på en rekke måter. Alle 

elevene uttrykker stor interesse for samfunnsfaget som fag, som de oppfatter og tolker at den 

formelle læreplanen egentlig legger til rette for læring i samfunnsfag. Debatt, faglig 

diskusjon, drøfting og refleksjon, ferdigheter som løftes frem i samfunnsfagets 

formålsparagraf (LK06, 2013a), ligger også til grunn for elevenes tanker om hva 

samfunnsfag egentlig er. Elevenes oppfatninger er at disse aspektene ved samfunnsfaget er 

mer eller mindre fraværende i deres egne samfunnsfagklasserom. Av den grunn uttrykker 

flere av elevene at det samfunnsfaget de inngår som deltakere av ikke er samfunnsfag i 

egentlig forstand. I lys av Goodlad (1979) og Øzerks (2006) læreplanteori, og målsettingene 

nedlagt i samfunnsfagets læreplandokumenter, kan man her antyde at elevenes erfarte 

læreplan verken samsvarer med elevenes egne oppfatninger av hva samfunnsfaget skulle 

vært, og ei heller av den faktiske formelle læreplanen. Elevenes oppfatninger er at de delvis 

på grunn av sin yrkesfagtilhørighet, og delvis på grunn av lærernes manglende tilrettelegging 

i undervisnings- og vurderingssituasjoner, ikke får tilgang til å utvikle det som for elevene er 

de meningsfulle ferdighetene tilknyttet samfunnsfaget. 
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5 Posisjonering 
En analyse av posisjoneringen i samfunnsfagklasserommet 
 

I denne delen av analysen ser jeg på hvordan elevene oppfatter å bli posisjonert i deres 

tolkningsverden i samfunnsfag, og hvordan de videre posisjonerer seg som 

samfunnsfagelever. Som tidligere beskrevet vil posisjoneringen elevene gjør gå ut på at de på 

ulike måter verbalt eller ikke-verbalt aksepterer, forhandler, eller avviser de posisjonene de 

oppfatter å bli tilbudt (Urietta, 2007). Jeg er her opptatt av å få innblikk i elevenes ulike måter 

å forholde seg til den tolkningsverdenen i samfunnsfag som de oppfatter og beskriver, til den 

erfarte og skjulte læreplanen de står ovenfor i sine samfunnsfagklasserom. Med 

utgangspunkt i deres tolkningsverden posisjonerer elevene seg selv som samfunnsfagelever, 

gjennom “the way in which [they] comprehend and enact their positions in the worlds in 

which they live” (Boaler & Greeno, 2000, s. 173). Posisjoneringsbegrepet favner her to 

aspekter; opplevelser av å bli posisjonert av andre, og posisjonering av selv (Davies & Harré, 

1990).  

 

Jeg vil her utforske hvordan lærerne, læreboka, medelever, og samfunnet for øvrig, er 

kommuniserende, og følgelig mer eller mindre intensjonelt bidrar til elevenes posisjonering 

som samfunnsfagelever. Aksepterer elevene posisjonene de blir tilbudt? Avviser de dem? 

Forsøker de å forhandle om posisjonene? Hvordan ser i så fall aksepten, avvisningen, eller 

forhandlingen ut? 

	  
5.1 Posisjonering som følge av yrkesfagtilhørighet 
Et innblikk i denne tolkningsverdenen i samfunnsfag avdekker en verden hvor elevene 

opplever å posisjoneres på lite flatterende måter. Det elevene beskriver som den fremste 

årsaken til dette, er at de går på yrkesfag. “Jeg føler at når man går yrkesfag, så blir man så 

sett ned på. At du er dum, ikke sant, at folk ser på deg siden du tar yrkesfag, så er du dum” 

(Sofie). Det er hovedsakelig Kristian, Sofie og Lise som understreker denne tilsynelatende 

sammenhengen mellom det å bli behandlet som dum og å gå på yrkesfag. Ludvig og Herman 

er deltakere i det samme samfunnsfagklasserommet som Sofie, men det kommer ikke frem 

noe i intervjuene som hinter til at de opplever deltakelsen i denne verdenen som like 

utilfredsstillende som de andre. Dette skal jeg diskutere implikasjonene av senere i kapittelet. 
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Hva er det så ved yrkesfagtilhørigheten som kommuniserer til elevene at de betraktes som 

dumme fordi de går der? I analysen i kapittel 4 ble det beskrevet en rekke aspekter som 

utpeker seg i elevenes beskrivelsene av deres samfunnsfagklasserom. Måten 

yrkesfagtilhørigheten påvirker lærernes undervisning, samfunnets syn på dem, og lærernes 

valg av lærebok, var blant disse. Bare det å tilhøre yrkesfag kommuniserer tilsynelatende til 

de elevene som uttrykker dette, at de må være dumme. Hvilke grunner man så må ha for å 

søke yrkesfag, det være seg at man ikke kommer inn på andre linjer på grunn av for lave 

karakterer, eller det er et behov for eller ønske om en mindre teoritung utdanning, eller det er 

av interesse for kokke- og servitøryrket, kommuniserer det ifølge elevene at man 

tilsynelatende ikke er like intelligent og “kultivert” – ordet som ble brukt av miljøarbeideren 

– som ‘vanlige’ folk. 

 

Elevenes posisjoneringsmuligheter i møte med denne nedverdigende ‘merkelappen’ virker å 

være begrenset innenfor denne tolkningsverdenen. Som Urietta (2007) understreker, handler 

ikke posisjonering så mye om å være fri til å velge hvem man vil være, som det handler om å 

enten akseptere, forhandle, eller avvise de posisjonene man blir tilbudt. Hva skjer så når 

tilbudet på posisjoner er begrenset? Hvilke strategier har elevene for hånden, i det arbeidet 

Wenger (1998) bedyrer at enhver person til enhver tid står i: Å søke å bli, eller unngå å bli, 

en bestemt person. 

 

5.1.1 Aksept, forhandling og avvisning 
 
SOFIE: Jeg er ikke dum. Men jeg gidder ikke å legge noe arbeid i oppgavene jeg får. Jeg får 
ikke akkurat de beste karakterene, fordi jeg gidder bare ikke. Siden de ser på meg som dum, 
så gidder jeg bare ikke. Og siden vi har så lette oppgaver, så gidder man heller lissom ikke å 
gjøre noe, og jeg vet at det kanskje høres litt sånn galt ut, for hvis du synes det er så lett, 
hvorfor gjør du det ikke bra? Men det er fordi det er altfor lett. Så, da vil jeg ikke gjøre noe. 

 

Å akseptere den posisjonen hun oppfatter å være tilbudt innenfor denne tolkningsverdenen i 

samfunnsfag, og på skolen generelt, virker å være lite tiltalende for Sofie. En av de tydeligste 

markørene på dette er at hun gjennom hele intervjuet omtaler skolesituasjonen sin med en 

viss undertone av frustrasjon og oppgitthet. Med tanke på den lette arbeidsbyrden de står 

overfor regner hun med at hun kunne klart seg ganske greit i de fleste fagene. Allikevel 

forteller hun at hun ‘bare ikke gidder’. Hun avviser posisjoneringen av henne, og strategien 

hun velger er å la være å legge ned en innsats. Med dette yter hun ikke åpenlys motstand, 
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men bedriver heller en form for skjult motstand idet hun holder seg akkurat innenfor grensen 

av det som skal til for å bestå faget (Scott, 1990). Hun erkjenner at denne avvisningen ikke 

gir helt mening, med tanke på at hun i det minste kunne prøvd å forhandle denne 

posisjoneringen ved å bevise at hun faktisk er i stand til å få gode karakterer og dermed ikke 

er dum. De kan jo alt som står i boka og som blir sagt i timen, ifølge dem selv. Allikevel, så 

vil de ikke – eller gidder de ikke, å gjøre noe. Det å lykkes i faget innenfor rammene av 

denne tolkningsverdenen er så lett, at elevene ikke opplever det som noe å strebe etter.  

