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Sammendrag 
 

I dette forskningsprosjektet har jeg undersøkt hvordan fire samfunnsfagslærere forstår og 

omtaler eget arbeid med holdninger og verdier. Det demokratiske prosjektet i samfunnsfag 

står sterkt, men en noe tvetydig demokratiforståelse i læreplanen kan føre til variasjon blant 

lærerne. Skolen og samfunnsfaget skal videreformidle demokratiske, kristne og humanistiske 

verdier, men det finnes ingen råd eller prosedyrer til hvordan dette bør gjøres i praksis. I 

forskningslitteraturen er det heller ingen enighet om hvordan holdninger og verdier skal 

videreformidles, eller hva som legges i de ulike verdiene. Gjennom kvalitative intervjuer har 

jeg undersøkt lærernes forståelse av dette, og ser at det arbeides ulikt med holdninger og 

verdier i de ulike klassene. For noen samfunnsfagslærere handler arbeidet med holdninger og 

verdier om å videreføre et felles verdigrunnlag, mens for andre handler det om å gi elevene 

verktøy til å kunne håndtere en globalisert og teknologisk verden. Dialog, kildekritikk og 

modellering synes å være nøkkelfaktorene for å arbeide med holdninger og verdier. Alle 

lærerne i studien er opptatt av å skjule personlige holdninger og verdier, og mener at skolen 

heller burde fremme de demokratiske verdiene som er nedfelt i opplæringsloven. Det synes 

likevel å være en variasjon i hva som legges i personlige holdninger og verdier. Tendenser 

viser også at lærerne har noen kjerneverdier de ønsker å videreformidle, noe som kan føre til 

ulik praksis. Tendenser tyder også på at videreformidlingen av norsk kulturarv og 

kulturforståelse står sterkere hos lærerne som underviser på mer flerkulturelle skoler, enn den 

gjør hos lærerne på mindre flerkulturelle skoler. Om denne tendensen er reell må undersøkes 

nærmere, ved å inkludere flere lærere og ved å undersøke lærerne i praksis.  
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1 Innledning 
I dette masterprosjektet skal jeg se nærmere på samfunnsfagslæreres forståelse av holdninger 

og verdier i samfunnsfag. Ulike demokratiforståelser og ulike oppfatninger av skolens rolle 

kan påvirke hvordan det arbeides med holdninger og verdier. Skal skolen videreføre noen 

verdier, og hvilke verdier er dette? Hva når disse verdiene kommer i konflikt med elevenes 

verdier? Dette er spørsmål jeg ønsker å undersøke nærmere i dette prosjektet. Fremtiden 

ligger i elevenes hender, og derfor kan det være avgjørende hvilke verdier og holdninger de 

sitter igjen med etter endt skolegang. Elevene skal utvikle seg til å bli selvstendige og 

autonome individer, og skal samtidig kunne fungere i et samfunn med andre individer. 

Elevene i Norge skal igjennom den samme grunnskolen, men betyr det nødvendigvis at de får 

lik undervisning?  

 

Det norske samfunnet er flerkulturelt, og er stadig i utvikling. Holdninger og verdier som var 

sentrale for 50 år siden, er nødvendigvis ikke så sentrale i dag. I opplæringsloven står det 

tydelig at skolen ikke skal være verdinøytral. Den skal fremme demokratiske, kristne og 

humanistiske verdier (Kunnskapsdepartementet, 1998). Hvordan dette skal gjøres i praksis, 

eller hva disse verdiene inneholder, står ikke eksplisitt forklart i læreplanen. Jeg antar derfor 

at det er ulike praksiser rundt om på skolene, og ønsker derfor å se nærmere på dette. 

Kunnskapsløftet 2006 (K06) gir lærerne stor frihet, noe som både kan ha positive og negative 

følger. Lærerne står mer fritt, noe som kan fremme kreativitet, men det kan også føre til 

variasjon mellom klasser og skoler. Mitt forskningsspørsmål lyder derfor som følger: 

 

Hvordan forstår samfunnsfagslærere eget arbeid med verdier og holdninger?   

 

 

For å besvare denne problemstillingen har jeg utformet noen forskningsspørsmål: 
 
Synes samfunnsfagslærerne at skolen bør være verdinøytral? Hvis ikke, hvilke verdier bør 
videreformidles? 
 
Hvordan arbeider samfunnsfagslærerne med å videreformidle verdier? 
 
Hvordan håndterer samfunnsfagslærerne uenighet omkring verdier?  
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1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Holdninger og verdier har vært noe som har opptatt meg lenge, og jeg støtte selv på noen 

verdiuenigheter i praksis. En av konfliktene jeg kom opp i, handlet om religiøse hodeplagg. 

Skolen jeg var utplassert på, hadde et forbud mot å bruke lue inne. En dag var det en elev 

som valgte å overse denne regelen, og kom inn i klasserommet med lue. Flere elever reagerte, 

og diskusjonen om hodeplagg var i gang. Eleven forsvarte seg, og kritiserte skolen for å 

tillate religiøse hodeplagg, og ikke lue. Han mente det var urettferdig at noen fikk bruke hijab 

i klasserommet, mens han ikke fikk bruke lue. Diskusjonen eskalerte raskt, og jeg følte 

behovet for å bryte inn. Jeg var usikker på hva som var riktig måte å håndtere en slik 

situasjon på. På bakgrunn av egen forståelse og erfaring, tok jeg fatt i diskusjonen og endte 

opp med å forklare opplevde skiller mellom religiøse og ikke-religiøse hodeplagg.  

 

En annen utfordring jeg kom overfor var gjennom en diskusjon med en kollega. Hun hadde 

en elev som hadde tegnet hakekors på et ark, og ønsket å forhøre seg rundt i kollegiet, om 

hvordan lærerne ville håndtert dette, og om det i det hele tatt var tillatt å tegne slike symboler 

på skolen. Det ble en stor debatt på personalrommet, uten at vi kom til en felles enighet. Slike 

utfordringer inneholder en tydelig oppfatning av verdier, og da det ikke var en enighet blant 

kollegene, antar jeg at det vil være en usikkerhet på andre skoler også. Slike verdikonflikter 

har ikke blitt drøftet i stor nok grad i utdanningen min, og jeg følte jeg stod på bar bakke da 

jeg skulle gripe fatt i disse diskusjonene. Jeg er med andre ord nysgjerrig og genuint 

interessert i hvordan lærere løser lignende verdikonflikter i sitt klasserom.  

 

1.2 Oppgavens aktualitet 
For å aktualisere forskningsprosjektet vil jeg kort redegjøre for tidligere forskning, og 

deretter belyse behovet for en samfunnsoppdatert læreplan. I en internasjonal kontekst har 

blant annet Hess (2002, 2005, 2009) og Gereluk (2012) sett på holdninger og verdier i et 

kontroversielt perspektiv, og fremhever viktigheten av dialog og åpenhet i demokratiske 

samfunn. I en norsk kontekst finnes det ikke så mye samfunnsdidaktisk forskning, ettersom 

feltet er relativt nytt (Børhaug, 2005). I samfunnsdidaktikken er det dog gjort en del forsking 

på samfunnsfagets demokratiske prosjekt, noe som innebærer et verdi- og holdningsaspekt 

(Børhaug, 2005; Fjeldstad og Mikkelsen, 2013; Koritzinsky, 2012; Stray, 2012; Briseid, 

2012). Dette vil være utgangspunkt for oppgavens teoretiske bakgrunn. Videre er det få som 

har forsket direkte på holdninger og verdier, men jeg vil fremheve noen av bidragene. Jostein 
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Sæther (1997) har undersøkt holdningsdannelse i et pedagogisk-psykologisk perspektiv og 

ser at kunnskap, trygghet, dialog, perspektivtaking og evne til sosial sensitivitet (medfølelse, 

empati) er viktige aspekter i holdningsarbeidet. Samfunnsdidaktikeren Theo Koritzinsky 

(2012), har introdusert begrepet om flersidig undervisning, og mener at samfunnsfagslærere 

bør arbeide med holdninger og verdier gjennom dette. Odd. R. Hunnes (2015) har også sett 

på hvordan man kan jobbe med holdninger og verdier i samfunnsfag, ser at læreren kan 

fremstå som en god rollemodell, sørge for en god dialog i klasserommet, og bruke flere kilder 

i undervisningen. Janicke Stray og Emil Sætra (2016) har undersøkt hvordan syv lærere 

opplever egen undervisningspraksis, og sett at lærerne fremhever dialog og demokratiske 

prosesser som viktige prinsipper for utdanningen. Videre har de forsket på lærerens rolle i 

klasseromsdiskusjoner, og sett at lærerne hovedsakelig responderer gjennom konfrontasjon, 

gjennom argumentasjon og gjennom å stille spørsmål til elevene. Med bakgrunn i dette, 

mener jeg det er relevant å undersøke hvordan lærerne opplever og forstår egen 

undervisningspraksis.  

 

Vi lever i en verden preget av globalisering, terror og hyppige maktskifter, og derfor mener  

jeg at verdier og holdninger fortjener å trekkes fram i lyset. Holdninger og verdier er viktige 

for handlingene våre, og negative vurderinger kan føre til fordommer, fremmedfrykt og 

ekskludering (Hunnes, 2015). Det kan føre til økt oppslutning om ekstremisme, vold og 

terror, noe som vil prege samfunnets stabilitet og utvikling. Verdier og holdninger hos den 

enkelte er viktig for fellesskapet, for stabiliteten og for fremtiden. Et av utdanningssystemets 

viktigste oppgave er å utvikle «barn og unges kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir 

grunnlag for å mestre eget liv i et demokratisk og mangfoldig samfunn» (Meld. St. 28 (2015-

2016), 2016 s.5). Utviklingen av en mer flerkulturell og globalisert verden stiller store krav til 

samfunnet og til skolen, og politikerne mener derfor at det er på tide med en ny revidering av 

Kunnskapsløftet. I Stortingsmelding 28 (2015-2016) står det:  

 
I denne meldingen legger regjeringen frem forslag til hvordan innholdet i grunnskolen 

og videregående opplæring skal fornyes for at barn og unge skal få gode vilkår for å 

utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning i deres liv både i 

oppveksten og som et godt utgangspunkt for videre utdanning og aktiv deltakelse i 

arbeids- og samfunnsliv. Opplæringen skal gi den enkelte elev, lærling og 

lærekandidat de beste forutsetninger for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger 
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som har stor betydning både i nære mellommenneskelige relasjoner og i samfunnet 

(2016, s.5-6). 

 

Videre viser St.meld. hvordan samfunnet er i konstant utvikling, og at globalisering og ny 

teknologi krever en oppdatert læreplan og en skole som kan bidra i samfunnsutviklingen. De 

peker på at Norge stadig blir mer mangfoldig, og at det derfor er viktig å ivareta borgerne på 

en hensiktsmessig måte. Det stilles store krav til elevens læring, og det fremkommer i 

Stortingsmeldingen at dette ikke har vært godt nok ivaretatt. Dette kan skyldes at læreplanens 

ulike deler har blitt utformet til ulike tider. Derfor hevdes det i St.meld. 28, at fornyelsen av 

Kunnskapsløftet skal stimulere til bedre læring ved at læreplanen skal få en bedre 

sammenheng. Fornyelsen skal gjelde både opplæringsloven, prinsippene for opplæringen og 

de individuelle kompetansemålene. Den generelle delen av læreplanen, hvor vi finner skolens 

verdigrunnlag, skal «utdypes og konkretiseres» (Meld. St. 28 (2015-2016), 2016, s.7). Dette 

tyder på at verdigrunnlaget ikke har vært utypet og konkretisert nok. Dette oppfattes som 

problematisk hos politikerne, og av den grunn er det interessant å se på hvordan 

samfunnsfagslærere i dag arbeider med holdninger og verdier ut ifra verdigrunnlaget vi finner 

i opplæringsloven og i K06.  

 

1.3 Oppgavens oppbygning 
For å nærme meg samfunnsfagslæreres forståelse av eget arbeid med holdninger og verdier, 

har jeg strukturert oppgaven rundt fem kapitler. I andre del av oppgaven vil jeg ta for meg 

oppgavens teoretiske bakgrunn. Her vil jeg starte på et mer overordnet og abstrakt plan, hvor 

jeg ser på skolens rolle og funksjon i samfunnet. Videre vil jeg konkretisere dette nærmere 

ved å se på skolens demokratiske prosjekt, holdninger og verdier, og konkrete pedagogiske 

grep for å arbeide med holdninger og verdier i samfunnsfag. I oppgavens metodedel skal jeg 

se nærmere på og drøfte metodiske utfordringer knyttet til forskningsprosjektet. Her vil jeg 

gå dypere inn på utvalgsmetode, utforming av intervjuguide, transkripsjon og analyseverktøy. 

Jeg vil også drøfte etiske hensyn, validitetstrusler og utfordringer knyttet til prosjektet. For å 

besvare forskningsspørsmålet, vil oppgavens analysedel diskutere utvalgets funn opp mot 

sentrale teorier. Analysedelen vil være strukturert rundt tre hovedtendenser, tolket ut ifra 

intervjumaterialet. For det første vil jeg diskutere hvorvidt skolen bør være verdinøytral og 

hva dette innebærer, deretter vil jeg se på hvordan verdier og holdninger videreformidles og 

til slutt hvordan lærerne håndterer verdiuenigheter i klasserommet.  
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2 Teoretisk bakgrunn 
I forrige avsnitt viste jeg hvordan oppgaven som helhet var bygd opp. Jeg vil videre 

konkretisere hvordan oppgavens teoretiske bakgrunn er strukturert. Først vil jeg se nærmere 

se på ulike teorier på skolens rolle og funksjon i samfunnet, i lys av Biestas tre begreper; 

kvalifisering, sosialisering og selvstendiggjøring, og Børhaugs samfunnsfaglige begrunnelser. 

Dette vil jeg drøfte i lys av ulike teoretiske perspektiver fra Dewey, Friere, Klafki, Durkheim, 

Shor og Krejsler. Grunnen til at jeg løfter frem flere teoretikere, er at de alle har ulike 

perspektiver til hvordan skolen bør utformes, noe som har en betydning for skolens funksjon i 

samfunnet. Dernest vil jeg se nærmere på skolens demokratiske prosjekt, i lys av ulike 

demokratiforståelser, skissert av Stray og Briseid. Deretter vil jeg ta for meg perspektiver 

knyttet til skolens arbeid med verdier og holdninger. Det siste delkapittelet vil omfatte teorier 

og perspektiver på håndtering av uenighet knyttet til verdier og holdninger. Her vil jeg, i lys 

av Hess, Hunnes, Rawls og Koritzinsky, se på metoder for å håndtere slike uenigheter i 

klasserommet.  

 

 

2.1 Skolens rolle og funksjon i samfunnet 
Det finnes ulike forståelser og tilnærminger til skolens rolle og funksjon i samfunnet, og 

hvilken forståelse som ligger til grunn, vil prege lærernes arbeid med verdier og holdninger.  

Gert Biesta (2009) er en av teoretikerne som har sett på skolens rolle og funksjon, og mener 

at vi bør redefinere utdanningen, og knytte den sterkere opp mot formålet med skolen. For 

han har utdanningen hovedsakelig tre funksjoner; qualification, socialisation og 

subjectification (heretter kvalifisering, sosialisering og selvstendiggjøring). Disse begrepene 

vil jeg koble opp mot samfunnsdidaktikeren Kjetil Børhaugs samfunnsfaglige begrunnelser, 

og i lys av sentrale teoretikere.  

 

2.1.1 Kvalifisering 
Utdanningens kvalifiserende funksjonen handler om å ruste elevene til å bli aktive og 

deltakende samfunnsborgere. Elevene skal gjennom utdanningen få muligheten til å tilegne 

seg de nødvendige kunnskapene og ferdighetene som samfunnet krever. Dette innebærer at 

elevene skal bli i stand til å delta aktivt i samfunnet, få en jobb og kunne bidra til 

samfunnsutvikling og velferd (Biesta, 2009). Det kvalifiserende perspektivet kan sees i 
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sammenheng med nytteperspektivet til Børhaug (2005). Ut ifra denne forståelsen skal 

samfunnsfaget sørge for at elevene tilegner seg nyttige kunnskaper og ferdigheter, for å 

kunne lykkes i samfunnet. Her ligger det et økonomisk perspektiv, som både gagner 

samfunnet og enkeltindividet (Børhaug, 2005). Dette handler om å sørge for videre 

økonomisk vekst, et aktivt yrkesliv og gode skattebetalere i samfunnet. Et 

kunnskapskrevende samfunn krever bevisste, kunnskapsrike og dyktige individer. Fokuset på 

å skape kunnskaps- og evnerike individer gjenkjennes i læreplanens kompetansemål. I 

samfunnsfaget skal elevene stimuleres til ulike kunnskaper og ferdigheter, som er viktig for å 

kunne mestre hverdagen og yrkeslivet (Hunnes, 2015).  