 

Kanskje kan vi tolke det dithen, at å legge ned en real innsats i faget, blir det samme som å 

akseptere de posisjonene som tilbys av den forenklede læreboka, av mangelen på 

undervisning, eller av undervisning på et lite utfordrende nivå; av forventningene til hva de er 

i stand til, og så videre. Å legge ned en innsats blir for dem det samme som å vedkjenne at 

man er en ‘dum’ eller ‘svak’ elev som trenger lave forventinger og forenklede 

læringssituasjoner sammenlignet med vanlige elever. Posisjonen som ‘vellykket 

samfunnsfagelev’ i denne tolkningsverdenen blir følgelig ikke en ettertraktet posisjon, i det 

minste ikke for de av elevene som har ambisjoner om påbygg og høyere utdanning. De mener 

at den innsatsen som må legges ned for å lykkes i samfunnsfag på studiespesialisering, på 

påbygg, og ikke minst i høyere utdanning, langt overgår hva det skal til for å lykkes i deres 

samfunnsfag. De ser at det å være flink i dette samfunnsfaget ikke ville blitt betraktet som å 

være flink i det samfunnsfaget de egentlig identifiserer seg med – der de får anledning til å 

reflektere, drøfte, stille kritiske spørsmål, og debattere. Det å være vellykket i dette 

samfunnsfaget som for elevene føles tømt for mening, føles ikke viktig sammenlignet med å 

lykkes på påbygg. 

 

En videre analyse av elevenes posisjonering i møte med den lite tiltalende posisjoneringen de 

opplever å være stilt ovenfor, viser at elevene på ulike måter både forsøker, og har forsøkt å 

forhandle disse posisjonene. Sofies uttalelse om å ikke gidde mer, kan kanskje betraktes som 

et resultat av å ha forsøkt å forhandle, uten å ha lyktes nevneverdig. Elevene forteller om at 

de har forsøkt å forhandle på en rekke måter. De hevder for eksempel at de stadig ‘kriger’ 

med lærerne, at mange av dem velger bort lærlingtiden til fordel for påbygg, og at de har 

forsøkt å få ta andre fag ved siden av eller som alternativ til fagene i deres studieprogresjon. 

 

‘Krigingen’ med lærerne som elevene forteller om dreier seg blant annet om at elevene sier 

de forsøker å stå sterkt opp enten mot eller for saker uten å føle at de får gehør for det. I 
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norsktimene forsøkte for eksempel læreren å tildele elevene faste plasser, og dette var en slik 

sak elevene satte seg sterkt opp imot. På mitt spørsmål om årsaken til at de reagerte så sterkt 

på akkurat dette svarer de at “vi synes at hvert fall den ene delen skal vi få lov til å ha litt 

rådighet over” (Kristian). Dette tiltaket bunnet fra lærerens side trolig ikke i annet enn et 

forsøk på å etablere ro og orden i klasserommet. Elevene på sin side, følte at de ble frarøvet 

en verdsatt frihet, og kan tolkes som at de oppfattet dette som en fornedrende og 

patroniserende posisjonering: “Det blir som å være som barneskolebarn” (Kristian). 

 

Flere av elevene forteller at de går yrkesfag fordi de har ambisjoner om å jobbe innenfor 

kokk- og servitørbransjen. Både Ludvig og Herman har fått lærlingplasser som de skal 

begynne i fra høsten av, og begge snakker om skolen som noe de mer eller mindre motivert 

holder ut med i påvente av lærlingtiden. Lise, Sofie og Kristian er alle fremdeles i en prosess 

der de enten vurderer om de skal søke lærlingplasser, eller om de skal gå videre med påbygg 

for å få generell studiekompetanse. For Kristian handler denne prosessen om mer enn å 

vurdere om han helst vil gå videre med høyere utdanning, og derfor må ta påbygg, eller om 

han vil være servitør fordi det er noe han liker veldig godt. “Man har jo lyst til å ta påbygg 

liksom bare for å vise at jeg kan gjøre det her jeg og”, sier han. “Jeg er ikke så dum at jeg 

ikke klarer påbygg”. Kristian opplever med andre ord posisjonene han tilbys som 

yrkesfagelev som så nedverdigende at han vurderer å kompensere ved å søke seg til påbygg, 

til tross for den store interessen han forteller at han har for servitøryrket. I lys av den store 

mangelen på fagarbeidere i Norge som allerede er problematisk, og som bare ser ut til å øke 

fram mot 2030, er dette betenkelig. At yrkesfagelever velger bort lærlingplass til fordel for 

påbygg som en kompensasjon for en utilfredsstillende posisjonering på yrkesfaget, bekrefter 

betydningen posisjonering har for selvforståelse og identitet. Ifølge Sofie og Kristian er det 

nå rundt sju elever på linja deres som vurderer å ta påbygg – mange av dem nettopp “fordi 

det rett og slett er skikkelig nedverdigende å gå her”. 

 

Som et annet eksempel på forhandlende posisjonering forteller både Sofie og Kristian at de 

har forsøkt å få tillatelse til å ta ‘vanlige’ fag sammen med ‘vanlige’ elever, ved siden av eller 

som et alternativ til fagene som ligger i deres opprinnelige studieløp. Sofie forteller blant 

annet at hun har brukt de siste månedene på å forsøke å få byttet ut praksisfaget de har dette 

året med matte. Hun vet at hun skal gå rett videre til påbygg og tenker i tillegg på å utdanne 

seg til ingeniør gjennom forsvaret etter dette: “Men etter mange, mange diskusjoner og 
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samtaler og kommunen hadde brukt veldig lang tid på å gi meg et svar, ja eller nei… Så fikk 

jeg et nei” (Sofie). Også Kristian forteller at han har vært i lignende situasjoner: 
KRISTIAN: Frem til nå har jeg fått nei hver gang jeg har spurt om jeg kan ha ekstra timer. 
Selv om jeg har fri fra skolen, og ikke har noen andre timer som krasjer. Jeg fikk jo lov i fjor 
i naturfag da, men det var sånn et spesifikt tilfelle fordi jeg kjente læreren såpass godt. 

 

Vi kan altså forstå disse forsøkene fra elevene på å få ta andre fag, som forsøk på å forhandle 

om den posisjoneringen de står ovenfor. Det at de ønsker å ta flere fag som en forberedelse til 

påbygg, kan altså også forstås som en form for posisjonering, i lys av det de forteller om at 

påbygg for mange er en form for kompensering for det dårlig ryktet de har pga 

yrkesfagtilhørigheten. Det at de ikke får lov til å ta såkalt påbyggs-forberedende fag setter 

elevene her i en marginal ikke-deltakelse som kommuniserer til elevene at de er forhindret 

fra å ta del i ‘det gode selskap’ (Wenger, 1998). Dette gjør at elevene til slutt ender med å 

posisjonere seg i en slags stille opposisjon til det systemet de føler seg fanget i ved å la være 

å legge ned en innsats i faget (Scott, 1990). 