 

2.1.2 Sosialisering 
Den andre funksjonen Biesta (2009) fremhever, er sosialiseringsperspektivet. Dette handler 

om at skolen skal sørge for å stimulere til fellesskap og en felles forståelse i samfunnet. 

Skolen skal blant annet fremme demokrati, toleranse, likestilling og vitenskapelig tenkemåte 

(Kunnskapsdepartementet, 1998). Det er her ideen om et felles verdigrunnlag kommer inn, 

hvor elevene skal tilpasse seg det norske samfunnet og dets verdier. Det er derfor viktig at 

elevene sosialiseres inn i de «rette» tanke- og handlingsmønstre. Elevene bør utvikles til å bli 

aktive medborgere, som stimulerer til vekst av det vestlige demokratiet vi kjenner i dag. På 

samme måte kan det også forstås som at elevene ikke skal stimuleres til en opposisjon av det 

nåværende samfunnet, og at verdier som undertrykker demokratiet, ytringsfriheten, 

likestillingen og de kristne og humanistiske verdiene, ikke er akseptable på skolen. 

Sosialiseringsfunksjonen kan knyttes til Børhaugs begrep om politisk styringsperspektiv, 

hvor nasjonsbygging og en legitimering av dagens samfunn er det sentrale. Disse 

perspektivene tar utgangspunkt i at samfunnets verdier og holdninger skal videreføres, slik at 

man sikrer rådende samfunnsforhold (Børhaug, 2005).  

 

En sentral teoretiker som støtter sosialiserings- og overføringsperspektivet, er Émile 

Durkheim (1956). Han er opptatt av at utdanningen skal føre til stabilitet i samfunnet, og 

mener at et samfunn kun kan overleve ved homogenitet i befolkningen. Av den grunn må 

staten og utdanningen sørge for å videreføre de kunnskaper og ferdigheter som samfunnet 

trenger. Utdanningen blir et middel til makt, og barna skal gjennom utdanningen sosialiseres 

inn i samfunnet, og formes kontrollert innenfor samfunnsrammene. Samfunnet vil holde seg 

stabilt ved at befolkningen opplæres til gjeldene samfunnsstrukturer og samfunnsnormer. De 
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vil dermed godta samfunnet som det er, og handle ut ifra en pliktfølelse til samfunnet. Når 

barnet har tilegnet seg selvkontroll, kan det handle fritt innenfor samfunnets gitte rammer. 

(Durkheim, 1956). Med utgangspunkt i denne teorien, kan en videreføring av holdninger og 

verdier være essensielt, og dermed en oppgave som samfunnsfagslæreren står overfor. 

 

Sosialiseringsperspektivet kan vi finne helt tilbake til opplysningstiden. Dette er skissert av 

den kjente teoretikeren John Dewey, som så at det i opplysningstiden, oppsto et behov for å 

videreføre rådende kunnskaper, normer og verdier til kommende generasjoner. For å 

opprettholde samfunnets stabilitet, ble utdanningen brukt som et middel for å overføre rette 

handlings- og tankemønstre til barna (Dewey, 2000). I lys av denne forståelsen vil arbeidet 

med holdninger og verdier være sentrert rundt en direkte videreføring av forrige generasjons 

holdninger og verdier. En slik direkte overføring vil være beskrivende for det Dewey 

karakteriserer for en tradisjonell overføringspedagogikk (bankundervisning). Dewey 

kritiserer dette overføringsperspektivet, og argumenterer for en mer progressiv og 

fremtidsrettet undervisning. Han mener at elevene ikke bare skal kunne reprodusere 

kunnskap, men også være i stand til å kunne konstruere kunnskap. Dette kjennetegner den 

progressive undervisningen, hvor elevene stimuleres til aktiv samfunnsdeltakelse (Dewey, 

2000). 

 

2.1.3 Selvstendiggjøring  
Den siste sentrale funksjonen som Biesta refererer til, er selvstendiggjøringsfunksjonen. I 

dette perspektivet har skolen som mål å utvikle selvstendige, reflekterte og kritiske individer 

(Biesta, 2009). Elevene skal med andre ord lære å bli «seg selv». Denne funksjonen kan 

knyttes opp mot dannelsesperspektivet Børhaug. Han mener at en av samfunnsfagets 

viktigste oppgave er å danne elever til å bli autonome, selvstendige, bevisste og myndige 

individer (Børhaug, 2005). Jeg vil videre redegjøre for sentrale teoretikere som hevder at 

skolen ikke bør overføre gitte samfunnsnormer og verdier, men heller stimulere til 

selvstendige og autonome individer som kan sørge for en videreutvikling av samfunnet.  

 

Paulo Freire (2003) er en av de som er kritiske til den tradisjonelle overføringspedagogikken, 

og hevder at skolen lider av fortellersyken. For han er det viktig at skolen stimulerer til 

frigjøring, slik at elevene oppdager samfunnets skjulte strukturer. Han mener at barna bør 

aktiviseres gjennom utdanningen, og stimuleres til å bli bevisste individer, som frigjøres fra 
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samfunnets undertrykkelse. Elevene kan med andre ord ikke bli gjenstand for et harmonisert 

bilde av virkeligheten, da dette vil føre til en opprettholdelse av sosiale klasseskiller og 

skjulte maktstrukturer i samfunnet. Løsningen til ny kunnskap vil derfor bestå av en problem- 

og dialogbasert undervisning, hvor elevene aktivt arbeider seg frem til ny kunnskap.  

 

Danningsperspektivet står sentralt hos den kjente teoretikeren og didaktikeren Wolfgang 

Klafki (2001). Han argumenterer for en kritisk-konstruktiv didaktikk, og hevder at 

didaktikken bør være mer samfunnskritisk. For han bør skolen sørge for kritiske og autonome 

individer, slik at den stimulerer til samfunnsutvikling. Han hevder at undervisningen ofte kan 

være virkelighetsfjern og preget av en sterk overføringstradisjon. Med dette står samfunnet i 

fare for å undergrave gitte sannheter, slik at kommende samfunnsborgere forblir ukritiske til 

eksisterende samfunnsstrukturer. Han skriver at didaktikken bør forutsette en forestilling om 

elevenes dannelse. Didaktikken må ha et mål om å utdanne frie, myndige, kritiske og 

selvstendige individer. For Klafki innebærer dannelsesperspektivet tre sentrale aspekter: evne 

til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Dette innebærer evnen til å bestemme 

over eget liv og egne livsvilkår, evne til å delta og rett til å medbestemme samfunnsmessige 

og politiske forhold, og evnen til å være et medmenneske som tar ansvar for andre som har 

begrenset selv- og medbestemmelsesevne (Klafki, 2001, s. 117). For å bygge opp under disse 

prinsippene bør undervisningen være målrettet, gjennomtenkt og ha et fokus på læring og 

utvikling. Didaktikken skal bidra til og støtte elever i deres utvikling, slik at undervisningen 

på best mulig måte stimulerer til danning. For å stimulere til danning, legger Klafki (2001) 

vekt på at undervisningen bør være preget av et helhetsperspektiv, hvor det er fokus på 

meningsfulle og betydningsfulle prosesser, som gir en realistisk innfallsvinkel til samfunnet. 

Elevene skal ikke bli «servert» et romantisert bilde av virkeligheten, men dannes til å kunne 

utøve sentrale redskaper for å forstå samfunnet med et kritisk blikk. Elevene må stimuleres til 

å utøve verktøy som trengs for å kunne møte morgendagens samfunn. Kritisk tenkning, 

kunnskap og forståelse er viktig for å kunne bli selvstendig og dannet i et kunnskapskrevende 

samfunn. 

 

Dette kritiske blikket kan også gjenkjennes hos Shor (1992) og Krejsler (2001). De er begge 

kritiske til skolen som verdinøytral, og mener at læreplanen, skoleverket og undervisningen i 

stor grad er preget av politiske prosesser i samfunnet. Shor (1992) mener at elevene må 

bevisstgjøres gjennom utdanningen, og at læreren skal gjennom veiledning stimulere til 

refleksjon, kunnskap og bevissthet. For Krejsler (2001) blir elevenes selvbestemmelse 
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begrenset av politikkens påvirkning. Nøkkelen til økt med- og selvbestemmelse, ligger derfor 

i en åpen dialog i skolen. Elevene vil gjennom en åpen dialog, bli i stand til å utvikle 

selvstendighet og autonomi, og ikke være begrenset av maktstrukturer i samfunnet. Jeg tolker 

at Friere, Klafki, Shor og Krejsler alle er positive til den progressive tilnærmingen, hvor 

elevene er aktive og kan utforske ny kunnskap selv. Hvilket perspektiv læreren legger til 

grunn for undervisningen, vil ha en betydning for hvordan han eller hun arbeider med verdier 

og holdninger.   

 

2.1.4 Ulike tilnærminger i K06 
Er det mulig å utvikle autonome elever som er uavhengige av samfunnets sosialisering?  

Selv om Biestas tre funksjoner kan overlappe, mener han at det er viktig å kunne skille de fra 

hverandre, spesielt når vi snakker om hva som fremmer god undervisning, og hvorfor vi 

underviser. De ulike funksjonene vil gi et ulikt svar på hva som fremmer god undervisning, 

og det er derfor viktig å være bevisst utdanningens hensikt (Biesta, 2009).  

 

I K06 finner vi ikke en entydig forståelse av skolens rolle og funksjon i samfunnet. 

Samfunnet er i utvikling, og læreplanen følger etter. I 2013 ble læreplanen revidert, og det 

nye hovedområdet Utforskeren, kan tyde på at skolen har blitt mer framtidsrettet og 

utviklingsorientert (Utdanningsdirektoratet, 2006). Utforskeren legger vekt på at elevene 

aktivt skal utforske ny kunnskap selv, og dermed opparbeide seg ferdigheter og kunnskaper 

for å kunne møte morgendagens samfunn (Langø, 2015). Revideringen kan også forstås som 

en støtte til skolens selvstendiggjøringsfunksjon. På en annen side viser Hunnes (2015) at 

fokuset på en fremtidsrettet og utforskende undervisning ikke er så entydig, ettersom 

læreplanen inneholder flere fokusområder og kunnskapsforståelser. Han viser at 

formålsparagrafen i læreplanen legger stor vekt på verdier, mens kompetansemålene er mer 

rettet mot kunnskap og ferdigheter. Han skriver at kompetansemålene er mer konkrete enn 

formålsparagrafen, noe som kan ha en innvirkning på undervisningen, og dermed føre til et 

økt fokus på kunnskap og ferdigheter (Hunnes, 2015, s. 128). En tvetydig læreplan og ulike 

teoretiske perspektiver kan føre til ulik praksis på skolene. Samfunnsfaget skal gi oppslutning 

om dagens demokrati, og på samme tid skape rom for ulike politiske holdninger, verdier og 

meninger. Hvordan gjøres dette i praksis? Her skal de unge sosialiseres inn i samfunnets 

normer, verdier og kunnskaper, og samtidig utvikle seg til å bli autonome og selvstendige, og 
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som kan fungere uavhengig av det samfunnet vi lever i. Videre skal jeg se nærmere på 

hvordan sentrale teoretikere problematiserer dette, i lys av skolens demokratiske prosjekt. 

 

 

2.2 Skolens demokratiske prosjekt 
I dette delkapittelet skal jeg se videre på samfunnsfaget som et danningsfag. Børhaug påpeker 

at faget «inngår i en bredere strategi for å sikre demokratiet mot autoritære bevegelser i 

fremtiden» (Børhaug, 2005, s. 172). Dette handler om å danne demokratiske individer som 

kan fungere i samfunnet. Demokratisk opplæring i skolen skal sørge for aktive og kritiske 

elever. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte, gi elevene 

medansvar og medvirkning (Hunnes, 2015, s. 124). Dette er prinsipper som står sterkt i 

samfunnsfagets demokratiske prosjekt (Utdanningsdirektoratet, 2006). Samfunnsfagslærere 

skal med andre ord stimulere elevene til å bli demokratiske medborgere, men det finnes ulike 

tilnærminger til hvordan denne læringen bør foregå.  

 

Demokrati er et komplekst og omfattende begrep, og kan deles inn i det representative og 

deltakende demokratiet. Skolen skal stimulere til deltakelse, kunnskap, ferdigheter, verdier 

og holdninger som kreves i både det representative og deltakende demokratiet. I det 

representative demokratiet finner vi demokrati som folkestyre og som rettsstat og rettigheter 

(Stray, 2011). Gjennom demokratiske valg og prosesser, kan medborgerne påvirke hvordan 

samfunnet bør styres. Det er derfor viktig at elevene forstår og har kunnskap om hvordan et 

demokrati fungerer. Borgerne må med andre ord være kunnskapsrike og handle i tråd med de 

demokratiske prosessene i samfunnet. Et demokrati skal også beskytte borgerne, og ivareta 

deres rettigheter gjennom et rettferdig rettssystem. I det deltakende demokratiet finner vi 

demokrati gjennom aktiv deltakelse og gjennom en felles demokratisk identitet. Dette handler 

om å kunne delta gjennom demokratiske prosesser, deliberering og handling. Skolen skal 

sørge for at elevene blir demokratiske og handlingsvillige gjennom demokratiske prosesser, 

og samtidig stimulere til et felles verdigrunnlag i samfunnet (Stray, 2011).  

 

Både den representative og den deltakende demokratiforståelsen kan kobles til 

samfunnsdidaktikerne Dag Fjeldstad og Rolf Mikkelsens (2008), og deres begreper om 

demokratisk beredskap og demokratisk engasjement. De mener at samfunnsfagets viktigste 

dannelsesoppgave handler om å utvikle og sikre demokratiske prosesser i samfunnet. Dette 
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handler om å sikre en videreføring av demokratiet ved å formidle demokratiske verdier som 

rettferdighet, frihet, sjanselikhet, likeverd, toleranse, respekt og en oppslutning om 

internasjonale rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter. Den demokratiske beredskapen 

omfatter også evnen til kritisk tenkning, til å se ulike perspektiver og til kildekritikk 

(Fjeldstad & Mikkelsen, 2008). Verdenshistorien har vært igjennom mange tragedier, 

konflikter og kriger, noe som gjør disse evnene, kunnskapene, holdningene og verdiene så 

sentrale i arbeidet med å skape et trygt og stabilt samfunn. Skolen blir derfor en viktig aktør, 

og blir ansett som den viktigste sosialiseringsinstitusjonen i samfunnet. Fjeldstad og 

Mikkelsen (2008) påpeker at det norske samfunnet er preget av mangfold og spenninger, noe 

som aktualiserer og begrunner dannelsesaspektet i skolen. 

 

Fjeldstad og Mikkelsen (2008), mener at samfunnsfaget står i en spesiell posisjon når det 

kommer til sosialiserings- og dannelsesmandatet i skolen. De ser at selve navnet, 

samfunnsfag, inneholder en tydelig forventning av en lære om samfunnet. De bygger videre 

på opplysningsmannen Wilhelm Von Humbolt, som anser dannelse som en 

selvstendiggjøringsprosess, hvor individet møter forventninger og krav i samspill med 

kulturen. Det er en læringsprosess, som krever et aktivt arbeid fra eleven. Videre 

konkretiserer de dannelsesoppgavene til samfunnsfaget som en: «stimulering av elevenes 

tilslutning til kulturelt definerte kunnskaper og verdier (konvensjoner) og som utvikling av 

elevenes evne til kritisk perspektivering (kritikk)» (Fjeldstad & Mikkelsen, 2008, s. 125). 

Gjennom denne forståelsen skal elevene både tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å 

fungere i samfunnet, samtidig som de skal utvikle seg til å kunne stå på egne ben og bidra til 

samfunnsutvikling.  