 

Til tross for alle ressursene som settes inn fra myndighetenes side for å hindre frafall i den 

videregående skolen, slutter mange elever på skolen1, og da spesielt yrkesfagelever. Uten å 

hevde at årsakene til dette landsdekkende fenomenet nødvendigvis ligger i den posisjonen 

elevene i mine intervjuer beretter om at yrkesfagelever generelt befinner seg i, hevder i det 

minste Sofie og Kristian at de har vurdert å slutte på grunn av dette. Denne formen for 

avvisende posisjonering er imidlertid ikke et reelt alternativ for dem fordi de har tanker om at 

de på et eller annet tidspunkt i fremtiden vil gå videre til påbygg og høyere utdanning. Her 

ser vi eksempler på at elevene er underordnet et system med ‘makt’ over deres fremtid (Scott, 

1990). Valget om å avvise posisjoneringen ved å slutte medfører sanksjoner som gjør at dette 

alternativene må utelukkes, til tross for ønsket om å avvise posisjoneringen. Dersom elevene 

velger å slutte på grunn av sin misnøye, frasier de seg for eksempel mulighetene for å ta 

høyere utdanning. Derfor har de konkludert med at det er bedre å befinne seg i en 

nedverdigende situasjon et par år, fremdeles avvisende til posisjoneringen, men da uttrykt 

som en mer skjult motstand (Scott, 1990). Elevene befinner seg altså i en situasjon hvor det å 

gjøre en innsats på skolen oppleves utilfredsstillende fordi det kan forstås som en aksept av 

posisjoneringen de føler seg stilt overfor. Videre opplever de at det å forhandle 

posisjoneringen fører til lite (annet enn at lærerne som antar at elevene er vanskelige å ha 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-‐og-‐utdanning/brukte-‐726-‐mill-‐paa-‐aa-‐stoppe-‐
frafall-‐elever-‐dropper-‐ut-‐som-‐foer/a/23364373/	  
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med å gjøre trolig får bekreftet sine eventuelle antagelser). Å “gå i dvale” disse to årene på 

yrkesfag, som Sofie kaller det, fremstår som det mest benyttede alternativet for disse elevene 

i denne situasjonen. Ingen av dem uttrykker bekymring for at dette skal hindre dem i å bestå, 

“faget er jo uansett så lett” (Kristian). 

 

5.1.2 Følger av posisjonering 
Så vel verbale som ikke-verbale ytringer rettet mot noen er posisjonerende (Ongstad, 2007). 

Elevenes måter å posisjonere seg overfor omstendighetene vil også være posisjonerende. 

Elevene kommuniserer altså også noe tilbake til omstendighetene i sin posisjonering, enten 

elevene er bevisst dette eller ikke (Davies & Harré, 1990). Sofies avvisende posisjonering i 

samfunnsfagtimene kommuniserer noe tilbake til læreren uten at Sofie nødvendigvis er 

bevisst sin posisjonering av læreren. Lærerens svar, det være seg verbalt eller ikke-verbalt, 

bevisst eller ikke-bevisst, vil være et svar både på Sofies posisjonering og en videre 

posisjonering av Sofie. 

 

Som jeg så vidt var inne på tidligere, og som Sofie antydet i en tidligere kommentar, kan 

noen av elevens posisjoneringsstrategier vise seg å være uheldige. Sofie forklarte at det ikke 

ga helt mening å la være å legge ned en innsats i fagene når hun vet at hun kunne fått det til. 

Situasjonen kan muligens ligne en nedadgående spiral hvor elevenes avvisning av de 

tilgjengelige posisjonene bidrar til å bekrefte for lærerne at elevene enten ikke gidder, eller 

ikke er i stand til å prestere i fagene. Dersom læreren for eksempel oppfatter å posisjoneres 

som en som legger lista så høyt at elevene faller av, kan lærerne da velge å legge lista så lavt 

at de er sikre på at elevene vil bestå, noe som igjen posisjonerer elevene som ‘svake’, og ‘ute 

av stand til å prestere’. 

 

Elevene refererer stadig til Even, en av elevene i klassen til Merethe som kan slenge med 

både bøker og dører når han for eksempel blir bedt om å gjøre oppgaver. Dette kan i tråd med 

et posisjoneringsperspektiv kanskje tolkes som en avvisning av posisjonen han tilbys i 

klasserommet. Ifølge elevene som forteller fra disse situasjonene bidrar hvert fall Evens 

atferd til å bekrefte lærernes syn på dem alle sammen: “Enten så er vi ekstremt stille, eller så 

er vi veldig, veldig sinte” (Sofie). Akkurat som elevenes oppfatninger av tolkningsverdenen 

blant annet må forstås i lys av de posisjonerende aspektene i klasserommet, må også lærernes 

oppfatninger betraktes i lys av de ulike posisjonerende aspektene innenfor denne verdenen. 
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5.2 Posisjonering i læringens hva - hvordan - hvorfor 
Den tolkningsverdenen i samfunnsfag som disse elevene er deltakere av preges sterkt av 

elevenes yrkesfagtilhørighet – et fenomen med utgangspunkt utenfor 

samfunnsfagklasserommet. De posisjonerende aspektene som jeg nå skal se videre på kan i 

større grad sies å være knyttet til samfunnsfaget i den forstand at de relaterer til hvordan 

elevene oppfatter at samfunnsfaget undervises, hva de oppfatter at samfunnsfagkunnskap er, 

og hvorfor elevene oppfatter at de skal lære samfunnsfag.  

 

Tidligere i denne analysen har det blitt presentert en rekke aspekter som står ut i elevenes 

beskrivelsene av deres samfunnsfagverden. De respektive lærernes måter å undervise og 

vurdere samfunnsfag (hvordan), vurderingssituasjonenes krav til kunnskap (hva), bruken av 

forenklet lærebok (hva), og begrunnelsene elevene oppfatter for faget (hvordan) kan 

betraktes som å virke posisjonerende på elevene på ulike måter. I møte med disse 

posisjonerende aspektene vil elevene så posisjonere seg på ulike måter. 

 

Det elevene forteller om undervisningen i samfunnsfag, og det elevene forteller om lærerne 

som underviser samfunnsfag, oppfatter jeg som noe motsigelsesfylt. Én ting er at Sofie, 

Herman og Ludvig har ulik oppfatning av Merethes undervisning, hvor Sofie opplever at hun 

verken blir utfordret eller lærer noe nytt, mens Ludvig og Herman forteller at de lærer masse 

nytt. En annen ting er at de tre elevene uavhengig av hvordan de opplever Merethes 

undervisning, beskriver Merethe som en av de beste lærerne de har. Det som kanskje 

oppleves enda mer motsigelsesfylt, er hvordan elevene til Rolf på den ene siden omtaler hans 

undervisning, og på den andre siden omtaler Rolf. Jeg skal gå nærmere inn på dette i de 

følgende avsnittene ved å se på hvordan elevene oppfatter å bli posisjonert. 

 

5.2.1 Undervisningens posisjonerende effekt 
Det at samfunnsfagundervisningen oppfattes av elevene som å ligge på et lavt faglig nivå, 

bidrar til å posisjonere elevene på bestemte måter. Det kommuniserende aspektet ved valg av 

ytringer kommer her til uttrykk gjennom triaden (Ongstad, 2007): Ytringen elevene her 

oppfatter er at den forenklede undervisningen (ytringens referanse) er rettet mot dem 

(ytringens adressivitet), at læreren har valgt dette, og at dette dermed forteller dem noe om 

lærerens holdninger overfor dem (ytringens ekspressivitet). Kombinasjonen av 
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innholdsdimensjonen i det som ytres, hvem ytringen er rettet mot, og hvem som ytrer seg, er 

det som gjør ytringen kommuniserende og dermed posisjonerende. Sofie beskriver altså at 

læreren legger nivået lavt fordi hun antar at elevene trenger det, og dette kommuniserer til 

Sofie at de er betraktet som dumme. Sofie posisjonerer seg videre ved å legge liten innsats 

ned i arbeidet med faget, noe som igjen vil kommunisere noe til læreren. På den andre siden, 

forteller Sofie om en positiv relasjon mellom henne selv og samfunnsfaglæreren, Merethe. 

Hvordan kan vi i lys av et posisjoneringsperspektiv få mer innsikt i dette? 

 

Til tross for at Sofie virker å føle seg nedverdiget av de fleste av posisjonene hun opplever å 

bli tilbudt i denne tolkningsverdenen i samfunnsfag er det allikevel spesielt ett aspekt som 

virker å ha motsatt virkning:  

SOFIE: Jeg føler ikke at Merethe behandler meg som yrkesfag. Men resten, føler jeg faktisk 
hun behandler som yrkesfag, som dumme. Men meg, føles det som hun behandler meg som 
en av sine vanlige elever. […] Merethe er egentlig en av lærerne jeg liker best. Jeg kan si det 
helt ærlig. Fordi hun er strengere. Selv om vi har dette dumme pensumet, så er hun 
strengere, og hun har tro på meg. 

 
Det at Merethe gir åpent uttrykk for at hun har tro på Sofie, bidrar tilsynelatende til å 

posisjonere Sofie i en sjelden posisjon hva denne tolkningsverdenen angår. Blant alle de 

nedverdigende posisjoneringene, her eksemplifisert ved ‘dette dumme pensumet’ som virker 

å ta utgangspunkt i at elevene har store lærevansker, står det frem en lærer som, til tross for 

en undervisning som altså posisjonerer Sofie som dum, bekrefter at hun ser at Sofie kan mer. 

Ytringens ekspressivitet kan her sies å kommunisere at de andre betraktes som å trenge 

forenklet undervisning, men ikke henne. Dette endrer ikke undervisningssituasjonen, men det 

endrer hvordan Sofie iblant oppfatter å bli posisjonert av undervisningssituasjonen. 

 

Kristian og Lise forteller om et samfunnsfagklasserom som mangler det meste; undervisning 

av elementær samfunnsfag, konsentrasjon blant elevene, og konsentrasjon til og med tidvis 

hos læreren. Dette kommuniserer noe til elevene. Elevene forteller at det ikke virker som at 

læreren møter forberedt til timene, og at også han kun er interessert i å lære dem ‘det aller 

viktigste’. Ifølge Lise, for øvrig, lærer de ikke engang det aller viktigste, eksemplifisert med 

at hun tyr til vennene sine fra Merethe sitt klasserom for å finne ut hvilket tema de i det hele 

tatt skulle vært igjennom. Timene går som Lise forteller ut på at hun, Kari og Kristian 

diskuterer med Rolf. 
 

INTERVJUER: Så du mener at dere lærer ikke noe som dere- 
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LISE: Ingenting 
INTERVJUER: -skulle ha lært 
LISE: Ingenting 

 

Måten Rolf legger opp (eller ikke legger opp) undervisningen kommuniserer noe til elevene. 

Hvordan oppfatter elevene denne ‘ytringens’ referanse, adressivitet og ekspressivitet 

(Ongstad, 2007)? Læreren legger ikke opp til skikkelig samfunnsfagundervisning for disse 

elevene, og dette kommuniserer til elevene noe om lærerens holdninger til dem. Ifølge 

elevene handler dette mye om at yrkesfagelever generelt blir stilt lave krav til, noe flere av 

disse elevene opplever som nedverdigende. Rolfs tilsynelatende mangel på interesse for å 

undervise disse elevene, kan bidra til å bekrefte denne oppfatningen hos elevene. Elevene 

antar at de blir stilt lave krav til fordi de er yrkesfag, og uavhengig av om dette er årsakene til 

Rolfs manglende interesse, bidrar den altså til å bekrefte elevenes opplevelse av at de ikke 

betraktes som elever det er viktig å undervise skikkelig. Elevene blir her posisjonert som 

uviktige eller uverdige lærernes interesse av lærerens måte å legge eller ikke legge opp 

undervisningen på. 

 

Til tross for den mangelfulle undervisningen Lise og Kristian forteller om, og den lite 

flatterende posisjoneringen denne medfører, er det visse aspekter ved dette klasserommet 

som kommuniserer noe annet enn nedverdigende posisjoneringer til elevene. Elevene 

uttrykker nemlig oppfatninger om at Rolf heller ikke legger opp til skikkelig undervisning i 

andre fag. Dette demper trolig ekspressivitet-dimensjonen, den som forteller noe om lærerens 

holdninger, fordi de her antar at mangelen på undervisning har mer med læreren selv å gjøre, 

enn med hans holdning til dem: 
Kristian: Når det gjelder Rolf så tror jeg egentlig ikke at han ser på oss som yrkesfagelever. 
Jeg tror ikke han ser på oss noe særlig annerledes enn det han gjør med andre elever på 
skolen. 

 

Her kommer også min egen tidligere erfaring med disse elevene til syne: Jeg var som nevnt 

vikar for elevene det foregående året, og da jeg etter et halvt år kom tilbake for å intervjue 

elevene i forbindelse med denne masteroppgaven, kom spørsmålet fra flere av elevene: “Kan 

ikke du komme tilbake?”. Jeg kunne for øvrig ikke unngå å bli overrasket over elevenes svar 

da jeg sa jeg virkelig hadde likt å undervise dem i samfunnsfag: “Nei, det er ikke så ille å ha 

Rolf i samfunnsfag, men kan du komme og ha oss i norsk?”. Ved siden av å være oppmuntret 

av den svært flatterende posisjoneringen elevene nettopp tilbød meg, fikk jeg noe å gruble på 
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hva angår elevenes opplevelser av denne tolkningsverdenen i samfunnsfag i lys av alt de 

hadde fortalt meg om Rolfs undervisning. 

 

Til tross for elevenes fortellinger om nedverdigende posisjoneringer i samfunnsfag som følge 

av at de er yrkesfagelever, og som følge av Rolfs tilsynelatende manglende interesse for å 

undervise dem, er det altså noe ved Rolfs møte med elevene som tydeligvis oppleves som 

positivt. Et utdrag fra intervjuet med Kristian kan muligens bidra til å belyse dette:  

KRISTIAN: Hos oss så er det sånn at Rolf tar opp saker. Vi diskuterer veldig mye. Det er 
lite arbeid sånn sett [Humrer]. Det er mye diskusjon. Fordi Rolf legger jo ikke skjul på at 
han også synes at dette pensumet vårt er helt... Det er jo tull. 
INTERVJUER: Ja. Han sier det? Blir dere glad da? 
KRISTIAN: Jeg blir jo veldig fornøyd av at det er noen som faktisk skjønner det 

 

Dette ‘tullete’ pensumet bidrar altså med en nedverdigende posisjonering av elevene, men det 

faktum at også Rolf anerkjenner pensumet som ‘tull’, virker også på sin side å oppvurdere 

elevene. Når Rolf er enig med elevene i dette henseende anerkjenner han at pensumet er 

under deres verdighet, og posisjonerer dem dermed som ‘for smarte for dette pensumet’. 

Dette er en kjærkommen posisjonering for elevene, og påvirker deres posisjonering overfor 

Rolf. Til tross for at det kunne blitt gjort mye for å bøte på dette tilsynelatende manglende 

pensumet, som ikke gjøres, opplever elevene altså at Rolf er på deres parti. Snarere enn å stå 

sterk opposisjon til Rolf posisjonerer elevene seg her på lag med Rolf, da heller i opposisjon 

til selve læreboka som ‘behandler’ dem som om de er dumme. 