 

Samfunnsfagslæreren skal med andre ord stimulere til både det representative og deltakende 

demokratiet, og i følge Jannicke H. Stray (2012) bør dette gjøres gjennom en 

demokratipedagogikk. Dette innebærer at elevene får opplæring om, for og gjennom 

demokratiske prosesser. At elevene skal lære om demokratiet, handler om 

kunnskapskompetanse som skal gi elevene en generell kunnskap om styreformen demokrati. 

Denne delen av undervisningen bør stimulere til økt kunnskap om medborgernes rettigheter 

og plikter i et demokratisk samfunn. Opplæring for demokrati, handler om å ruste elevene til 

å bli aktive deltakere. Dette innebærer en verdi- og holdningskompetanse, som gjør elevene i 

stand til å vurdere kritisk, kunne kommunisere og undersøke. Det siste punktet som Stray 

(2012) fremhever er opplæring gjennom demokratisk deltakelse. Skolen må tilrettelegge for 
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aktiviteter som stimulerer til demokratiske handlinger, og fremme situasjoner hvor elevene 

har en reell innflytelse. Denne dimensjonen innebærer en handlingskompetanse, hvor elevene 

utvikler ferdigheter som gjør dem i stand til å handle aktivt i samfunnet. Dette betyr at 

samfunnsfaget må drive med demokratisk medborgerskapsundervisning på flere nivåer. Det 

er en kompleks prosess som krever mye av læreren og skolen. Hvilke kunnskaper, verdier og 

handlingskompetanser som blir videreformidlet, avhenger av læreplanens- og lærerens 

demokratiforståelse. Jeg vil videre diskutere læreplanens ulike demokratiforståelser.  

 

2.2.1 Demokratiforståelser i læreplanen 
Stray (2012) diskuterer skolens demokratiske mandat, og mener at en demokratisk opplæring 

på flere plan ikke er problematisk i seg selv, men at det kan føre til utfordringer da 

læreplanen mangler en eksplisitt demokratiforståelse. Dette er problematisk, fordi det vil føre 

til variasjon og ulikhet mellom klasser og skoler. Hun skriver:  

En utfordring for lærere og elever er at skolens demokratiske mandat ikke i tilstrekkelig 

grad beskrives, utdypes eller defineres i fagplanene eller kompetansemålene. Mangelen 

på en eksplisitt demokratiforståelse i skoledokumenter gjør at opplæringen ikke 

systematisk og planmessig tilrettelegges for at demokratimandatet skal realiseres. 

Opplæring som styrker demokratisk medborgerskap, er ikke fundert i et kunnskapssystem 

eller en læringsteori på samme måte som de andre fagene. Dette fører til at 

«demokratiopplæring» blir et vagt begrep med utydelig innhold, og at det i stor grad blir 

opp til den enkelte skole og lærer i hvor stor grad demokrati skal inngå som en del av 

opplæringen. Dette kan blant annet føre til at det blir lokale forskjeller mellom skolene 

(Stray, 2012 ss. 18). 

 
Dette kan skape forskjeller og lite systematikk i elevenes demokratilæring. Det demokratiske 

prosjektet står sentralt i opplæringen, og derfor kan et vagt og uklart begrep være uheldig. 

Dette belyses også av Lars Gunnar Briseid, som viser at læreplanen inneholder tre ulike 

demokratiforståelser: den kommunitaristiske, den liberale og den deliberative 

demokratiforståelsen (Briseid, 2012). Jeg vil videre se hvordan de ulike forståelsene kan 

prege undervisningen, i lys av perspektiver fra Stray og Briseid.  

  

I den kommunitaristiske demokratiforståelsen er det fellesskapet som er den sentrale enheten 

i samfunnet og ikke enkeltindividene. Videreføring av et felles verdigrunnlag ligger sterkt i 
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denne forståelsen, da idealene er likhet, samhold og fellesskap. Briseid (2012) peker på at 

denne demokratiforståelsen kan gjenkjennes i den generelle delen av læreplanen, hvor ideen 

om en felles kulturarv og felles identitet ligger til grunn for opplæringen. Både Stray (2012) 

og Briseid (2012) problematiserer dette, og mener denne samfunnsforståelsen kan være 

uheldig i pluralistiske og multikulturelle samfunn, fordi det kan ekskludere samfunnsgrupper. 

Stray (2012) fremhever at Norge er sammensatt av flere kulturer, trosoppfatninger, meninger 

og holdninger, og at det derfor er problematisk med en likhetsforståelse i samfunn som er 

preget av dette. Slik jeg opplever det, handler det i lys av den kommunitaristiske forståelsen, 

om en direkte overføring av den norske kulturarven, slik at vi sikrer en bevaring av norsk 

kultur.  

 
Den deliberative demokratiforståelsen baserer seg på et demokrati preget av dialog og debatt. 

Menneskene skal i fellesskap komme frem til den beste løsningen for samfunnet og for 

demokratiet. I denne demokratiforståelsen er det nettopp ferdigheter som stimulerer til aktiv 

dialog som er viktig. Briseid (2012) mener at læreplanens individuelle kompetansemål 

inneholder en tydelig deliberativ demokratiforståelse, ved at kompetansemålene inneholder 

ord som drøfting, diskusjon, resonnement og kritisk tenkning. Ut ifra disse begrepene, forstås 

det som at elevene skal stimuleres til å bli dialogisk aktive og kritiske medborgere, som kan 

fungere i et deliberativt demokrati. 

Den siste demokratiforståelsen som gjenkjennes i læreplanen, er den liberale 

demokratiforståelsen. Frihet og autonomi for den enkelte, står sterkt i denne 

demokratiforståelsen. Det er enkeltindividenes rettigheter og nøytralitet som er det sentrale. 

Staten skal ha minimal innblanding i enkeltindividenes liv, og alle skal få være sin «egen 

lykkes smed», med prinsipper som ytringsfrihet, fri konkurranse og muligheten til å ivareta 

seg selv og sine behov (Stray, 2011). Briseid påpeker at læreplanens individuelle 

kompetansemål, tydelig speiler det liberale perspektivet (Briseid, 2012). Elevene skal ut ifra 

dette perspektivet utvikles til å bli selvstendige, slik at de kan være i stand til å stå på egne 

ben. Ut i fra dette perspektivet, kan det tolkes som at undervisningen i større grad bør være 

preget av et kvalifiserings- og danningsperspektiv, og ha et mindre fokus på sosialisering. Det 

er elevenes kunnskaper og ferdigheter som er i sentrum, slik at de som enkeltindivider kan 

lykkes i arbeidslivet og i samfunnet. 

En manglende eksplisitt demokratiforståelse i læreplanen, vil være problematisk for 

samfunnsfagets demokratiske prosjekt, fordi det kan skape stor variasjon og skiller mellom 
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klasser og skoler. Dersom en lærer legger stor vekt på én demokratiforståelse, eksempelvis 

den kommunitaristiske, vil elevene i denne klassen i hovedsak få formidlet et 

felleskapsorientert demokratisyn. Dette vil skape forskjeller dersom andre lærere igjen legger 

vekt på andre demokratiforståelser, og vi ender opp med samfunnsborgere med ulik 

demokrati- og samfunnsforståelse. Dette er problematisk, da de skal stå sammen i en framtid 

preget av demokratiske prosesser.  

 

2.2.2 Utfordringer i dannelsesmandatet  
Både Børhaug (2005) og Fjeldstad og Mikkelsen (2008) skisserer noen utfordringer ved 

dannelsesarbeidet i samfunnsfag. De ser at skolen er underlagt kulturens gyldige normer og 

regler, noe som preger læreplanen, undervisningen og dermed elevene. Fjeldstad og 

Mikkelsen (2008) mener vi må være bevisste på hvem som har retten til å definere den rette 

og gyldige kunnskapen i samfunnet, og samtidig se på hvordan dette påvirker skolen. Den 

rette kunnskapen blir ofte definert av grupper med stor definisjonsmakt, og vil dermed ha en 

stor innflytelse på samfunnsnormene. Dette vil påvirke skolen ved at lærere belønner elever 

som besitter de rette kunnskapene, ferdighetene, holdningene og verdiene. Dette kan ses i 

sammenheng med Shor (1992) og Krejsler (2001) sine tanker om at skolen er underlagt 

politiske prosesser. Ut i fra denne tankegangen kan skolen aldri være verdinøytral, nettopp 

fordi den vil videreføre og premiere visse kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier. 

 

En annen utfordring ved dannelsesarbeidet er skissert av Børhaug (2005), som viser hvordan 

verdenssamfunnet stiller store krav til skolen og undervisningen. Elevene møter en 

globalisert og teknologisk verden både i og utenfor klasserommet. De skal ikke lenger bare 

være opptatt av hva som foregår innenfor landets grenser, men også være i stand til å 

håndtere raske endringer, stor informasjonsflyt og påvirkning utenfra. Fjeldstad og Mikkelsen 

(2008) problematiserer også denne utfordringen, ved at faget skal stimulere til 

kunnskapstilegnelse, ferdighetstrening og et omfattende holdningsarbeid. Elevene møter 

samfunnsutfordringer både i og utenfor klasserommet, noe som gjør dannelsesarbeidet så 

komplekst. Hvordan det arbeides med verdier og holdninger i samfunnsfaget, er av denne 

forståelsen underlagt læreplanens form og innhold, som igjen er underlagt samfunnets 

gyldige normer og regler. De skisserer et spenningsfelt som jeg opplever som utfordrende. 

Skolen skal på en og samme tid være felleskapsorienterte og individorienterte, noe som 

innebærer en kollektiv demokratidannelse, samtidig som den innebærer en 
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personlighetsdannelse for den enkelte (Fjeldstad & Mikkelsen, 2008). I dette spenningsfeltet 

kan det forstås som skolens verdi- og holdningsarbeid drar i to forskjellige retninger, men 

som sammen skal forenes gjennom en helhetlig dannelsesprosess i skolen. Dette kan sees i 

sammenheng med de ulike demokratiforståelsene, som påvirker skolens demokratiske 

mandat ulikt. Dersom skolen og læreren favoriserer den kommunitaristiske 

demokratiforståelsen, vil undervisningen være mer fellesskapsorientert og videreføre rådende 

verdier i samfunnet. På en annen side, vil en skole med en mer liberal demokratiforståelse 

være mer individorientert, og ha et større fokus på den enkeltes personlighetsdannelse, og 

fokusere mer på kunnskap og ferdigheter som gagner den enkelte. Hvordan skal 

samfunnsfagslæreren og skolen være fellesskapsorienterte og individorienterte på en og 

samme tid? Videre vil jeg se på teoretiske perspektiver til skolens arbeid med verdier og 

holdninger.  

 

 

2.3 Verdier og holdninger 
Før jeg går videre på hvordan det arbeides med holdninger og verdier i skolen, skal jeg først 

se på hva disse begrepene betyr. I følge Hunnes (2015) handler verdier om å foretrekke noe, 

fremfor noe annet, mens holdninger handler om bestemte handlingsmåter. Han mener vi 

handler i lys av de kunnskapene, erfaringene og følelsene vi besitter, og beskriver forholdet 

mellom holdninger og verdier som:  

 

… haldning har å gjere med korleis ein person vurderer nokon eller noko i lys av 

verdiane sine, og at denne vurderinga til vanleg vil vise att i handlingane til personen 

(Hunnes, 2015, s. 124).  

 

På en annen side, viser Hunnes (2015) også til at det er et kontinuerlig samspill, hvor verdier 

og holdninger påvirker handlinger og motsatt. Verdier og holdninger henger tett sammen, og 

er dypt forankret i individet, men de kan også være gjenstand for endring. Terje Seljelid 

(1992) har sett på ulike metoder for verdidannelse og verdiformidling, og jeg vil trekke frem 

de mest sentrale metodene her. Verdier og holdninger kan læres gjennom etterligning 

(modellæring), hvor man tilegner seg holdninger og verdier ved å etterligne rollemodeller, 

eksempelvis samfunnsfagslæreren. Den andre metoden for verdidannelse foregår gjennom 

øvelse. Han trekker spesielt frem verdier som punktlighet og selvstendighet, som må læres 
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gjennom øvelse og gjentakelse. Den siste metoden jeg ønsker å trekke frem er dressur. I 

skolesammenheng, kan det brukes straff og belønning for å lære elevene ønskede verdier 

(Seljelid, 1992, s. 34-53). Forstått ut ifra dressurperspektivet, kan karakterer og anmerkninger 

kan være hjelpemidler som stimulerer til verdidannelse.  

 

Synet på at holdninger og verdier kan læres og endres, gjenkjennes også hos Jostein Sæther 

(1997) som skriver: «…endring av holdningar må forståast som resultat av samspel mellom 

mogning og læring (Sæther, 1997, s. 48)». Det er med andre ord en modningsprosess og en 

læringsprosess, hvor individers holdninger og verdier endres gjennom erfaringer og økt 

kunnskap. Sæther (1997) sier videre at holdningsdannelse må foregå i trygge rammer, slik at 

elevene ikke utvikler negative holdninger. Fordom er en type negativ holdning, som baseres 

på manglende kunnskap overfor grupper eller personer (SNL, 2017). Skolen er en viktig 

aktør i elevenes verdi- og holdningsarbeid, fordi den kan utsette elevene for positive 

kulturmøter, og stimulere til økt kunnskap og erfaring. Dette perspektivet gjenkjennes hos 

Lars Laird Iversen (2014), som mener at skolen bør utfordre elevenes mentale kategorier, da 

mennesker har en tendens til å kategorisere personer i inn- og utgrupper. Han etterspør mer 

refleksjon i klasserommet, og mener at det bør være en sentral del av undervisningen. Denne 

tankegangen gjenkjennes også hos Briseid (2012), som mener at skolen bør fremme 

medborgere som er kunnskapsrike og handlingsvillige. Skolen kan bidra til at elevene får 

muligheten til å endre sitt ståsted gjennom erfaringer, og at de kan møte uenighet på en 

hensiktsmessig måte. 

	  

Verdier og holdninger er viktige for handlingene våre, og er derfor en sentral del av skolens 

arbeid. Hvordan det arbeides med holdninger og verdier i skolen, vil påvirke individers 

handlinger, samfunnets utvikling og stabilitet. Som nevnt har skolen hovedsakelig tre formål. 

En av utfordringene knyttet til dette, handler om hvordan man vekter de ulike formålene. 

Hunnes (2015) er en av teoretikerne som drøfter denne problemstillingen, og ser på hvordan 

skolen bør arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag. Han synliggjør utfordringen ved 

å peke på tvetydighet i K06. Elevene skal oppdras til å bli aktive samfunnsdeltakere, på 

bakgrunn av en historisk og kulturell forankring i det norske samfunnet, samtidig som de skal 

lære å bli selvstendige og kritiske. Han viser til at elevene skal lære å bli kritiske, men da 

kritiske innenfor samfunnskonteksten. Med andre ord skal samfunnsfagslærerne fostre opp 

kritiske elever som kan tenke selvstendig, men samtidig ikke være for kritiske til samfunnet 

vi lever i, slik at det holder seg stabilt. Dette spenningsfeltet er også fremhevet av Fjeldstad 
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og Mikkelsen som ser at den generelle delen av læreplanen kontinuerlig skifter mellom 

«individualitet og solidaritet, mellom selvstendighet og fellesskap, mellom kritikk og aksept, 

mellom opprør og innordning» (Fjeldstad & Mikkelsen, 2008, s. 129). Denne komplekse 

fremstillingen av utdanningens ulike områder, viser hvor komplekst dannelsesprosjektet i 

skolen kan være.  

 

Hunnes (2015) viser også at det er relevant at elevene besitter kunnskap om holdninger og 

verdier, da lovverket i samfunnet er basert på dette. For at samfunnet skal kunne holde seg 

stabilt, er det avgjørende at samfunnsborgerne kan innrette seg etter gjeldende 

samfunnsnormer og samfunnsstrukturer. Holdninger og verdier kan i tillegg være et 

supplement til lovverket, og fungere som en guide til rådende normer i samfunnet. Samfunnet 

trenger medmennesker som tar vare på hverandre, noe som blir styrt av individers egne 

holdninger og verdier.  