 

5.2.2 Lærebokas posisjonerende effekt 
Elevenes posisjoner i klasserommet er underordnet læreboka i den forstand at det er den som 

setter rammene for kunnskapen elevene skal kunne produsere i vurderingssituasjoner. I så 

måte kan man si at selve læreboka kommuniserer noe til elevene. For å lykkes i samfunnsfag, 

må elevene forholde seg til den, enten de vil eller ikke, selv om den verken maner til 

refleksjon eller drøfting på det nivået de sier de liker og ønsker. På mitt spørsmål om hva de 

synes om at de ikke kan stille spørsmål ved dette pensumet som de opplever at er svært 

forenklet, og som de forteller at ikke engang er oppdatert på samfunnets nåværende situasjon, 

svarer de: 
KRISTIAN: Det er veldig slitsomt da, å måtte gå rundt og forholde seg til sånne ting som 
egentlig ikke gir så mye mening. 
SOFIE: Altså, man føler seg dum. Rett og slett dum.  
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Som utdraget illustrerer bidrar kombinasjonen av et forenklet pensum og pensum-nære 

vurderingssituasjoner til å posisjonere elevene som underordnet den kunnskapen pensum 

presenterer. I tillegg forteller også denne kombinasjonen elevene at de ikke regnes som i 

stand til å reflektere og drøfte på nivå med de som bruker den ordinære læreboka. Til tross 

for at Rolf altså uttrykker at pensum undervurderer elevenes nivå av kunnskap og ferdigheter, 

er det fremdeles pensum som får styre hva som betraktes som ‘riktig’ samfunnsfag-kunnskap 

i denne tolkningsverdenen. Skal vi tro Kristian, er det heller ikke tillatt for elevene å stille 

spørsmål ved pensumet i vurderingssituasjoner, til tross for at det altså eksisterer en viss 

enighet blant Rolf og elevene om at pensumet ikke er tilpasset deres nivå. Posisjonene 

elevene her må innta for å lykkes i samfunnsfag dreier seg dermed om å innta rollen som 

lydige, underordnede deltakere i aktiviteter de selv opplever som meningsløse. 

 

5.2.3 Aksept, forhandling og avvisning 
Ikke alle elevene uttrykker de samme oppfatningene av å bli posisjonert på nedverdigende 

måter i samfunnsfagklasserommet, og derfor posisjonerer elevene seg også ulikt i møte med 

denne tolkningsverdenen. Ludvig og Herman forteller at de er generelt fornøyd med 

samfunnsfaget som det blir formidlet av Merethe, og uttrykker ikke de samme oppfatningene 

av å bli undervist eller vurdert på måter som for dem føles nedverdigende. At læreboka er 

forenklet har de knapt lagt merke til, langt mindre oppfattet som problematisk. Deres 

tilsynelatende aksept av de posisjonene som er tilgjengelig for dem i 

samfunnsfagklasserommet, er interessante i lys av Lise, Sofie og Kristians bestemte 

avvisning. Hvorfor betyr disse aspektene ved samfunnsfaget så lite for dem, når de 

fullstendig dominerer Lise, Kristian og Sofies beretninger? Et utdrag fra intervjuet med Lise, 

Ludvig og Herman kan muligens bidra til å belyse dette. Lise og Ludvig forteller fra den 

vurderingssituasjonen i samfunnsfag da Rolfs elever tilsynelatende ble gitt urettferdig gode 

karakterer i forhold til Merethes elever: 

LISE: Jeg føler det blir litt skeivt fordelt av karakterer noen ganger, det gjør jeg.  
LUDVIG: Ja. Og det er litt dårlig for karakterkortet. Selv om, for min del så er ikke det så 
viktig, fordi jeg har fått lærlingplass. 

 

Selv om Ludvig synes det er litt kjedelig med dårlige karakterer, fordi det rett og slett ikke 

ser bra ut på karakterkortet, uttrykker han at det spiller liten rolle. Han har fått den 

lærlingplassen han ønsket, og med det har han blitt positivt posisjonert i en tolkningsverden 

som betyr mer for ham enn tolkningsverdenen i samfunnsfaget. Han snakker om skolen og 

samfunnsfaget som noe han bare må komme seg gjennom, og uttrykker dermed at han ikke 
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identifiserer seg noe mer med samfunnsfaget enn de andre gjør, bare av andre grunner. Lise, 

Sofie og Kristian avviser posisjoneringen i samfunnsfagklasserommet fordi den bidrar til at 

de ikke lærer det samfunnsfaget de identifiserer seg med. Ludvig og Herman kan oppfattes 

som at de aksepterer posisjoneringen i klasserommet. Det at de får forenklet lærebok betyr 

ikke for dem at de posisjoneres som dumme. For dem betyr det at de får det litt lettere på 

veien mot det de faktisk identifiserer seg med: lærlingtiden. Også deres beskrivelser av 

engelskundervisningen bekrefter dette: 

Ludvig: Ja, jeg liker det veldig godt  
Herman: Ja, jeg bare synes det er morsomt jeg så... 
Intervjuer: Ja. Lærer dere noe? 
Ludvig: Vi har jo lært om Jamaica... 
Herman: Og litt om Australia 
Ludvig: Vi har ikke lært noe sånn grammatikk eller hvordan man skal skrive eller sånn, vi 
har bare lært om forskjellige steder. Men han har sagt at det er det vi kommer til å få på 
eksamen, så han har bare forberedt oss på eksamen fra vi startet. 

 

Lærerens valg om å ikke undervise dem engelsk i tråd med læreplanen, oppfattes ikke som 

negativt posisjonerende for Ludvig og Herman. Her ser vi at de aksepterer den posisjonen 

læreren tilbyr dem når han tilsynelatende ikke er interessert i å lære dem mer enn han absolutt 

må, fordi det gjør det lettere for dem å bestå skolen og begynne lærlingtiden. Sofie, Lise og 

Kristian oppfatter derimot dette som veldig negativt posisjonerende av dem, på samme måte 

som at Rolfs manglende nærhet til læreplanen i samfunnsfag virker negativt posisjonerende 

på dem. De har alle tre tanker om å søke seg til påbygg og videre til høyere utdanning, og 

uttrykker at det å ikke bli faglig utfordret i samfunnsfag nå bare kommer til å straffe seg 

siden. Dessuten hadde de alle tre gledet seg til å ha samfunnsfag på grunn av deres interesse 

for nettopp de sidene ved faget som de nå opplever at blir gjort utilgjengelig for dem 

gjennom lærernes undervisnings- og vurderingspraksis og lærebokas forenkling av 

lærestoffet. 

 

Gjennom å for eksempel ‘krige’, og forsøke å få tak i den ordinære læreboka, forhandler 

Sofie, Lise og Kristian posisjoneringen i samfunnsfagklasserommet. Gjennom å slutte å bry 

seg om å følge med, og å la være å legge ned noe arbeid i faget, avviser de posisjoneringen 

som den tilsynelatende alt for lette, eller alt for fraværende undervisningen tilbyr. Ludvig og 

Herman verken forhandler eller avviser som jeg kan oppfatte posisjoneringen. Lise, Sofie og 

Kristians posisjonering gjør trolig at de betraktes av lærerne som vanskeligere å ha med å 

gjøre enn Ludvig og Herman, og det fører definitivt til en større frustrasjon over 

skolesituasjonen for dem. Samtidig er det her interessant å spørre hvor hensiktsmessig det 
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egentlig er for elevenes identitet å akseptere posisjoneringen i denne tolkningsverdenen. En 

aksept av den posisjoneringen som vi har sett at læreboka, undervisnings- og 

vurderingssituasjonene, og lærernes forventninger til elevene tilbyr dem innebærer 

nødvendigvis å godta forventningene til en, om at man ikke er i stand til mer. 

 

Her må det også nevnes at når verken Ludvig eller Herman oppfatter 

samfunnsfagklasserommet som like negativt posisjonerende som de andre, vil det heller ikke 

føles avgjørende for deres selvforståelse å avvise eller forhandle den posisjoneringen som de 

andre oppfatter. Allikevel ser vi her at både Ludvig eller Herman uttrykker å reagere positivt 

på engelsklærerens valg om å kun undervise det han vet de kommer til å bli gitt til eksamen. 