 

2.3.1 Skolens verdigrunnlag 
Verdier og holdninger er viktig for samfunnet, og debatten om hvilke verdier som skal 

videreføres har vært mye omdiskutert (Børhaug, 2005; Stray, 2011; Iversen, 2014). I følge 

opplæringsloven skal opplæringa: 

 
… byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 

som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, 

likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og 

som er forankra i menneskerettane (Kunnskapsdepartementet, 1998, s. §1-1) 

 

Som vi ser skal ikke skolen være verdinøytral, men videreformidle grunnleggende kristne og 

humanistiske verdier. Formålet med utdanningen sier lite om hvordan disse verdiene skal 

videreformidles, hvordan de skal vektes eller forstås. Et lignende verdigrunnlag finner vi 

også i samfunnsfagets formål: 

 
I et demokratisk samfunn er verdier som medvirkning og likeverd viktige prinsipper. 

Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståelse av og oppslutning om 

grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling. Faget skal 

stimulere til og gi erfaring med aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse 

(Utdanningsdirektoratet, 2006). 
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Her er det tydelig at elevene skal stimuleres inn i det norske demokratiet, og derunder de 

verdiene det fører med seg. Men finnes det i hele tatt noen norske verdier som skal 

videreføres til elevene? Som blant annet Durkheim (1956) hevder, er det viktig at samfunnet 

overfører rådende verdier og normer til neste generasjon. Ideen om at Norge og skolen har et 

felles verdigrunnlag er mye omdiskutert. Dette fordi det har vært en usikkerhet rundt hva 

dette verdigrunnlaget innebærer, og hvordan det skal videreformidles. Kunnskapsløftet er 

under revidering, og i Stortingsmelding nr. 28 (2015-2016) belyser de viktigheten av skolens 

arbeid med holdninger og verdier: 

 

De [elevene] skal få kunnskap om demokrati og trening i demokratiske prosesser i 

praksis. I fellesskapet skal den enkelte anspores og støttes i utviklingen av sin 

identitet. Samtidig skal de møtes med tydelige krav og forventninger. Holdninger og 

meninger skal utfordres og forsvares i tråd med demokratisk praksis og 

enkeltindividets rettigheter. Skolen er et sosialt felleskap der de grunnleggende 

verdiene formidles og praktiseres, utvikles og formes. Skolen skal støtte opp under og 

stimulere til en positiv selvoppfatning og tro på egne evner og muligheter til å lære. 

Alle skal kunne bidra inn som verdifulle deltakere i fellesskapet i barnegruppen, i 

klassen og i samfunnet (s.6). 

 

Holdninger og verdier er viktige, men også her belyses spenningsfeltet mellom selvstendighet 

og deltakere i et fellesskap. Videre vil jeg se nærmere på ideen om et felles verdigrunnlag i 

Norge. 

 

2.3.2 Et felles verdigrunnlag? 
I innvandringsdebatten er det mange som mener at innvandrerne må tilpasse seg det norske 

samfunnet, integreres og ta inn over seg norske verdier og holdninger. Men hva er egentlig 

norske verdier og holdninger? Sikter vi til Ola Nordmann, en aktiv skiløper på bygda med 

kvikklunsj og Marius-genser? Eller er det kristne Kari som ivrig deltar på alle dugnader i 

idrettsforeningen? Hvordan videreføres 17.mai tradisjonen, og hvorfor skaper det så stor 

debatt når noen ønsker å ta med andre flagg og tradisjoner inn i feiringen? Her tyder det på at 

det finnes noen verdier og tradisjoner som kan kobles opp mot et verdifellesskap i samfunnet. 

Denne tankegangen kan sies å støttes av Seljelid (1992) som mener at det finnes allment 
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godtatte samfunnsverdier. Dette mener han er verdier som ærlighet, respekt, frihet, 

selvstendighet, samarbeid og lignende.  

 

Synet på verdifellesskap kan gjenkjennes hos den tidligere statsministeren Kjell Magne 

Bondevik. Han ønsket å finne fram til sentrale verdier i det norske samfunnet, og i 1998 satte 

han ned Verdikommisjonen. Dette begrunnet han på Stortingets talerstol og sa:  

 
Verdier er altså ikke det samme som normer eller leveregler. Verdier er de 

livskvaliteter som de moralske leveregler og juridiske lover skal hjelpe oss til å oppnå 

og ta vare på. Ved å fokusere på verdier ønsker jeg at kommisjonen skal gå et nivå 

dypere enn de moralske normer og lovgivingen gjør … Kommisjonen skal identifisere 

verdier som samler bred oppslutning, og som det er viktig å forsvare for at vi kan ha 

et godt samfunn (Bondevik, 1997). 

 

Bondevik er opptatt av at det skal stilles krav til samfunnsborgerne, de må ville fellesskapet 

vel og følge samfunnets spilleregler. Han mener at et fravær av et verdifellesskap vil føre til 

frykt, mistillit og et utrygt samfunn. Han mener at et verdifellesskap vil gjøre oss tryggere, gi 

en større forståelse av andre, og hjelpe oss til å håndtere situasjoner bedre. Han sier:  

 
Samfunnets kvalitet er avhengig av folkets moralske ryggrad - og av at vi deler et sett 

av felles verdier og normer. Jeg vil understreke betydningen av et bredt og solid, 

felles verdigrunnlag i samfunnet. … Å bevisstgjøre oss på verdiene i samfunnet er 

med på å bevare den kristne kulturarven samtidig som vi skaper et flerkulturelt og 

inkluderende Norge (Bondevik, 1997).   

 

Bondeviks begrunnelse gir en tydelig indikasjon på en kommunitaristisk demokratiforståelse. 

Han taler om et vi, både som en nasjon og som et fellesskap. Det er her forstått som at 

fellesskapet er den primære enheten i samfunnet, og dermed noe borgere må innrette seg 

etter.   

 

Dette synet på et felles verdifellesskap står i motsetning til det Iversen (2014) argumenterer 

for, i boken Uenighetsfellesskapet. Han mener at det å betegne en nasjon som et 

verdifellesskap er problematisk, fordi det vil utelukke verdier, ekskludere statsborgere, skape 

større motsetninger og ulikhet, og ikke minst usynliggjøre verdiers opphav og betydning. Han 
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mener derfor at verdiene i samfunnet og i skolen må utfordres, og det må settes et søkelys på 

hvilke verdier som skal videreformidles, hvordan dette bør gjøres, og innholdet i ulike 

verdiene. Iversen (2014) peker på at dette fokuset er viktig for å kunne skape en produktiv 

debatt, som vil styrke elevenes karakterbygging og samfunnets utvikling. Elevene må bli 

inkludert, lære å takle motgang, og samtidig utvikle nok mot til å kunne endre sin mening. 

Han påpeker også at Verdikommisjonen er blitt kritisert i ettertid, ettersom de ikke 

konkluderte med noen konkrete verdier. 

 

Til tross for at kommisjonen ikke fant noen konkrete verdier, viser Shor (1992) og Krejsler 

(2001), at skolen alltid vil være påvirket av politiske prosesser, og at den derfor aldri kan 

være verdinøytral. Dette tyder på at det er visse politiske verdier som preger skolens form og 

innhold. Dette perspektivet gjenkjennes hos Young (1990) og Biesta (2009). De mener at 

læreplanen og lovverket alltid vil fremme gjeldene normer og verdier i samfunnet, slik at 

elevene alltid vil bli underlagt en slags samfunnsoppdragelse. Dette perspektivet gjenkjennes 

også hos Stray (2011) som ser utviklingen av verdier og holdninger som en del av 

samfunnsoppdragelsen. I et slikt perspektiv kan det forstås som at skolen skal oppdra neste 

generasjon gjennom å overføre sentrale kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger. Et 

slikt perspektiv kan forstås ut ifra funksjonalismen, hvor videreføring av verdier kan føre til 

mer stabilitet i samfunnet (Iversen, 2014). Elever som internaliserer overførte verdier, vil 

kunne handle i tråd med forrige generasjons verdier. Iversen (2014) problematiserer dette 

synet, og mener at et slikt perspektiv ikke tar høyde for samfunnsendringer, konflikter og 

globalisering.    

 

Overføringsperspektivet problematiseres også av Haydon (1993) som mener at vi ikke bare 

kan overføre rådende verdier til neste generasjon, uten at generasjonen er mottakelige for det. 

Samfunnet er stadig i endring, og en økende globalisering og innvandring fører til nye 

perspektiver og meninger. Han diskuterer skolens verdigrunnlag, og mener at det bør finnes 

et sett med verdier som er passende i dagens samfunn, og som har en bred oppslutning i 

pluralistiske samfunn. Han skriver: «we need… at least one sort of values education which is 

both necessary and peculiarly approporiate to a pluralistic democracy, and not outside the 

boynds of practical realisation» (Haydon, 1993, s. 34). Det må derfor være en enighet i 

samfunnet, før verdiene kan videreføres til neste generasjon. Hvordan skal vi som samfunn 

komme frem til denne enigheten? Videre vil jeg se nærmere på ulike perspektiver knyttet til 

uenighetshåndtering. 
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2.4 Håndtering av uenighet 
På grunn av mangfoldet som finnes innad i kulturen, problematiserer Iversen (2014) ideen 

om at nasjoner kun består av et verdifellesskap. Han mener denne tankegangen undergraver 

et demokratisk folkestyre, og ekskluderer grupper og subkulturer fra det såkalte 

verdifellesskapet. Han peker spesielt på konkrete verdier som knyttes til religiøse holdninger, 

tradisjoner eller kulturelle fellesskap. I stedet for å se på Norge og samfunnet som et 

verdifellesskap, foreslår Iversen at vi heller må se på samfunnet som et uenighetsfellesskap. 

Han definerer uenighetsfelleskap som «en gruppe mennesker med ulike meninger, som er i en 

felles prosess for å løse et problem eller en utfordring» (Iversen, 2014, s. 12). Han skriver 

videre: «I et uenighetsfellesskap er det ikke delte verdier som binder oss sammen, men delte 

utfordringer som vi må løse sammen» (Iversen, 2014, s. 127). Han påpeker at det ikke dreier 

seg om små misforståelser eller voldelige konflikter, men snarere om ulikhet knyttet til 

verdiuenigheter. I dette fellesskapet arbeider gruppen mot et felles mål. Det er ofte snakk om 

varige tilstander, som gjennom en prosess blir gjenstand for endring. Iversen skiller mellom 

gode og dårlige uenighetsfellesskap, og mener at gode uenighetsfellesskap er preget av en 

viss enighet, god organisering og stabilitet. Han mener at et fellesskap må bygge på en stabil 

grunnmur, og fremhever skolen som et godt eksempel. Skolens form, rolle og funksjon er 

preget av stabilitet og god organisering, men gir samtidig rom for uenighet knyttet til innhold 

og utforming (Iversen, 2014). 

 

2.4.1 Uenighet 
Uenighet kan forekomme på ulike plan, men i denne oppgaven vil fokuset på uenighet, være 

knyttet til verdier og holdninger i klasserommet. Jeg er ikke interessert i ulike meninger om 

kjendiser eller matpreferanser, men snarere den uenigheten som preger samfunnets struktur, 

verdigrunnlag og stabilitet. Dette kan omhandle ulike syn på menneskerettigheter, demokrati, 

likestilling, ytringsfrihet, arbeidsfordeling og ulike politiske standpunkt. I denne oppgaven vil 

fokuset derfor ligge på individ- og gruppenivå. På individnivå finner vi uenighet knyttet til 

individers ulike roller, posisjoner, holdninger og verdier som er i konflikt (Iversen, 2014). 

Den kjente sosiologen Erving Goffmann, begrunnet dette på slutten av 1950-tallet, og mente 

at det ikke var noe som het «det organiserte mennesket». Han så at jeg-et var sammensatt av 

ulike roller og forventninger som førte til en kontinuerlig utviklingsprosess (Goffman, 1959). 

Forstått ut ifra Goffmanns teorier, kan enkeltindivider ha ulike meninger på en og samme tid. 



	  22	  

Dette kan sees i sammenheng med det som på fagspråket kalles kognitiv dissonans, hvor et 

individ har ulike oppfatninger, meninger og holdninger som kommer i konflikt med 

hverandre (Svartdal, 2012). Dette innebærer at en elev kan på en og samme tid både være for 

og mot karikaturtegninger.  

 

På gruppenivå finner vi uenighet mellom grupper, eksempelvis i klassen. Iversen (2014) 

hevder at uenighetsfellesskapet på skolen bør være perspektivpluralistisk og inkluderende, og 

at skolen bør være en arena hvor elevene lærer å håndtere uenighet. Han sier:  

 

Klasserommet kan være et sted der slikt mot kan øves opp. Å lage 

undervisningsopplegg som legger vekt på argumentasjonsteknikk og med klare regler 

for hvilken form diskusjoner og responser skal ha, kan åpne for at 

medborgerskapsferdighetene i større grad kan være til stede når de trengs i 

voksenlivet. Slikt sett innebærer en uenighetsberedskap at man verken trekker seg 

eller flyr i strupen på meningsmotstanderen (Iversen, 2014, s. 94). 

 

Det finnes ulike forståelser av hvordan man bør håndtere uenighet på gruppenivå, men 

Iversen peker på at det å kunne delta i dette uenighetsfellesskapet er viktig for demokratiet. 

Det å delta i prosessen og i beslutningstaking for å komme frem til en enighet, vil styrke 

følelsen av tilhørighet, og det å være en del av et fellesskap (Iversen 2014, s. 135). Denne 

forståelsen av uenighet er karakteriserende for det deliberative demokratiet, hvor samfunnet 

baseres på dialog og felles beslutningstaking. Briseid (2012) påpeker at den sentrale delen av 

uenighet handler om å komme frem til en felles beslutning. Dewey (2000) mener at det 

deliberative demokratiet ikke bare er en styreform men en livsform. Det er en sosial prosess 

hvor medborgerne er aktive, kommuniserer fritt, og åpner for nye perspektiver. Dialog og 

prosessen frem til en enighet, er dermed viktig i den deliberative demokratiforståelsen.  

 

Dette prosessorienterte synet på demokrati gjenkjennes også hos Jürgen Habermas (1959). 

Hans forståelse av det deliberative demokratiet baserer seg på en samtale, hvor man i 

fellesskap kommer frem til de gyldige normene og verdiene i samfunnet. Hans teori om det 

bedre argument, går ut på at alle skal få ytre sitt standpunkt, uavhengig av eksisterende 

maktrelasjoner og sosioøkonomiske plasseringer. Samtalen skal med andre ord være maktfri, 

og sørge for at alle argumentene kommer på bordet. På denne måten løser man uenigheter 

ved at alle perspektiver bli hørt. For at denne prosessen skal fungere, legger han til at 
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argumentene som fremmes må være sanne, troverdige og riktige. I denne herrefrie og 

rasjonelle dialogen, vil det være det beste argumentet i samtalen som skal få gjennomslag 

(Habermas, 1999). På denne måten sikrer man de beste beslutningene, og at samfunnet drives 

frem på best mulig måte.  

 

En annen sentral teoretiker er Chantal Mouffe (2016). Hennes uenighetsteori tar 

utgangspunkt i at politiske fellesskap består av ulike individer med ulike perspektiver på 

samfunnet. Mouffe mener at uenighet og konflikt ikke er unormalt i demokratiske samfunn, 

og at noe annet ville vært rart. Det er med andre ord sunt med uenighet og meningsmangfold. 

Utfordringen som Mouffe peker på, handler om å gjøre konflikter konstruktive. Den mest 

egnede måten å ta avgjørelser på, er preget av en radikal demokratisk fremgangsmåte. Dette 

innebærer å gi mer makt til folket. Hun hevder at markedsrettede samfunn truer 

befolkningens medbestemmelse og deltakelse. Eliten får ofte større innflytelse og mer makt, 

noe som fører til færre stemmer i samfunnet. Mouffe hevder vi derfor må sørge for at folk får 

muligheten til å delta, og at innflytelsen må bli reell. Med andre ord sier hun at samfunnet må 

radikal-demokratiseres. De ulike meningene i samfunnet må komme frem, og individene må 

bli oppfattet som meningsmotstandere og ikke fiender (Mouffe, 2016). Dette innebærer et 

samfunn preget av uenighet, men hvor vi samtidig er i stand til å skille mellom sak og person. 

Meningspluralisme skal med andre ord ikke føre til hat, men til utvikling. Både Habermas og 

Mouffe er opptatt av delibereringsprosessen, men det kan forstås som at Habermas er mer 

interessert i sluttproduktet. For Habermas er målet en konsensus basert på det bedre 

argument, mens det for Mouffe kan tolkes som at målet er å finne måter vi kan håndtere 

uenigheten på.  

 

2.4.2 Uenighet i klasserommet 
Uenighet blir en sentral del av hverdagen i et klasserom, og derfor noe samfunnsfagslæreren 

stadig må ta stilling til. Det finnes ulike måter å håndtere dette på, og som vi så i forrige 

avsnitt, er inkludering, dialog og deliberering nøkkelen til å håndtere uenighet. Jeg vil videre 

trekke frem sentrale teoretikere som mener at dialog er viktig for verdikonflikter i 

undervisningen.  

 

Diana Hess (2009) er en sentral forsker på diskusjon av kontroversielle temaer, og mener at 

slike diskusjoner er sunt for demokratiet og for elevenes utvikling. Hun mener at en dialogisk 
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eksponering vil styrke elevenes ferdigheter og fremme demokratiet. Hun definerer en 

diskusjon som: 

 
First, discussion is dialouge between or among people. Second, discussion is a 

particular approach to constructing knowlegde that is predicated on the belief that the 

most powerful ideas can be produced when people are expressing their ideas on a 

topic and listening to others express theirs (Hess, 2009, s. 14). 

 

Med andre ord kan diskusjon forstås som en dialog mellom mennesker, hvor de sammen 

konstruerer kunnskap gjennom et samspill med hverandre. Hess mener at diskusjonen tar 

mange former og har flere formål, men at det i skolens demokratiske prosjekt, handler om å 

utvikle individer og deres verdier og holdninger, skape debatt i samfunnet, øke respekten og 

utfordre individene til å ha en stemme i samfunnet. Hun forklarer medborgerskaps-

undervisning gjennom få velvalgte ord, og sier at undervisningen «teaches young people how 

to do democracy» (Hess, 2009, s. 15). Hun viser til at diskusjon av kontroversielle temaer har 

en effekt på demokratiske verdier, kunnskapsforståelse og samfunnsengasjement. Hun 

fremhever spesielt toleranseaspektet, og viser at økt eksponering for deliberering i skolen, 

øker villigheten til å akseptere andre man i utgangspunktet var uenige med (Hess, 2009, s. 

30-33).  

 

Hess (2009) argumenterer for at skolen bør håndtere uenighet gjennom dialog, på bakgrunn 

av tre faktorer. For det første vil det føre til mer tolerante og kunnskapsrike elever, fordi 

elevene får trening i å håndtere slike diskusjoner. For det andre mener hun at vi i for liten 

grad debatterer om kontroversielle emner i samfunnet, og at skolen derfor er en viktig aktør i 

å snu denne trenden. Hun anser skolen for en miniatyrutgave av samfunnet, og hevder at økt 

debattering i skolen vil føre til økt debattering i samfunnet. For det tredje viser hun at elevene 

blir rustet gjennom trening i slike diskusjoner, og at de derfor vil være i stand til å kunne 

håndtere en hverdag utenfor skolen. Demokrati og dialog går derfor hånd i hånd, og er en 

forutsetning for skolens demokratiske prosjekt (Hess, 2009).  

 

Hess (2002) påpeker videre at det fokuseres for lite på diskusjon av kontroversielle temaer i 

lærerutdanningen og i skolen. Hun nevner at dette kan skyldes et omfattende pensum, usikre 

lærere, mye fokus på testing og måling, at diskusjon er tidkrevende og vanskelig, og frykt for 

emosjonelle reaksjoner hos elever og andre utenforstående. Hess har undersøkt hvordan 
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dyktige lærere (skilled teachers) aktivt integrerer kontroversielle temaer i undervisningen. På 

bakgrunn av dette, har hun kommet frem til seks punkter for effektiv integrering av 

kontroversielle temaer i undervisningen. Jeg vil videre se nærmere på de ulike punktene. For 

det første bør en slik undervisning foregå gjennom selve diskusjonen, ikke bare for 

diskusjonens skyld. På denne måten mener Hess at man får stimulert til kritisk tenkning og 

økt kunnskaps- og ferdighetsnivå. For det andre må læreren tilrettelegge for å skape et aktivt 

diskusjonsforum i klassen, hvor elevene aktiviseres gjennom medbestemmelse, demokratiske 

prosesser og inkludering i egen hverdag. For det tredje bør diskusjonen være godt forberedt. 

Dette handler om valg av emne, organisering, lærerens rolle og inngripen i situasjonen. Dette 

krever stor bevissthet og et godt forarbeid av læreren. For det fjerde fremhever hun lærerens 

rolle i diskusjonen. Han eller hun må være bevisst på hvordan en slik diskusjon kan vurderes, 

og forholde seg deretter. For det femte er Hess klar på at lærerens personlige meninger ikke 

skal være en substansiell og synlig del av diskusjonen i klasserommet. Dette vil likevel 

skinne igjennom, da læreren har stor innflytelsesmakt på valg av tema og emne. Sist, men 

ikke minst mener Hess at læreren bør få god støtte av skoleadministrasjonen, læreplanen og 

kulturen, til å drive med diskusjoner av kontroversielle temaer i klasserommet. Hun mener 

det bør være en sentral del av skolehverdagen, og at det bør tilrettelegges for at slike 

diskusjoner kan finne sted i undervisningen. Hun konkluderer med at slike diskusjoner er 

vanskelige, men vel så viktige for elevene, for samfunnet og for demokratiet (Hess, 2002).  

 

Fokuset på dialog og demokratiske prosesser finner vi også hos Stray og Sætra (2016) og  

Hunnes (2015). De ser også en sammenheng mellom dialog og undervisning, og verdier og 

holdninger. De mener at undervisningen bør være gjennomsyret av dialog, hvor elevene får 

trening i å ta standpunkt, får hørt andres meninger og hvor de selv blir utfordret. Gjennom å 

bruke dialog i undervisningen, mener Hunnes (2015) at læreren signaliserer en aksept for 

meningspluralisme, og at det vil gjøre undervisningen mer flersidig. Han ser også at det kan 

være utfordringer knyttet til dette, og skriver:  

 

Det er vanskeleg å arbeide med haldningar slik, men like fullt ofte nødvendig. Det er 

eit dilemma mellom å invitere til diskusjon og å ha som intensjon å overvinne nokre 

av haldningane til elevene (Hunnes, 2015, s. 137). 

 

Gjennom dialogen blir elevene møtt som subjekter, og ikke som passive objekter. Hunnes 

(2015) peker også på at det finnes ulike innfallsvinkler til å arbeide med verdier og 
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holdninger i samfunnsfag. Læreren kan selv fremstå som en god rollemodell og skape 

engasjement i klasserommet, læreren kan tilrettelegge for å skape gode vaner blant elevene 

og oppfordre til gode handlinger. Dette kan eksempelvis være så enkelt som å hilse på dem 

man møter eller se på dem man snakker med. Hunnes (2015) mener at læreren kan stimulere 

til vanedanning gjennom motivering, forventinger, begrunnelser og sanksjoner. Denne 

forståelsen bygger på at holdninger og verdier kan læres og erverves på lik linje med annen 

kunnskap. Videre vil jeg se på ideen om at en flersidig undervisning kan være nøkkelen til å 

undervise i holdninger og verdier.  

 

2.4.3 Møte uenighet gjennom flersidighet 
Theo Koritzinsky (2012) mener samfunnsfagslærere bør etterstrebe en flersidig undervisning, 

for å gjenspeile et komplekst samfunn. Han sier at en ensidig verdipåvirkning ofte skjer 

indirekte og ubevisst, og at det derfor krever en bevissthet og forståelse av 

samfunnsfagslæreren. Hvordan vi beskriver et fenomen, en hendelse eller en sammenheng er 

påvirket av ordene, kildene, teoriene og læremidlene vi benytter. Skal skilsmisse beskrives 

som noe positivt eller negativt? Skal homofili beskrives som noe normalt eller annerledes, 

som vanlig eller uvanlig? Ordene vi bruker, vil med andre ord påvirke undervisningen og 

elevene.  

 

Koritzinsky problematiserer videreformidlingen av verdier i skolen, og peker på at den krever 

stor bevissthet av samfunnsfagslæreren og en enighet i samfunnet. Han eksemplifiserer denne 

usikkerheten rundt videreformidling av verdier gjennom et eksempel som omhandler 

toleranse. Han skriver at samfunnsfagslærere skal videreformidle en toleranse for andre, men 

setter spørsmålstegn ved hvor langt denne toleransen skal gå. Han spør retorisk: «Skal vi 

tolerere arrangert eller grader av påtvunget giftemål, for eksempel innen noen muslimske 

miljøer?» (Koritzinsky, 2012, s. 65). Hvordan skal jeg som samfunnsfagslærer snakke om og 

drøfte dette på en objektiv og redelig måte? Her er det hensyn som må tas, flere sider som må 

belyses og behov for en grundig diskusjon.  

 

For å belyse, samtale og debattere et slikt emne, hevder Koritzinsky at undervisningen må 

være flersidig og skriver at: 
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.. det overordnede prinsippet for alle lærere i samfunnskunnskap [må] være 

flersidighet, det vil si vilje og evne til å fremstille ulike holdninger og standpunkter på 

en begrunnet og engasjert måte (2012, s. 66).  

  

Vi må med andre ord bruke alternative forståelser, multiple faktakunnskaper og ulike 

perspektiver og teorier fra ulike sider av samfunnet, for å kunne drøfte prosesser, hendelser, 

tradisjoner og samfunnsendringer. Undervisningen kan gjennom variasjon i metode, 

læremidler, kilder, fakta, forklaringer, veiledning, vurdering og emner bli mer flersidig. En av 

kildene kan være gjennom historiefortelling, som i følge Hunnes (2015) kan introdusere og 

bearbeide spørsmål som omhandler verdier og holdninger. Læreren kan gjennom fortelling 

belyse ulike samfunnsstrukturer, historiske hendelser eller livssituasjoner til ulike grupper. 

Hess (2005) kan også sies å støtte ideen om en flersidig undervisning, og en av hennes 

strategier for å håndtere diskusjon av kontroversielle temaer i klasserommet, handler om å 

belyse ulike sider av saken, på det hun kaller for en balansert måte.  

 

Det kan tenkes at elever som blir utsatt for en flersidig undervisning blir mer kunnskapsrike, 

forståelsesfulle og tolerante. Dette kan ha en positiv effekt på samfunnet og på demokratiet. 

En flersidig undervisning krever mye av samfunnsfagslæreren. Selv om undervisningen bør 

være preget av flersidighet, argumenterer John Rawls for at det finnes visse verdier og 

holdninger som ikke er akseptable i samfunnet. Hans teori om Rettferdighet som rimelighet 

tar utgangspunkt i et rettferdig og velordnet samfunn, hvor borgerne handler i tråd med 

samfunnets normer og spilleregler (Rawls, 2003). Rawls (1996) ser på pluralistiske samfunn, 

og mener at de bør bygge på det han kaller for reasonable pluralism (fornuftig pluralisme). 

Han mener at et samfunn alltid vil være preget av ulike holdninger og meninger, og at vi må 

finne måter vi kan leve sammen på. Vi skal tolerere uenighet i samfunnet, men han skiller 

mellom fornuftige, ufornuftige og uholdbare doktriner. Fornuftige doktriner gjenspeiler 

rådende og gjeldene verdier i samfunnet, og er ofte velbegrunnede, empiriske og politisk 

korrekte. Det er mye man skal tillate i samfunnet, men Rawls trekker et skille mellom 

ufornuftige og uholdbare ytringer. Ufornuftige ytringer skiller seg fra de uholdbare, ved at de 

ikke truer og undergraver sentrale verdier i samfunnet. Her sikter han til demokratiske verdier 

som baserer seg på menneskerettigheter, aktivt medborgerskap og deltakelse i samfunnet. Det 

er med andre ord de uholdbare doktrinene som ikke skal tillates og aksepteres, fordi de 

undergraver og truer samfunnets stabilitet (Rawls, 1996). I klasserommet blir det lærerens 
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oppgave å følge opp under dette, og i lys av Rawls må læreren slå ned på ytringer og 

holdninger som undergraver og truer demokratiet.  

 

 

2.5 Kort oppsummering av teoretiske perspektiver 
Oppgavens teoretiske bakgrunn inneholder flere elementer, noe som er sentralt for å kunne 

diskutere et så komplekst tema som holdninger og verdier. Som vi så innledningsvis i 

teorikapittelet, finnes det ulike forståelser og perspektiver til hvorfor vi har det 

utdanningssystemet vi har. Biestas (2009) tre begreper om kvalifisering, sosialisering og 

selvstendiggjøring representerer de ulike forståelsene, og viser hvordan skolen og 

samfunnsfaget kan begrunnes på ulike måter. Samfunnsfagets demokratiske prosjekt står 

sentralt, og ulike demokratiforståelser i K06 vil og kan skape variasjon mellom klasser og 

skoler. Dette vil prege elevenes demokratiforståelse, og vi står i fare for å utdanne fremtidige 

medborgere med ulike samfunnsforståelser. Det oppstår et spenningsfelt mellom det å være 

individorientert og det å være felleskapsorientert. Hvordan samfunnsfagslæreren vekter de 

ulike forståelsene og tilnærmingene vil ha en betydning for arbeidet med verdier og 

holdninger. Avslutningsvis i teorikapittelet har jeg belyst ulike teorier til hvordan man bør 

videreformidle verdier, hvilke verdier som skal formidles, og hvordan man håndterer 

verdiuenigheter. Som vi har sett, er det ingen enighet rundt skolens verdigrunnlag, og heller 

ingen enighet i hva de demokratiske verdiene innebærer. En dialogisk og flersidig 

undervisning, synes å være nøkkelen til å videreformidle de demokratiske verdiene, uten at 

dette er videre konkretisert i læreplanen. Jeg ønsker derfor å se videre på hvordan 

samfunnsfagslærere forstår eget arbeid med verdier og holdninger, i lys av teoretiske 

perspektiver nevnt over. Før jeg går over på dette, vil jeg forklare, drøfte og belyse metodiske 

trekk ved prosjektet.  
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3 Metode 
3.1 Kvalitativ tilnærming 
For å undersøke hvordan samfunnsfagslærere forstår fenomenet verdier og holdninger, har 

jeg valgt en kvalitativ tilnærming. I følge Maxwell (2013, s. 29) er den største forskjellen 

mellom kvalitativ og kvantitativ tilnærming, at den kvantitative metoden er ute etter statiske 

skiller mellom variabler, mens den kvalitative ser etter hvordan mennesker, situasjoner og 

fenomener påvirker hverandre. Tove Thagaard beskriver denne forskjellen som at kvalitativ 

forskning er på jakt etter mer dybde i dataen, mens den kvantitative fokuserer mer på bredde 

og mengde. I kvalitativ forskning er det ofte færre informanter, men til gjengjeld mer 

informasjon fra hver enkelt informant (Thagaard, 2013). Jeg er på jakt etter 

dybdeinformasjon fra noen samfunnsfagslærere, og derfor mener jeg at kvalitativ tilnærming 

er den mest egnede tilnærmingen for dette prosjektet.  

 

Den kvalitative forskningen er preget av en induktiv tilnærming og omfatter et subjekt-

subjekt forhold. Det er det mellommenneskelige møte mellom forsker og informant som er 

det sentrale. Creswell (2014) viser hvordan denne interaksjonen kan påvirke situasjonen. Han 

skriver at både konteksten, spørsmålene, omgivelsene, væremåten og ulike roller er med på å 

påvirke situasjonen og forskningen. Innenfor en kvalitativ tilnærming finnes det flere 

metoder. For å få en dypere forståelse i samfunnsfagslæreres tanker og refleksjoner har jeg 

valgt intervju som metode. 

 

3.1.1 Kvalitativt intervju 
Thagaard beskriver at et kvalitativ intervju «egner seg godt til å gi informasjon om personers 

opplevelser, synspunkter og selvforståelse» (Thagaard, 2013, s. 13). Da jeg er på jakt etter 

samfunnsfagslæreres forståelse av fenomenet holdninger og verdier, er det sammenfallende å 

velge intervju som metode. Intervju er en samtale mellom forsker og informant, og Kvale og 

Brinkmann (2015) fremhever at intervjuet skiller seg fra hverdagssamtalen ved at det 

innebærer en asymmetrisk maktrelasjon, en bevissthet rundt spørreformen, og ved at 

situasjonen kan oppfattes som unaturlig. Intervjueren besitter makt ved at han eller hun 

definerer temaet, intervjusituasjonen, forskningsspørsmålene og driver intervjuprosessen 

fremover. Thagaard påpeker at denne maktbalansen blir bedre i situasjoner hvor intervjuer 
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har kunnskap om kommunikasjon og kommer med positive tilbakemeldinger underveis 

(Thagaard, 2013).  