På samme måte uttrykker de at de liker undervisningen i samfunnsfag, selv om også de 

uttrykker at den ikke relaterer så godt til deres oppfatninger av virkeligheten. At de ikke 

oppfatter noe av dette som negativt posisjonerende kan i seg selv fortelle oss noe om disse 

guttenes identitetsforståelse som elever. Innvirkningen disse læringsomgivelsene har på deres 

selvforståelse og identitet kan her betraktes som å ha bidratt til at læring i skolen generelt har 

liten verdi for dem. Dette i motsetning til Sofie, Lise og Kristian, som betrakter læringen i 

skolen som viktig for deres selvforståelse og identitet, og som derfor reagerer negativt når 

den læringen de opplever å få tilgang til ikke oppleves relevant. 

 

I lys av Lise, Sofie og Kristians opplevelser av å bli posisjonert på primært utilfredsstillende 

måter i samfunnsfagklasserommet, kan vi tolke deres egne posisjoneringer som en form for 

motstand mot den posisjoneringen de opplever at de blir ‘utsatt’ for. Blant annet forteller de 

at de ikke gidder å gjøre en innsats i faget når de uansett blir betraktet som dumme, og ikke 

får lære noe av det de hadde sett frem til å lære i samfunnsfag. For lærerne kan dette trolig 

oppfattes som latskap fra elevenes side, eller en bekreftelse på en eventuell antagelse om at 

elevene faktisk ikke er faglig sterke. I lys av elevenes begrunnelser for hvorfor de ikke gidder 

å legge ned en innsats i faget, tolker jeg dette heller som en form for skjult motstand (Scott, 

1990), som en måte å kjempe for å bevare en positiv selvforståelse, autonomi og verdighet. 

 

Elevenes muligheter til å forhandle om posisjonene som ‘lydige underordnede’ er smale 

dersom elevene også ønsker å lykkes i samfunnsfag. Pensumet setter klare rammer for hva 

elevene lærer, og det virker å være lite elevene oppfatter at de kan gjøre med det. Elevene 

beskriver en rekke forsøk de har gjort på å forhandle situasjonen i samfunnsfagklasserommet. 

Kristians spørsmål til Rolf om å få kopier av kapitler i den ordinære læreboka i samfunnsfag, 
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kan tolkes som en slik forhandling. I tillegg har vi sett at elevene forsøker å få ta fag som 

ikke ligger i deres opplæringsplan, for å på den ene siden å rustes bedre til påbygg og høyere 

utdanning, og på den andre siden å vise at de er i stand til mer enn de blir antatt å være i stand 

til. Disse forsøkene har vi sett at ikke lykkes. Da verken aksept eller forhandling av de 

posisjonene som blir gjort tilgjengelige for dem i samfunnsfagklasserommet er aktuelle 

alternativer, blir avvisning det gjenstående alternativet. De gjør det de må for å bestå, men 

avviser at samfunnsfagklasserommet er et sted for meningsfull læring og relevans for deres 

identitet.  

 

Posisjoneringen som ligger til grunn for elevenes selvforståelse og identitet i dette 

samfunnsfagklasserommet, bidrar til at samfunnsfaget som det fremstår i denne 

tolkningsverdenen blir noe elevene enten holder ut med, eller på ulike måter avviser fordi det 

ikke samsvarer med deres forståelser av seg selv som reflekterte, ansvarlige mennesker. I lys 

av Wengers (1998) påstand om at læring er en tilblivelsesprosess – hvor man søker å bli, eller 

unngå å bli, en bestemt person, hevder jeg her at elevenes til tider uhensiktsmessige 

posisjoneringer i sine samfunnsfagklasserom, fremstår som meningsfulle og naturlige i lys av 

deres tolkningsverden i samfunnsfag. 

	  
Posisjoneringen som foregår i tolkningsverdener viser seg å være av stor betydning for 

deltakernes selvforståelse og identitet. Elevers oppfatninger av å bli betraktet som autonome, 

verdige mennesker, er grunnleggende for all skolevirksomhet, og i det hele tatt for all sosial 

virksomhet hvor noen aktører besitter mer definisjonsmakt enn andre (Scott, 1990). Mine 

erfaringer fra det typiske lærerrommet er at lærere lett får gehør for at det utelukkende er 

elevenes egen skyld at de ikke klarer å følge med, og er passive eller bråkete. Sjeldent hører 

man de samme lærerne stille kritiske spørsmål til hvorvidt deres egen undervisning legger 

dårlig til rette for gode læringssituasjoner. Lærernes holdninger uttrykkes kanskje ikke åpent i 

klasserommene, men som vi har sett, så kan holdninger oppfattes også når de ikke uttrykkes 

med ord. Elever må kjempe langt mer for å få gehør når de av ulike grunner mistrives eller 

føler seg urettferdig behandlet i undervisningen. 
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6 Konklusjon 
	  
Tolkningsverdener gir retning til hvordan vi forstår og handler i verden. De består av 

oppfatningene vi har dannet oss gjennom deltakelse i sosial praksis, oppfatninger som er 

avgjørende for hvordan vår selvforståelse og identitet tar form. Er vi interessert i å forstå 

hvorfor mennesker tenker og handler som de gjør, vil det derfor være avgjørende å få 

innblikk i hvilke oppfatninger de har av verden – å få innblikk i deres tolkningsverden. 

Gjennom deltakelse i fag i skolen konstrueres tolkningsverdener, fordi fag henvender seg til 

oss på bestemte måter, og oppfordrer til bestemte former for handling og samhandling. 

Hvordan dette skjer i samfunnsfaget er viktig for hvordan elever oppfatter faget, hvordan de 

oppfatter seg selv, og da videre for hvordan de handler. Jeg har i denne oppgaven forsøkt å få 

innblikk i elevenes egne tanker om og forklaringer på når og hvorfor de opplever motivasjon, 

eller mangel på det, og hva de tenker er årsaker til dette. Gjennom masteroppgaven har jeg 

vært interessert i å finne ut mer om hva som skaper engasjement hos elevene i samfunnsfaget. 

For å nærme meg dette temaet har jeg stilt denne problemstillingen: 

 

Hva kjennetegner yrkesfagelevers tolkningsverden i samfunnsfag, og hvordan bidrar 

posisjoneringen i denne tolkningsverdenen til elevenes identitet? 

 

Masteroppgaven tar utgangspunkt i en gruppe på fem yrkesfagelever. Grunnen til at jeg 

valgte å gjøre studiet mitt på en yrkesfaglig studieretning, er at mangel på motivasjon, og 

frafall, er spesielt fremtredende her. I og rundt ethvert samfunnsfagklasserom eksisterer 

verdier, normer, interaksjonsmåter, undervisnings- og vurderingspraksiser, relative 

posisjoner, måter å lære på, og så videre, som til sammen utgjør bakteppet for elevenes 

fortolkninger av dette samfunnsfagklasserommet, og av seg selv som deltakere av det. Jeg har 

videre søkt å få innblikk i hvordan ulike aspekter innenfor denne tolkningsverdenen virker 

posisjonerende på elevene, og hvordan elevene posisjonerer seg i møte med posisjoneringen 

av dem. 

 

I forskningsarbeidet har jeg intervjuet fem yrkesfagelever, som har delt sine oppfatninger av 

samfunnsfag på yrkesfag. Disse fortellingene gir oss innblikk i deres tolkningsverden i 

samfunnsfag, og av posisjoneringen innenfor denne tolkningsverdenen. De fortalte hva som 

ble formidlet gjennom undervisning og lærebok, hvordan det ble formidlet, og beskrev sine 
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tanker rundt hvorfor de har samfunnsfag. Gjennom disse beskrivelsene kommer også 

posisjoneringen i klasserommene frem. 