 

Intervju tillater fleksibilitet og åpenhet, og det er rom for å utforske nye fenomener og å få en 

dypere forståelse i andres hverdag. Fenomenologi er en retning innenfor kvalitativ metode, 

og egner seg godt i dette studiet. Denne tilnærmingen handler om å få en dypere innsikt i 

enkeltpersoners erfaringer, i en bestemt kontekst (Thagaard, 2013, s. 40). Jeg ønsker å 

undersøke samfunnsfagslæreres forståelse av fenomenet verdier og holdninger, innenfor 

skolekonteksten.  

 

Jeg følger intervjuprosessen til Kvale og Brinkmann (2015). I denne prosessen startet jeg 

med å finne forskningens formål og planlegge selve prosessen. Deretter jobbet jeg i en 

prosess med å intervjue, transkribere, analysere, verifisere og rapportere. Kvale og 

Brinkmann legger til at denne prosessen ikke er statisk, men at den er preget av endringer og 

justeringer underveis, som fører til at forskeren kontinuerlig beveger seg frem og tilbake i 

prosessen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 137). Formålet med forskningen er å undersøke 

samfunnsfagslæreres arbeid med holdninger og verdier, og om dette samsvarer med 

verdigrunnlaget i K06 og eksisterende teorier. I de neste fasene av prosessen har jeg tatt valg 

for hvilke lærere jeg skal intervjue, hvilke spørsmål jeg skal stille og hvilken struktur 

undersøkelsen skal følge. Jeg har også tatt valg for hvordan jeg skal transkribere og analysere 

intervjumaterialet. Jeg vil videre forklare denne prosessen nærmere. 

 

 

3.2 Utvalg 
For å undersøke samfunnsfagslærere, har jeg foretatt et strategisk utvalg, og valgte 

informanter på bakgrunn av deres karakteristikker (Thagaard, 2013, s. 60). Jeg ønsket å 

forske på samfunnsfagslærere som jobbet på videregående skole på Østlandet. Jeg hadde altså 

fire kriterier til informantene. Kriteriene som omhandlet yrke og utdanning, var selvsagt da 

jeg ønsket å undersøke samfunnsfagslæreres refleksjoner. Jeg måtte da velge personer som 

hadde utdannet seg til å bli samfunnsfagslærere, og som underviste på en skole på det gitte 

tidspunktet. Når det kommer til lokasjon, valgte jeg å fokusere på skoler på Østlandet. Dette 

på grunn av oppgavens omfang og egen mobilitet, ettersom jeg hadde ikke kapasitet til å 

undersøke lærere utenfor østlandsområdet. Det siste kriteriet omfattet skolenivå. For å 
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avgrense ytterligere, ønsket jeg å undersøke samfunnsfagslærere som arbeidet på 

videregående skole. Jeg opplever at elever i videregående skole er mer bevisst egne valg, 

verdier og holdninger, og derfor anså jeg denne aldersgruppen som mest spennende for mitt 

forskningsprosjekt. Jeg har ikke valgt å skille mellom skoler, programfag eller andre 

karakteristikker, grunnet manglende interesse fra andre samfunnsfagslærere. 

 

For å komme i kontakt med aktuelle informanter, henvendte jeg meg til skoleledelsen både 

via e-post1 og telefon, og ble deretter satt i kontakt med aktuelle samfunnsfagslærere. Etter å 

ha kontaktet 30 forskjellige videregående skoler på Østlandet, fikk jeg etter hvert tre 

informanter som meldte seg frivillig. Det ble ingen utvalgsprosess utover dette, da det kun 

var tre lærere som ønsket å delta i prosjektet. Denne utvalgsprosessen kalles 

tilgjengelighetsutvalg, og baserer seg på de informantene som er tilgjengelige og villige til å 

delta. En utfordring ved denne utvalgsmetoden er at utvalget kan bli skjevt. Dette betyr at det 

er en fare for at lærerne som meldte seg frivillig, ikke er representative nok for resten av 

populasjonen (samfunnsfagslærere på Østlandet). Informanter som melder seg frivillig er ofte 

tryggere på seg selv, og føler at de mestrer egen livssituasjon (Thagaard, 2013, s. 62). Med 

andre ord kan det være andre lærere i populasjonen som kunne hatt andre betydningsfulle 

perspektiver. Jeg anser ikke dette som noe problem, da oppgaven ikke har som hensikt å 

generalisere funnene, men snarere belyse noen samfunnsfagslæreres forståelse av fenomenet. 

 

Den siste informanten fikk jeg gjennom metoden som kalles snøballmetoden. Dette 

innebærer at jeg fikk tilgang på en informanten gjennom en annen informant. Metaforen 

snøballen viser til en ball som starter å rulle, og blir større og større jo mer hjelp man får av 

eksisterende informanter (Thagaard, 2013, s. 61-63). Ettersom jeg kun fikk én informant 

gjennom denne metoden, og at jeg har informanter fra flere skoler og flere sider av Østlandet, 

vil ikke denne type metodeutvelging føre til altfor store skjevheter i utvalget.  

 

For å avgjøre utvalgets størrelse måtte jeg se på informasjonens metningspunkt. Utvalgets 

størrelse avhenger av om informasjonen gir nok informasjon til å kunne besvare prosjektets 

forskningsspørsmål (Thagaard, 2013, s. 65). I dette tilfelle skulle jeg undersøke 

samfunnsfagslæreres forståelse av eget arbeid med verdier og holdninger. For å kunne 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  vedlegg	  1	  for	  informasjonsskriv	  
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gjennomføre dette i henhold til prosjektets omfang og disponible ressurser, innså jeg at jeg 

hadde tilstrekkelig informasjon med fire informanter.   

 

3.2.1 Presentasjon av informantene 
Alle lærerne underviser i samfunnsfag på videregående skoler på Østlandet. Lærernes navn 

og skoletilhørighet vil anonymiseres, og de vil heretter bli referert til som lærer 1 = L1, lærer 

2 = L2, lærer 3 =  L3, og lærer 4 = L4.  

 

L1 har 14 års erfaring som lærer, og har en bred utdanningsbakgrunn med språkfag, 

samfunnsfag og historie. Hun synes at dialogen i samfunnsfag er det sentrale, og at de 

samfunnsfaglige temaene lett kan engasjere elevene.  

 

L2 har 8 års erfaring, og har en bred utdanningsbakgrunn med språkfag, religion og 

samfunnsvitenskapelige fag. Hun fremhever sin tverrfaglige bakgrunn, og har tidligere 

erfaring fra sentrumsnære- og flerkulturelle skoler. L1 og L2 underviser på samme skole. 

Elevsammensetningen på denne skolen er mer etnisk homogen, enn det er på de andre 

skolene i utvalget. Det er stor variasjon i elevenes evner og prestasjoner, og det rapporteres 

om høy trivsel på skolen. 

 

L3 har ikke en tradisjonell lærerbakgrunn, men har språk- og historiefag fra universitetet. 

Han har arbeidet mye med minoritetsspråklige, og ser at de trenger mye kunnskap om 

samfunnet. Han synes samfunnsfag er et spennende fag, på grunn av 

aktualiseringsperspektivet. Han arbeider på en skole med høy andel minoritetsspråklige, og 

flere av elevene har kort botid i Norge.  

 

L4 har alltid ønsket å bli lærer, og har undervist i fire år. Hun ønsket å arbeide på 

flerkulturelle skoler, hvor hun mener behovet for gode samfunnsfagslærere er størst. Hun er 

interessert i mennesker og samspillet mellom de. Hun er opptatt av å holde seg oppdatert, og 

fremmer viktigheten av dialog i samfunnsfag. L4 arbeider på en flerkulturell skole, med 

elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn og et manglende støtteapparat hjemmefra. 
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3.3 Intervjuguide 
Ved å ta i bruk en semi-strukturert intervjuguide, får jeg muligheten til å definere tematikken, 

utformingen og strukturen på intervjuprosessen. Kvale og Brinkmann (2015) peker på at 

intervjuer med en semi-strukturert tilnærming gir rom for å sammenligne informanter ved at 

tematikken og spørsmålene like, samtidig som tilnærmingen tillater spontanitet, dersom 

situasjonen skulle kreve utdyping eller oppfølgingsspørsmål. Gjennom å bruke denne 

utformingen på intervjuguiden, kan jeg sammenligne samfunnsfagslærerenes refleksjoner og 

forståelse av holdninger og verdier.  

 

Kvale og Brinkmann (2015) beskriver hvorfor de første minuttene i intervjuet er avgjørende. 

Her etableres det kontakt med informantene, og målet er at de skulle bli villige til å dele sine 

refleksjoner og tanker. De mener det derfor er lurt å starte med et åpent og ufarlig spørsmål, 

som for eksempel dekker deres utdanning og erfaring. Det har jeg gjort, både for å etablere 

kontakt, men også for å kartlegge lærerens erfaring og utdanning. Intervjuguiden i sin helhet 

er preget av hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål, noe som er typisk for den semi-

strukturerte intervjuguiden. Spørsmålene i intervjuguiden2 er både tematiske og dynamiske. 

Dette innebærer at den tematiske dimensjonen fokuserer på produksjon av ny kunnskap, 

mens den dynamiske har som mål å fremme en god dialog i intervjusituasjonen (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Gjennom å stille spørsmål som direkte går på lærerens erfaringer og 

refleksjoner, får jeg en god kombinasjon av både tematiske og dynamiske spørsmål. 

 

For å unngå misforståelser, skape flyt i samtalen og unngå tap av verdifull informasjon, har 

jeg utformet spørsmålene så konkrete og enkle som mulig. Kvale og Brinkmann (2015) anser 

dette som viktig, i søken på informasjon fra informanter. Intervjuguiden inneholdt både 

lukkede og åpne spørsmål. Lukkede spørsmål gir ikke så mye tolkningsrom, men til gjengjeld 

gjør de det lettere å sammenligne lærerne (Thagaard, 2013). Dette omhandler eksempelvis 

hvilke verdier lærerne anser som sentrale i undervisningen. Her er jeg på jakt etter konkrete 

verdier, som muliggjorde en sammenligning mellom lærernes vektlegging av ulike verdier. 

Selv om jeg var ute etter å sammenligne lærerne, var jeg også på søken etter den enkeltes 

refleksjon. Det var derfor de åpne spørsmålene som preget store deler av intervjuguiden. 

Dette er spørsmål som i hovedsak handlet om hvorfor de handler som de gjør, hvorfor de 

tenker som de gjør, og hvordan de forstår fenomenet holdninger og verdier. I tillegg til 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se	  vedlegg	  2	  for	  intervjuguide	  
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hovedspørsmålene og oppfølgingsspørsmålene, valgte jeg å forholde meg taus og lyttende 

under intervjuet. Kvale og Brinkmann (2015) beskriver at denne teknikken brukes for å 

unngå et kryssavhør av informanten, samtidig som det gir et stort spillerom til den enkelte. 

Informantene fikk på denne måten god tid til å reflektere, samtidig som samtalen ble styrt av 

informantens egne perspektiver og meninger. I tillegg til å være taus, brukte jeg reaksjoner 

som «nikking» og småord som «mhm» for å bekrefte at informanten sa noe verdifullt. Dette 

er en teknikk som brukes for å redusere maktbalansen, slik at informantene får bekreftet sine 

uttalelser (Kvale & Brinkmann, 2015). 

 

 

3.4 Gjennomføring av intervjuer 
Intervjuet blir ofte beskrevet som et håndverk, og ikke bare som en metode. Dette innebærer 

at intervjueren må kunne mestre situasjonen, både faglig, sosialt og kommunikativt (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Dette handler om at jeg må bruke meg selv for å kunne innhente 

informasjon. Thagaard (2013) påpeker at mange forskere fokuserer for mye på seg selv og 

intervjuguiden, og ikke har sitt fulle fokus på informanten. Ved å ha fullt fokus på 

informanten kan man unngå å gå glipp av verdifull informasjon, samtidig som man kan stille 

oppfølgingsspørsmål for å unngå misforståelser og mistolkninger. Dette synes jeg var spesielt 

vanskelig i starten, og merket at jeg ble tryggere i rollen som forsker etter hvert som 

intervjuene ble gjennomført. Jeg var mer trygg i det siste intervjuet, enn i det første, og jeg 

må ta høyde for at dette kan ha en innvirkning på resultatene.  

 

Intervjuene ble gjennomført på den enkelte lærers skole, til avtalt tid. Informantene hadde 

bedre kunnskap om den aktuelle skolen, og fikk derfor velge et passende rom for 

gjennomføringen av intervjuet. Selve intervjuet tok i gjennomsnitt en time, og var en dialog 

mellom informanten og meg.  

 

I et kvalitativt intervju vil det alltid være noen utfordringer ved at forskningen baserer seg på 

det mellommenneskelige møte mellom forskeren og informanten. Informanten kan være 

tilbøyelig til å svare det han eller hun tror at forskeren vil høre, og informasjonen som blir 

gitt, kan derfor gi et feilaktig bilde av virkeligheten (Thagaard, 2013, s. 115). Jeg opplevde 

ikke at lærerne forsøkte å «pynte» på sannheten, men observerte samtidig at det likevel var 
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noen motsigende utsagn. Jeg vil senere drøfte dette i analysen. I tillegg observerte jeg at 

tematikken til tider var vanskelig, da flere lærere stilte kontrollspørsmål som 

«har jeg svart på oppgaven?» og «jeg vet ikke helt hva du er ute etter, men jeg tror..». Dette 

kan ha en sammenheng med at det ikke finnes en klar fasit på området, noe som igjen 

aktualiserer oppgavens tematikk.  

 

Sylvi Hovdenak presenterte begrepet «den distanserte nærhet», i en metodeforelesning på 

UiO (Hovdenak, 2016). Slik jeg tolket dette, handlet det om å evne å komme nær 

informanten, for å kunne innhente informasjon, men samtidig vise en distanse, slik at 

informanten ikke blir fristet til å oppgi sensitiv og taushetsbelagt informasjon. På starten av 

hvert intervju informerte jeg samfunnsfagslærerne om deres taushetsplikt, slik at det ikke 

ville oppstå noen misforståelser eller at noen av lærerne oppga sensitiv informasjon underveis 

i intervjuet. Noen av lærerne oppga likevel sensitiv informasjon, noe jeg har valgt å ta bort 

fra undersøkelsen. Dette var informasjon som gikk på enkeltelever, og jeg opplevde at dette 

ikke hadde noen betydning for prosjektet.  

 

 

3.5 Transkribering av intervjuer 
For å få så nøyaktig informasjon som mulig valgte jeg å ta opp intervjuene med en 

taleopptaker, slik at jeg kunne transkribere intervjuene i ettertid. For å sikre at opptakeren var 

god nok og at spørsmålene var forståelige, gjennomførte jeg i et pilotintervju med en 

medstudent. I samråd med veileder og medstudent endret jeg på spørsmål som var uklare ved 

å konkretiserte vanskelige ord.  

 

En transkripsjon handler om å gjøre en muntlig samtale om til en skriftlig tekst (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 204). Transkripsjonen skal muliggjøre en analyse av intervjuet, samtidig 

som den forenkler prosessen med å kode materialet. Kvale og Brinkmann (2015) påpeker at 

det er store forskjeller mellom talespråk og skriftspråk, og hevder at det ofte er for lite fokus 

på selve transkriberingen. De mener en skriftliggjøring av et muntlig intervju, kan føre til tap 

av verdifull data. Med dette mener de at samtalen blir tatt ut av sitt opprinnelige medium, 

abstrahert og fiksert i en skriftlig form. Den muntlige sjangeren skiller seg fra den skriftlige 

ved blant annet bruk av ironi, talemål, ordvalg, setningsoppbygging, stemmeleie, dialekt og 

uttale. Dette observerte jeg selv, og la spesielt merke til informantenes hyppige bruk av 
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utfyllingsutrykk som «assa», «mhm», «ikke sant» og «liksom». Dette er ord som vi oftest 

ikke finner i skriftspråket, men som ikke er uvanlig å finne i det muntlige språket. 