 

6.1 Tolkningsverden, posisjonering og identitet 
Med utgangspunkt i Sofie, Kristian, Lise, Ludvig og Hermans beskrivelser av de to 

samfunnsfagklasserommene hvor de er elever, har jeg beskrevet en tolkningsverden som for 

meg synes å ha en del negative konsekvenser for elevenes identitet og selvforståelse i det 

samfunnsfaget de er deltakere av. Elevenes oppfatninger preges av at deres 

yrkesfagtilhørighet gjør at de ikke får den samme samfunnsfagundervisningen som elever på 

studiespesialisering får. Disse oppfatningene har oppstått blant annet fordi lærernes 

undervisning ligger på et lavt faglig nivå, fordi læreboka deres er forenklet, og fordi de kun 

forventes å kunne fakta og begreper fra læreboka på prøver. Debatt, faglig diskusjon, drøfting 

og refleksjon, ferdigheter som løftes frem i samfunnsfagets formålsparagraf (LK06, 2013a), 

ligger også til grunn for elevenes tanker om hva samfunnsfag egentlig er. Elevenes 

oppfatninger er at disse aspektene ved samfunnsfaget er mer eller mindre fraværende i deres 

egne samfunnsfagklasserom, fordi de går på yrkesfag og derfor antas å ikke være smarte nok. 

 

Elevene beskriver en tolkningsverden hvor blant annet undervisning, vurderingssituasjoner, 

lærestoff, og lærernes forventninger posisjonerer dem på måter som for flere av elevene er 

uforenlig med deres selvforståelse som ansvarlige og lærevillige elever. Flere av elevene 

opplever å posisjoneres på måter som ikke stemmer overens med den de egentlig føler at de 

er. Flere av elevene forteller at de derfor ikke gidder eller har motivasjon til å gjøre en innsats 

i faget når de uansett blir betraktet som dumme, og ikke får lære noe av det de hadde sett 

frem til å lære i samfunnsfag. Sett i lys av den utilfredsstillende posisjoneringen av dem, kan 

denne tilsynelatende ‘latskapen’ også betraktes som et forsøk på å bevare en positiv 

selvforståelse, autonomi og verdighet gjennom en form for skjult motstand (Scott, 1990). Det 

at flere av elevene uttrykker et ønske om å gå påbygg for å bevise for seg selv og andre at de 

faktisk ikke er dumme, kan betraktes som en posisjonering elevene gjør for å bøte på de 

nedverdigende posisjonene de på yrkesfag opplever at er tilgjengelige for dem. 

 

Gjennom deltakelsen i denne tolkningsverdenen har elevenes identitet og selvforståelse tatt 

form. Oppfatningene elevene har av seg selv innenfor denne tolkningsverdenen i 

samfunnsfag er at de betraktes som dumme av lærerne, av elevene på de andre linjene på 
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skolen, og i samfunnet for øvrig. Posisjonene de opplever å bli tilbudt gjennom dette 

samfunnsfagklasserommets undervisnings- og vurderingspraksis, lærebok, og oppfattede 

forventninger til dem, kommuniserer til elevene at de ikke anses som smarte eller interessante 

nok til å bli undervist på samme nivå som elever på andre linjer. I lys av disse ulike 

momentene kan det hevdes at posisjoneringen innenfor denne tolkningsverdenen i 

samfunnsfag legger negativt til rette for elevenes identitet. 

 

6.2 Forskningens bidrag 
6.2.1 Elevers oppfatninger av samfunnsfaget 
I samfunnsfagdidaktikken påpekes det en mangel på kunnskaper om elevers oppfatninger av 

samfunnsfaget (Børhaug et al., 2015). Hva elevene oppfatter som fagets relevans for deres 

egne liv, hva ved faget som motiverer dem, og hvilke bilder de danner seg av samfunnet 

gjennom samfunnsfaget, er blant de etterlyste kunnskapene. Som ett bidrag står 

forskningsprosjektet “Kunnskapsproduksjon og identitetskonstruksjon – skolen som del av 

ulike ungdommers oppvekstmiljø” ved UiO (Hovdenak, 2014; Hovdenak & Bø, 2010). Her 

finner Hovdenak og Bø at samfunnsfaget oppleves som viktig for dagens fremtidsrettede 

elever, opptatt som de er av å få innsikt og forståelse hva angår samfunnets utvikling. Inn i 

denne sammenhengen representerer også mine undersøkelser et bidrag til utforskningen av 

hvordan oppfatninger av samfunnsfaget oppstår, og av oppfatningers grunnleggende 

betydning for elevers identitet og selvforståelse. Gjennom deltakelse i sosiale praksiser, som 

undervisning, etableres tolkningsverdener som forteller elevene noe om hvordan verden 

henger sammen, og om deres relative posisjoner innenfor disse verdenene. Hvilke posisjoner 

elevene opplever at blir gjort tilgjengelige for dem, og hvilke posisjoneringer de så gjør, blir 

viktige nettopp fordi de forteller elevene noe om hvem de er. 

 

6.2.2 Samfunnsfaget som identitetsdannende 
I tråd med den forskningen som er blitt gjort av figured worlds (tolkningsverdener) i 

undervisningssammenheng, viser også mine undersøkelser at fag bidrar til identitet på måter 

vi ikke har vært klar over tidligere. Tidligere har læring primært blitt betraktet som en 

kognitiv aktivitet, mer eller mindre isolert fra omgivelsene. Nå viser forskningen at læring i 

større grad må forstås som en form for identitetsutvikling i tolkningsverdener. På grunn av 

denne tette forbindelsen mellom deltakelse og identitet, vil måten omgivelsene rundt 
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læringen er konstruert, ha viktige implikasjoner for den sosiale, kognitive, emosjonelle og 

ferdighetsmessige læringen som skjer. 

 

For samfunnsfagdidaktikken understreker dette betydningen av deltakerstrukturene som 

knyttes til opplæringen av elevene til “forståing av og oppslutning om grunnleggjande 

menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling […], til aktivt medborgarskap og 

demokratisk deltaking” (LK06, 2013a). Ulike deltakerstrukturer vil føre til etableringen av 

ulike tolkningsverdener. Måten elevene oppfatter å posisjoneres innenfor disse 

deltakerstrukturene, relativt til læreren, til lærestoffet, til medelevene, til samfunnet, vil som 

vi har sett få følger for hvorvidt elevene aksepterer eller avviser samfunnsfagklasserommet 

som et sted for meningsfull læring, som relevant for deres identitet. 

 

6.2.3 Omgivelsenes innvirkning på motivasjon 
Forsøkene på å forklare det store frafallet fra videregående opplæring, spesielt fra 

yrkesfagene, er mange. Store ressurser settes inn for å forbedre fullføringsgraden. I et innlegg 

i VG hevder kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (2014) at frafallet på yrkesfag trolig 

ville sunket dersom kravene til fagutdanningene ble senket. Mange lignende forsøk på å 

forstå og forklare frafall i skolen tar utgangspunkt i antagelser om at årsakene er manglende 

evne eller vilje til å lære hos elevene selv. Kunnskapsministeren hevder implisitt at årsakene 

til frafallet på yrkesfag bunner i at elever ikke er i stand til å prestere i tråd med kravene der. 

Som denne oppgaven har beskrevet, etterlyser imidlertid en rekke forskere mer kunnskap om 

hvordan ulike utforminger av læringssituasjoner i skolen har viktige implikasjoner for elevers 

selvforståelse og identitet, og følgelig for deres muligheter og motivasjon for læring.  

 

I mine undersøkelser har jeg stilt meg på skuldrene til blant andre Boaler og Greeno (2000), 

Boaler (2003), Rubin (2007), McDermott (1987), Barron (2014) og Robinson (2007) idet jeg 

heller har spurt: i hvilken grad tilrettelegger læringsomgivelsene på yrkesfag for motivasjon 

for læring? Er de ulike tolkningsverdenene som yrkesfagelever deltar i på skolen og i 

samfunnsfaget konstruert så elevene kan komme ut derifra med en positiv selvforståelse? På 

hvilke måter relaterer undervisningen på yrkesfag til de ulike elevenes selvforståelse og 

identitet? Denne tilnærmingen har vist seg å gi viktige kunnskaper om hvordan ulike 

læringsomgivelser i klasserommet har viktige følger for elevers motivasjon for læring i de 

ulike fagene. Det viktigste spørsmålet vi må stille oss som både lærere og forskere, er ikke 
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hva som skjer i undervisningen, men hvordan det skjer. Hvordan snakker læreren til elevene? 