Kroppsspråk er også en essensiell del av den muntlige sjangeren, og går tapt ved omgjøring 

fra muntlig til skriftlig tekst. Selv med tap av verdifull informasjon har jeg valgt å 

transkribere intervjuene. Dette gjorde jeg for å kunne analysere, sammenligne og kode 

intervjuene, så nøyaktig som mulig. Ettersom jeg transformerte dataen fra muntlig til skriftlig 

form, var jeg nødt til å ta noen valg. For å veie opp for tap av verdifull informasjon, har jeg 

skrevet ordene informantene uttrykte, inkludert lydord og latter, samtidig som jeg har notert 

ned observert kroppsspråk. Kvale og Brinkmann (2015) nevner også at det finnes individuelle 

hensyn som må tas. Det muntlige språket kan fremstå som usammenhengende og lite 

gjennomtenkt, og for å skåne informantene og for oppgavens helhet, har jeg valgt å gjøre om 

ufullstendige og ukorrekte grammatiske setninger til korrekt skriftlig form. 

 

Jeg har nå beskrevet ulike fordeler og utfordringer ved intervju som metode, og begrunnet 

metodiske valg jeg har tatt underveis i prosjektet. For å etterstrebe at dataen som samles inn 

er relevant og gyldig, skal jeg under se nærmere på hvilke hensyn som bør tas når det 

kommer til dataens reliabilitet og validitet. 

 

 

3.6 Reliabilitet og validitet 
I en kvalitativ forskning vil det alltid finnes fallgruver og trusler mot forskningens validitet 

og reliabilitet. Denne delen av forskningen, er etter min mening den viktigste, og baserer seg 

på om forskningen kan oppfattes som troverdig og gyldig. Hvis den ikke kan det, så vil den 

ha liten funksjon og innvirkning på forskningslitteraturen og i samfunnet for øvrig.  

 

Reliabilitet handler om forskningsresultatenes troverdighet, altså om andre forskere ville 

kommet frem til de samme resultatene ved å intervjue de samme informantene (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Påvirker jeg situasjonen? Stiller jeg de riktige spørsmålene? Tolker jeg 

det informantene sier på en god måte? Samsvarer mine kategorier, tolkninger og 

observasjoner med informantenes oppfatning? Dette er spørsmål som er sentrale for å 

avdekke studiens relabilitet. Tolkningen i en kvalitativ analyse vil alltid inneholde et 

subjektivt preg. Det er mine oppfatninger og tolkninger som preger analysen, og det er 
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avgjørende at jeg er tydelig på hva som er mine tolkninger, informantens tolkninger og 

litteraturens tolkninger.  

 

Studiens validitet handler om forskningens sannhet og gyldighet. Måler man det man ønsker 

å måle? Er resultatene og funnene gyldige og sanne? Kvale og Brinkmann (2015) peker på at 

valideringen bør gjennomsyre hele studien, og fremkomme i tematiseringen, planleggingen, 

intervjuingen, transkriberingen, analyseringen, valideringen og i rapporteringen. Ved å være 

bevisst på, og hele tiden kontrollere prosessen, funnene og tolkningene vil validiteten i 

prosjektet styrkes.  

 

I en kvantitativ tilnærming kan man sikre studiens reliabilitet og validitet gjennom å bruke 

kontrollgrupper og statistiske kontrolltester, dette for å unngå tilfeldigheter og skjevheter i 

utvalget. For å sikre validiteten i kvalitativ forskning, har Maxwell (2013) utarbeidet åtte 

punkter. På grunn av tidspress og omfang, har jeg valgt å fokusere på researcher bias og 

reactivity, som betegnes som de to største truslene. Den førstnevnte, researcher bias, handler 

om hvordan forskeren selv kan ha en påvirkning på studien. Forskerens 

forhåndsoppfatninger, mål, meninger og verdier er faktorer som forskeren må gjøre seg 

bevisst på, og få en oversikt over hvordan dette kan ha en innvirkning på situasjonen og 

studien. I denne studien forventer jeg å finne ulike tilnærminger til arbeidet med holdninger 

og verdier, og må derfor være klar over at disse forventningene kan påvirke tolkningene. 

Maxwell fremhever også forskerens betydning, og den påvirkningen forskeren kan ha på 

intervjusituasjonen. Denne trusselen kaller han reactivity. Han sier at denne trusselen ikke 

kan fjernes, men reduseres gjennom en bevisstgjøring (Maxwell, 2013). Dette betyr at jeg må 

være klar over egen påvirkning, både gjennom kroppsspråk, væremåte og i 

kommunikasjonen. I tillegg vil faktorer som alder, kjønn og utseende ha betydning, men være 

faktorer som ikke kan endres. Jeg valgte derfor å kle meg profesjonelt og fremstå saklig i 

møte med informanten.  

 

Hvis studien oppfattes som troverdig og gyldig kan vi snakke om overførbarhet (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Dette omhandler studiens mulighet for å kunne si noe om andre 

samfunnsfagslærere enn de som er intervjuet. Det handler også om studien ville fått de 

samme resultatene i en annen kontekst, og hos en annen forsker. Denne studien kan etter min 

oppfatning ikke overføres til andre utvalg eller situasjoner fordi utvalget er ikke tilfeldig 

valgt, informantene er preget av sin konkrete situasjon, og tolkningen er preget av min 
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subjektive oppfatning. Studien har likevel relevans, fordi det belyser fire 

samfunnsfagslæreres refleksjoner og syn på eget verdi- og holdningsarbeid i samfunnsfag. 

 

 

3.7 Forskningsetikk 
Ettersom jeg er i nærkontakt med informantene, er det etiske hensyn som må tas. Etter at jeg 

fikk godkjenning fra NSD3, var det ulike etiske betraktinger jeg måtte ta hensyn til. De 

nasjonale forskningsetiske komiteene (NESH) har utformet forskningsetiske retningslinjer for 

samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hovedmomentene i deres retningslinjer 

baserer seg på å fremme god vitenskapelig praksis. Dette omhandler at forskeren må ta 

hensyn til gjeldene normer som akademisk frihet, åpenhet og etterprøvbarhet. For det andre 

må forskeren ta hensyn til forskersamfunnet, ved å være redelig, etterrettelig, habil og kritisk. 

For det tredje har forskeren en forpliktelse ovenfor informanten, og må ta hensyn til 

konfidensialitet, informert samtykke, vise respekt og ærlighet. Det siste sentrale momentet 

jeg ønsker å nevne er forskerens relasjon til samfunnet. Dette handler om at forskeren bør 

vise uavhengighet, belyse interessekonflikter, ta samfunnsansvar og vise 

forskningsformidling (NESH, 2006).   

 

For å etterstrebe god vitenskapelig praksis gjorde jeg noen grep. For det første har jeg fått et 

informert samtykke av informantene. De ble opplyst om at de kunne trekke seg når som helst, 

uten at det fikk noen konsekvenser. For det andre er alle informantene anonymisert, slik at 

resultatene ikke skal kunne spores tilbake, og skape problemer for informantene i ettertid. Jeg 

var derfor nøye med oppbevaringen av dataen og annen sensitiv informasjon. De var også 

bevisste på at deres nærmeste kunne gjenkjenne de, dersom de hadde noen typiske uttrykk 

eller meninger. For det tredje ble intervjuopptakene transkribert, slik at jeg fikk så nøyaktig 

informasjon som mulig. Både nøyaktig informasjon og oppklaringsspørsmål bidro til at jeg 

fikk muligheten til å tolke samfunnsfagslærerne på en redelig måte. For det fjerde er alle 

kildehenvisninger til eksisterende forskning og teorier referert til i APA-stil, dette for å unngå 

plagiering og æren for andres arbeid. For det femte viser jeg til uavhengighet ved at 

prosjektet ikke er finansiert eller at jeg var inhabil ved noen av informantene. Med inhabil 

mener jeg at jeg ikke hadde noen nære relasjoner med informantene, eller at jeg hadde noen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  NSD er norsk senter for forskningsdata, og gir råd om personvern til studenter og forskere. 
(www.nsd.uib.no). Se prosjektsbekreftelse i vedlegg 3 og 4.	  
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sosiale eller økonomiske interesser for noen av dem. Jeg har forsøkt å være bevisst på egne 

valg og påvirkninger, noe som styrker studiens validitet.   

 

 

3.8 Analyseverktøy 
I følge Thagaard preges det kvalitative forskningsintervjuet av en veksling mellom tolkning 

og analyse. Tolkningsprosessen starter i det øyeblikket vi intervjuer, og gjenkjennes ved at vi 

stiller oppfølgingsspørsmål for å få utdypet eller oppklart det vi anser og tolker som relevant. 

I tillegg hevder hun at vi alltid vil analysere og videreutvikle en forståelse mens vi intervjuer 

og observerer informanten informanten (Thagaard, 2013).  

 

Målet med et kvalitativt intervju er å forstå verden og fenomener ut ifra informantenes 

refleksjoner og forståelse. Jeg må derfor tolke en verden som allerede er fortolket. Denne 

prosessen betegnes som hermeneutikk, og krever en bevisstgjøring i intervju- og 

tolkningsprosessen (Gilje & Grimen, 1993). Tolkningen er ofte subjektiv, og tillater flere 

sannheter, og Thagaard (2013) viser hvordan denne tilnærmingen er kontekstavhengig, og må 

tolkes i lys av den aktuelle konteksten. Jeg må på bakgrunn av situasjonen og ved hjelp av 

teoretiske perspektiver, forsøke å forstå og tolke det samfunnsfagslærerne beskriver. 

 

Begrepet dobbel hermeneutikk, handler om hvordan forskere må forholde seg til en verden 

som allerede er fortolket, og en verden av teoretiske perspektiver og begreper. I den 

umiddelbare tolkningen, brukes gjerne erfaringsnære begreper. Dette er begreper som 

informanten selv bruker til å beskrive følelser og tanker (Gilje & Grimen, 1993). I tillegg til å 

tolke dette, vil jeg også tolke informantens forståelse i lys av teoretiske perspektiver, ved 

bruk av erfaringsfjerne (fag-) begreper. De erfaringsfjerne begrepene brukes til å forstå 

informantens verden i en større kontekst, og Gilje og Grimen beskriver at forskeren skal  

«integrere aktørenes erfaringsnære beskrivelser og begreper, og de samfunnsvitenskapelige 

teorienes erfaringsfjerne begreper og beskrivelser» (Gilje & Grimen, 1993, s. 147). Dette er 

noe som inngår i analysen min, og jeg må derfor ta hensyn til at jeg tolker en verden som 

allerede er fortolket av informantene. Jeg må forsøke å tolke de beskrivelsene informantene 

gir i lys av konteksten og de teoretiske perspektivene. Min forforståelse vil ha en innvirkning 

på studien, og Gilje og Grimen (1993) viser til at forskerens bakgrunnskunnskap og forståelse 

vil kunne påvirke hvordan informantenes verden blir fortolket. De mener det er viktig at 
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forskeren er bevisst på egne kunnskaper og forståelser, slik at man er i stand til å kunne skille 

mellom informantens beskrivelser, teoretiske perspektiver og forskerens egne tolkninger.  

 

Jeg har valgt å analysere datamaterialet med en kombinasjon fra personorientert- og 

temaorientert analytisk tilnærming. En personorientert tilnærming fokuserer på data, samlet 

inn fra personer eller grupper, mens en temaorientert tilnærming er en analysemetode hvor 

temaet i intervjuet er det sentrale. Ved å foreta en slik kombinasjon, vil jeg få et mer helhetlig 

bilde over tematikken, samtidig som jeg kan sammenligne informantene og de ulike 

situasjonenes særpreg. En systematisk tolkningsmetode handler om at man identifiserer 

materialet og knytter kodeord til dataen, for så å klassifisere dette (Thagaard, 2013, s. 157-

189). Målet med slik koding er å finne sammenhenger og mønstre i dataen, som gjør det 

lettere å få en oversikt og forståelse for både tematikken og samfunnsfagslærerne. 

Kodeordene jeg brukte var: verdier, demokratiforståelser, verdiformidling, flersidig 

undervisning, rollemodell, kildekritikk og verdier i konflikt.  

 

Corbin og Strauss (1990, s. 10) mener at det sentrale i slike analyser handler om å reflektere 

over teksten og finne frem til sentrale ord og begreper som beskriver teksten. Deres 

anbefaling er å bruke kommentarer underveis eller memos, som de kaller det. Dette for å 

kunne strukturere analysen og få et mer oversiktlig bilde over datamaterialet. Ved å ta i bruk 

en såkalt «open coding» var jeg åpen for mønstre og tolkningsmuligheter i materialet. En 

«axial coding» handler om å analysere forholdet mellom de ulike kodene som jeg har funnet 

frem til (Corbin & Strauss, 1990, s. 12-14). Informantenes svar ga et komplekst bilde av 

tematikken, og flere av svarene innehold flere kodeord. Dette gjorde det utfordrende å 

sammenligne, samtidig som jeg så hvordan alt hang sammen.  

 

Gjennom aktivt å bruke memos og koding, dannet jeg meg et helhetlig bilde av 

informantenes forståelse av holdninger og verdier, og kunne derfra analysere og 

sammenligne de ulike delene ved den innsamlende dataen.  

 

Etter kodingen var fullført, måtte jeg kategorisere kodene. Jeg måtte da reflektere over 

kodende jeg hadde satt, ved å se nærmere på hva de representerte og hvordan de ble definert. 

Denne fremgangsmåten kaller Kvale og Brinkmann (2015, s. 231) for «kategorisering av 

mening». Thagaard (2013) peker på at det er viktig å skille mellom tolkning som gjøres på 

bakgrunn av situasjonen og forskerens forståelse, og tolkning basert på teoretisk bakgrunn. 
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Kategoriene danner analysekapittelets struktur, noe som er preget av min subjektive tolkning. 

For å kunne sammenligne informantenes uttalelser, må kategoriene samsvare med det de 

faktisk sier. Jeg har satt meg nøye inn i informantenes uttalelser, og føler meg sikker i 

kategoriseringen av lærernes meninger og ytringer. For å tolke dette videre, satte jeg de ulike 

delene fra hvert intervju inn i samme dokument, slik at jeg fikk sammenlignet de ulike 

kategoriene jeg hadde registrert. Som Thaagard (2013) påpeker, er denne tolkningen 

subjektiv, og preget av mine kunnskaper og forståelser. Med utgangspunkt i denne metodiske 

tilnærmingen skal jeg videre beskrive, tolke og analysere samfunnsfagslærerenes forståelse 

og beskrivelse av temaet holdninger og verdier i samfunnsfag.  
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4 Diskusjon 
I dette kapittelet skal jeg analysere og drøfte hvordan lærerne forstår eget arbeid med verdier 

og holdninger i samfunnsfag, i lys av teoretiske perspektiver og mine subjektive tolkninger. 

Analysen vil være strukturert rundt tre hovedtendenser, tolket ut ifra intervjumaterialet. For 

det første vil jeg diskutere hvorvidt lærerne mener at skolen bør være verdinøytral, og hva 

dette innebærer. Dernest vil jeg se på hvordan lærerne forstår eget arbeid og videreføring av 

verdier og holdninger. Til sist vil jeg se nærmere på hvordan lærerne håndterer uenighet og 

verdier i konflikt.  

 

4.1 Skolen som verdinøytral? 
Som diskutert i teorikapittelet, finnes det ulike perspektiver og tolkninger til skolens 

verdigrunnlag. Læreplanen fremhever at skolen ikke skal være verdinøytral, og at den skal 

videreformidle kristne, humanistiske og demokratiske verdier som toleranse, likeverd, 

respekt, solidaritet, åndsfrihet, nestekjærlighet og tilgivelse (Kunnskapsdepartementet, 1998). 

Til tross for et eksplisitt verdigrunnlag, står det lite om hvordan samfunnsfagslærerne skal 

videreformidle disse, eller ta stilling til verdikonflikter i undervisningen. Det oppstår et 

spenningsfelt mellom det å sosialisere elevene inn i samfunnets gyldige normer og verdier, 

og det å akseptere individualitet og stimulere til selvstendiggjøring. Lærerne i studien belyser 

dette spenningsfeltet, ved at de synes at skolen bør være verdinøytral på visse områder, og 

samtidig ikke verdinøytral på andre. Tendenser i materialet viser en stor enighet om 

videreformidling av de demokratiske verdiene, og en enighet rundt å skjule egne religiøse og 

politiske holdninger. Men hva innebærer egentlig dette? Det synes å være noen ulike 

forståelser blant lærerne, og det skal jeg se videre på nå. Først vil jeg se på skolen som 

verdinøytral, og deretter som en verdiformidler.  