Hvordan foregår arbeidet? Hvordan responderer elevene? Det er svarene på disse 

spørsmålene som kan gi oss viktige pekepinner på den læringen og identitetsdannelsen som 

faktisk foregår i klasserommene. 

 

Vi lever i målstyringens tidsalder, hvor målinger og sammenligninger av prestasjoner får 

dominere den offentlige utdanningsdebatten. De elevene som ikke når opp, mange av dem fra 

yrkesfag, faller nødvendigvis utenfor. Biesta (2009) formaner at spørsmålet om utdanningens 

hensikt må få plass i debatten igjen. Klafki (2001) oppsummerer denne hensikten i tre 

punkter: Selvbestemmelse, medbestemmelse, og solidaritetsevne. Spørsmålene vi reiser om 

utdanningen må slutte å handle utelukkende om hva en effektiv utdanning er, til igjen å 

befatte seg med utdanningens hensikt, om hva en god utdanning er (Biesta, 2009). Faren er 

nemlig at vi ender opp med å verdsette det som kan måles, snarere enn å måle det vi faktisk 

verdsetter. Det er sistnevnte, spørsmålet om hensikt, som i siste instans må være styrende 

dersom vi ønsker å etablere konstruktive læringsomgivelser i skolen. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide 
	  

1. Bakgrunn	  
a. Hvordan	  trives	  du	  på	  skolen?	  
b. Hva	  er	  ditt	  favorittfag?	  
c. Hva	  synes	  du	  om	  faget	  samfunnsfag?	  
d. Hva	  slags	  tanker/forventninger	  hadde	  du	  til	  faget	  når	  dere	  begynte	  med	  

det	  i	  høst?	  
	  

2. Beskrivelser	  av	  og	  tanker	  om	  samfunnsfagklasserommet	  
a. Hvis	  jeg	  var	  ny	  elev	  i	  klassen	  deres,	  og	  skulle	  være	  med	  i	  samfunnsfag	  for	  

første	  gang,	  hvordan	  ville	  du	  på	  forhånd	  ha	  forberedt	  meg	  på	  hvordan	  en	  
typisk	  time	  kom	  til	  å	  være?	  

b. Hva	  ville	  du	  sagt	  om	  undervisningen?	  	  
c. Beskriv	  samfunnsfaglæreren	  deres.	  	  
d. Hvordan	  bruker	  dere	  læreboka,	  om	  i	  det	  hele	  tatt?	  
e. Hvordan	  blir	  dere	  testet?	  

	  
3. Tanker	  om	  samfunnsfaget	  

a. Hvordan	  ville	  du	  beskrevet	  samfunnsfag	  som	  til	  en	  som	  aldri	  har	  hatt	  det	  
før?	  

b. Hvorfor	  tror	  du	  at	  samfunnsfag	  er	  et	  fag	  i	  skolen?	  
c. Hvilke	  tanker	  har	  du	  om	  hva	  som	  er	  god	  samfunnsfagundervisning/en	  

god	  time?	  
d. Hva	  føler	  du	  at	  du	  får	  ut	  av	  faget,	  om	  noe?	  
e. Hva	  er	  det	  meningen	  at	  dere	  skal	  få	  ut	  av	  det,	  tror	  du?	  
f. Hva	  tror	  du	  at	  du	  hadde	  blitt	  prøvd	  i	  om	  du	  kom	  opp	  i	  eksamen	  i	  faget?	  

	  
4. Evner	  i	  samfunnsfag	  

a. Hva	  vil	  det	  si	  å	  være	  god	  i	  samfunnsfag	  i	  Norge,	  vil	  du	  si?	  
b. Hvordan	  ville	  du	  rangert	  deg	  selv	  i	  samfunnsfag,	  i	  forhold	  til	  klassen?	  
c. Hva	  tenker	  du	  om	  din	  egen	  innsats	  i	  faget?	  
d. Er	  samfunnsfag	  et	  fag	  du	  bryr	  deg	  om,	  annet	  enn	  karakteren	  du	  får?	  
e. Har	  du	  lyst	  til	  å	  fortsette	  med	  samfunnsfag?	  På	  programfag/høyere	  

utdanning?	  Kan	  du	  si	  noe	  om	  grunnen	  til	  det?	  
	  

5. Eventuelt	  
a. Noe	  du	  vil	  legge	  til?	  Hva	  har	  jeg	  glemt	  å	  spørre	  deg	  om	  som	  du	  synes	  jeg	  

burde?	  
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Vedlegg 2: Samtykkeskriv 

	  
	  

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt            
 
 

 
Mitt navn er Jenny Therese Korsnes, og jeg skriver masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk 
ved Lektorprogrammet på Universitetet i Oslo. Målet med dette skrivet til deg er å spørre om 
du kan tenke deg å bli intervjuet av meg, og svare på noen spørsmål knyttet til dine tanker om 
og opplevelser av å ha faget samfunnskunnskap. Jeg ønsker å høre hva du som elev har å 
fortelle om akkurat den samfunnskunnskapsundervisningen du får på skolen. 
 
Hva innebærer deltakelse i studien 
Som deltaker i denne studien vil du bli intervjuet av meg i ca. 45-60 minutter, og det kommer 
til å minne om en vanlig samtale der vi snakker om litt forskjellige temaer som angår hvordan 
du opplever, og tenker om faget og undervisningen i samfunnskunnskap. 
 
Det vil bli gjort lydopptak av intervjuet. Dette opptaket og alle andre notater vedrørende 
intervjuet vil det kun være meg og min veileder Elin Sæther, førsteamanuensis ved ILS, som 
har tilgang til. 
 
Hva gjør vi med personlig informasjon om deg? 
Alle personopplysninger vi oppbevarer om deg vil bli behandlet konfidensielt, og i den 
endelige publikasjonen vil alle opplysninger være anonymisert. Lydopptaket fra intervjuet vil 
beskyttes ved hjelp av passord, og slettes etter at oppgaven har blitt vurdert. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er helt frivillig å delta i denne studien, og du kan når som helst bestemme deg for å trekke 
deg uten å oppgi noen grunn. Om dette skulle skje, vil alle opplysninger om deg bli 
anonymisert. 
 
Kontaktinformasjon 
Dersom du skulle ha spørsmål til studien, nøl ikke med å kontakte meg. Nedenfor er også 
kontaktinformasjon til min veileder, Elin Sæther, førsteamanuensis ved Institutt for 
Lærerutdanning og Skoleforskning på UiO. 
 
Masterstudent: Jenny Therese Korsnes, e-mail: jkorsnes@gmail.com, tlf. 47616477. 
Veileder: Elin Sæther, e-mail: elin.sather@ils.uio.no, tlf. 22858334. 
 
Med vennlig hilsen 
Jenny Therese Korsnes 
Masterstudent ved Universitetet i Oslo 
 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta: 
 
 
 
 
Signatur av elev over 18 år/foresatte av elev under 18 år       Dato 
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Vedlegg 3: NSD-søknad 

 

 
Elin Sæther
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo
Postboks 1099 Blindern
0317 OSLO
 
Vår dato: 06.11.2015                         Vår ref: 45182 / 3 / MHM                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 15.10.2015. Meldingen gjelder
prosjektet:

Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er
meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i
personopplysningsloven.
 
Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 30.06.2016, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen
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