 

4.1.1 Skolen som verdinøytral 
Jeg spurte lærerne i studien om de synes at skolen bør være verdinøytral, altså ikke 

videreformidle noen verdier. Alle lærerne i studien mener at skolen bør være verdinøytral på 

visse områder, men ikke på andre. Dette spenningsfeltet belyses godt av L1, som sier:  

 

Verdinøytral? På en måte ja, og på en annen måte nei. Det å vise internasjonal 

solidaritet for andre som har det vanskeligere enn oss, prøve å overføre sånne verdier 
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til elevene, det synes jeg er viktig. Men det er klart av sånne politiske verdier og 

holdninger, der er jeg tydelig på at jeg skal prøve å være objektiv, og ikke si til 

elevene hva jeg stemmer på. (L1) 

 

Her forstås det som at politiske holdninger og verdier er problematisk og bør holdes skjult for 

elevene. Jeg tolker at dette politiske aspektet sikter til partipreferanser, og ikke politiske 

holdninger i sin helhet. L2 kan sies å ha samme forståelse, og mener at hun ikke bør «kjøre 

på med sine kjepphester og personlige meninger om ting» (L2). Hun er tydelig på dette, men 

også ærlig om at noen meninger kan skinne gjennom. Hun sier:  

 

Det kan skinne igjennom for de mest oppvakte elevene. Jeg tror samtlige av mine 

elever vet at jeg ikke stemmer FRP eller Rødt… og etter en lang dag, så er man 

kanskje litt ærligere enn det man tenker er bra (L2). 

 

Alle lærerne i studien ytrer lignende standpunkt om politiske holdninger. De sier de opplever 

at elevene er nysgjerrige på deres politiske ståsted, og de er ikke fremmed for at det «kan 

skinne igjennom for de mest oppvakte elevene» (L2). De sier selv at de ønsker å være 

objektive, og at de ikke ønsker at elevene skal få vite deres politiske ståsted. Det er likevel 

vanskelig med ytterpunktene i partiaksen, hvor flere lærere sier det er vanskelig å omtale 

Rødt og FRP på en nøytral og objektiv måte.  

 

Lærernes synspunkter på nøytralitet rundt politiske preferanser, samsvarer med teorier fra 

blant annet Hess (2009) og Koritzinsky (2012). Hess (2009) er som nevnt opptatt av at slike 

holdninger og preferanser bør skjules, fordi det ikke fører til noe positivt hos elevene. Hun 

hevder at det kan føre til manglende interesse, eller at elevene vil tilbakeholde egne 

synspunkter, eller at de ikke etterstreber egne meninger og standpunkter i saken. Elever som 

får servert lærerens personlige holdninger og meninger, vil i denne forståelsen, ikke arbeide 

hardt nok for å opparbeide seg en egen mening på saken. I følge Koritzinsky (2012) er det 

ingen fasit på hvordan læreren skal forholde seg til personlige holdninger og preferanser, men 

han mener det er viktig at læreren er bevisst på hvordan han eller hun ordlegger seg. Han 

påpeker at flere faktorer spiller inn, og om læreren bør være nøytral eller ei, avhenger at 

skolens og lærernes sammensetning, elevenes modenhetsnivå, og i hvilken grad elevene blir 

presentert for ulike synspunkter og meninger. For han er det viktigste at elvene blir presentert 

for en flersidig undervisning, slik at de selv står bedre rustet til å ta egne og selvstendige valg. 
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Dette utgangspunktet gjenkjennes godt i en historie L2 fortalte om sin gamle lærer. Hennes 

gamle lærer var opptatt av å fremme eget parti og kritisere sine partimotstandere. Hun 

forteller at dette er noe hun har med seg i bagasjen, og at hun derfor ikke ønsker å «tre 

meninger over hodet på elevene» sine (L2). Dette underbygger perspektivet om at lærerens 

politiske preferanser ikke burde fremkomme i undervisningen.  

 

Læreren har en stor betydning for elevenes læringsprosess. Pedagogen Kirsti Klette viser til 

bred forskning og hevder at læreren er den største enkeltfaktoren for elevenes læring. Hun 

forteller at det ikke handler om hvem læreren er, men hva han eller hun gjør (Klette, 2013). 

Tolket ut ifra denne teorien, vil læreren ha en stor påvirkningskraft på elevene, både gjennom 

sin undervisning og væremåte, og at det kan derfor tenkes at en lærer som flagrer sine 

politiske preferanser vil påvirke elevene negativt. 

 

Ideen om nøytralitet gjenkjennes også hos lærernes ønske om å være gode rollemodeller som 

er aksepterende, tolerante og inkluderende. De forteller at de ønsker å fremstå som en god 

rollemodell og voksenperson, i håp om å påvirke elevenes holdninger og verdier på en positiv 

måte, noe som samsvarer godt med teoretiske perspektiver fra Hunnes (2015). Både L2 og L3 

forteller at de ønsker å være pliktoppfyllende voksenpersoner, slik at elevene kan tilegne seg 

gode vaner fra lærerne. Dette belyser også etterligningsperspektivet til Seljelid (1992), hvor 

elevene kan tilegne seg holdninger og verdier gjennom modellering. L3 fremhever spesielt 

humoraspektet, og bruker ofte vennlighet og humor for å påvirke elevene positivt. Han mener 

det handler om å være respektfull, og selv fremstå som en reflektert og rettskaffen person.  

 

L4 virker enda tydeligere i sitt ønske om å være en nøytral rollemodell. Hun forteller at 

elevene ofte mangler et støtteapparat hjemmefra, og at de derfor jobber mye med 

holdningsarbeid i timene. Hun er opptatt av å være tolerant og inkluderende, og mener det er 

problematisk med lærere som ikke er dette. Hun sier: 

 

Når du er samfunnsfagslærer må du også representere en del verdier, mener jeg. Det 

er derfor det kan være komplisert, hvis du for eksempel tilhører en høyre-ekstrem 

politisk gruppe, og samtidig er samfunnsfagslærer på vgs. Dette synes jeg er en veldig 

tydelig rollekonflikt, fordi jeg synes ikke det representerer de verdiene man skal 

overføre til elevene (L4). 

 



	   45	  

Intervjuer: Hvilke verdier tenker du på da? 

 

Jeg kan si sånn klisjeaktig, men de demokratiske verdiene, med ytringsfrihet og 

likeverd. Jeg er overhodet ikke religiøs. Jeg er veldig ateist, men jeg må passe på å 

ikke være ateist i klasserommet. Jeg er alt mulig i klasserommet. Jeg er muslim, jøde, 

kristen, buddhist, hinduist - jeg er alle trossamfunn du kan finne i samfunnet, og jeg 

tror det er viktig at vi har som en verdi at vi er ulike, og hvordan vi kan likevel 

komme overens. Så det er de demokratiske verdiene, som er mine verdier (L4). 

 

Hun ønsker med andre ord ikke representere kun én trosoppfatning i klasserommet. Det 

samme gjaldt når vi snakket om seksualitet og politikk. Hun ønsket å være så nøytral som 

mulig, og mente at elevene fortsatt ikke visste om hun var heterofil, homofil eller bifil. Ved å 

handle på denne måten, mener hun at hun åpner opp for flere perspektiver og utfordrer 

elevenes fordommer. Da sier hun at elevene blir sånn «Oj, her har vi en person vi respekterer 

og ser opp til, men det er jo sant - vi ikke vet hvem hun har sex med». På denne måten blir 

elevene satt i en posisjon, hvor de lærer å respektere og omgås med personer som kanskje har 

en annen legning enn seg selv. For som L4 sier, så kommer mange av elevene fra land og 

kulturer hvor homofili ikke er akseptabelt, og da ønsker hun ikke å: «bryte ned, men [i stedet] 

endre perspektivet deres. Det er her empati kommer inn .. bygge opp muligheten for at 

elevene skal forstå det» (L4). Lærerne i studien etterstreber med andre ord verdinøytralitet 

når det kommer til politiske holdninger. L4 går enda lenger, og prøver å være nøytral og 

objektiv på områder som også omfatter religion og seksuell legning. Men er dette mulig i 

praksis? Videre vil jeg se på skolen som verdiformidler.  

 

4.1.2 Skolen som verdiformidler 
I følge Young (1990) er det ingen ting som heter impartiality (verdinøytralitet), nettopp fordi 

all kunnskap er konstruert og avhengig av konteksten. Hun skriver: 

  

The ideal of impartiality is an idealist fiction. It is impossible to adopt an unsituated 

moral point of view, and if a point of view is situated, then it cannot be universial, it 

cannot stand apart from and understand all points of view (Young, 1990, s. 104).  
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Så hvis vi skal forstå lærernes tanker om å være verdinøytrale i lys av Young, vil det si at de 

ikke kan være verdinøytrale, fordi kunnskapen de konstruerer er bundet i den norske eller 

vestlige konteksten. Det at noen kulturer er åpne for ulike seksualiteter og legninger, bunner i 

menneskerettighetene og verdien om likeverd. Jeg som norsk student, er selvfølgelig helt 

enig i menneskerettighetenes innhold og betydning, men det finnes kulturer og 

samfunnsgrupper, spesielt i Asia, som er mer opptatt av fellesskapet og samfunnets stabilitet 

enn enkeltindividers rettigheter (Sen, 1999). Dette er interessant fordi det noen oppfatter som 

verdinøytralt er kontekstavhengig, og oppfattes som det rette i noen kontekster, men ikke i 

andre. Dette perspektivet gjenkjennes også hos Sutrop (2015), som mener at ingenting ved 

undervisningen er verdinøytralt, og at verdier bør få et større fokus i lærerutdanningen. 

Skolens form, innhold og funksjon er preget av rådende verdier, og hun hevder vi ikke 

kommer bort fra denne påvirkningen. Denne politiske påvirkningen samsvarer med 

refleksjoner fra Shor (1992), Krejsler (2001) og Fjeldstad og Mikkelsen (2008). I lys av disse 

perspektivene, støttes ikke lærernes ideer om å være verdinøytrale.  

 

Alle lærerne i studien sier at de vil videreformidle de demokratiske verdiene, noe som 

samsvarer med opplæringsloven. Her står det tydelig at de demokratiske verdiene skal 

videreformidles (Kunnskapsdepartementet, 1998). Samfunnsfagets demokratiske mandat, er 

også tydelig på dette, og som vi har sett bør samfunnsfagslærere stimulere til et aktivt 

medborgerskap (Utdanningsdirektoratet, 2006). Utover de demokratiske verdiene, ønsker jeg 

å fremheve to verdisyn som omtales ofte av lærerne. L1 snakker mye om internasjonal 

solidaritet, og L2, L3 og L4 snakker mye om å videreformidle norske verdier.  

 

L1 sier at skolen har fokusert mye på internasjonal solidaritetsarbeid og organisasjonen Right 

to play, og at hun «brenner» for internasjonal solidaritet. Hun sier:  

 

En kan oppmuntre elever til visse verdier, ikke sant… Det å vise internasjonal 

solidaritet, empati for de som har det vanskeligere enn oss, forsøke å overføre sånne 

verdier til elevene synes jeg er viktig.  

 

I ordvalget overføre, kan en tydelig se at L1 synes det er viktig at elevene sitter igjen med 

verdien, internasjonal solidaritet, og at dette skal overføres til elevene. Hun nevner videre at 

hun er opptatt av å dekke alle kompetansemålene, men at noen verdier får mer plass enn 

andre.  
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Intervjuer: Hvilke verdier får mer fokus i undervisningen, og hvilke får mindre?  

 

L1: … jeg bruker mer tid på internasjonale forhold enn arbeids- og næringsliv. 

 

Intervjuer: Hvorfor mener du at internasjonal solidaritet er så sentralt? 

 

L1: For å se verden i et større perspektiv. Vi som er født i Norge, vi har vunnet 

førstepremien i Lotto! Lære empati om mennesker som ikke har det så bra, det tenker 

jeg er det viktigste, spesielt i et fag som samfunnsfag.  

 

Selv om hun er tydelig på at alle kompetansemålene blir gjennomgått, er det likevel et funn 

jeg ønsker å trekke frem. Da dette temaet henger tett sammen en verdi som læreren «brenner» 

for, vil jeg anta at dette preger undervisningen. Dette er ikke noe negativt i seg selv, men det 

kan føre til forskjeller blant skoler og klasser, noe som er problematisert av Stray (2012). L1 

sier videre at hun ønsker å være objektiv og nøytral på områder som omhandler politikk, men 

at hun ikke er redd for å formidle verdier når det kommer til internasjonal solidaritet. 

 

Intervjuer: Synes du det er viktig at dine meninger er synlige for elevene? 

 

L1: I forhold til sånne ting med internasjonal solidaritet, da er jeg ikke redd for å si 

hva jeg mener om ting, men i forhold til det med politiske synspunkt [prøver jeg å 

være objektiv].  

 

Her viser læreren et tydelig skille mellom politikk og internasjonal solidaritet. Som vi så i 

forrige delkapittel, virker det som lærerne refererer til partipreferanser når de snakker om 

politiske holdninger. Jeg vil hevde at internasjonal solidaritet også innebærer et politisk 

aspekt, noe som belyser dette spenningsfeltet med nøytralitet versus verdiformidling. Ved at 

læreren ønsker å videreformidle internasjonal solidaritet, belyser utdanningens politiske 

innhold. Det kan være vanskelig å definere og avgrense hva politiske holdninger innebærer, 

og derfor kan det være utfordrende å gjøre dette nøytralt. Det står eksplisitt i læreplanen at 

skolen skal videreformidle solidaritet (Utdanningsdirektoratet, 2006), noe som legitimerer 

lærerens verdifokus, og støtter læreplanens politiske innhold.  
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I tillegg til å fokusere på internasjonal solidaritet, var flere av lærerne i studien opptatt av å 

videreformidle norske verdier. Denne forståelsen inneholder en tydelig kommunitaristisk 

demokratiforståelse, hvor et felles verdigrunnlag skal videreformidles til elevene (Briseid, 

2012). L3 og L4 ytrer et lignende standpunkt, og de sier at de er opptatt av å videreføre den 

norske kulturen. Dette perspektivet kan blant annet gjenkjennes når L3 snakker om 

dødsstraff. Han påpeker at flere av hans elever kommer fra land og kulturer hvor dette 

praktiseres, og at det ofte er et kontroversielt tema i deres klasserom. Han sier: 

 

… der mener jeg at vi som samfunnsfagslærere, som forvaltere av norsk kultur, skal si 

at vi ikke har gjort det [dødsstraff] på 60 år, og at det derfor ikke er aktuelt å 

gjeninnføre det på nytt. Det er vår kultur. Jeg vet at kultur er dynamiske, men man må 

stå for noe. .. kultur må formidles, men også ha utgangspunkt i noe. Da synes jeg det 

er naturlig å ta utgangspunkt i de tradisjonene man har. … En svakhet for mange 

samfunnsfagslærere er at det fort blir veldig fokus på toleranse, men ingen pekefinger, 

- alt er greit liksom (L3).  

 

Det at læreren har elever med kort botid i Norge, kan være en av grunnene til at 

videreføringen av norske verdier og tradisjoner står så sentralt hos læreren. Han snakker mye 

om at han som lærer blir en rollemodell og anser seg selv som en forvalter av norsk kultur.  

 

Intervjuer: Er det noen verdier som får mer fokus i undervisningen din? 

 

L3: Jeg tror at de fleste verdiene går igjen, men det er de grunnleggende verdiene som 

går på respekt for demokratiet og for regelverket, at man på en måte følger norsk lov.  

 

Det at L3 er opptatt av at elevene skal tilegne seg kunnskaper om demokratiet og regelverket, 

kan sees i sammenheng med det representative demokratiet. I denne demokratiforståelsen er 

det viktig at medborgerne har kunnskaper om både rettigheter og plikter til samfunnet 

(Stray, 2011). Dette aspektet gjenkjennes også hos L4, som mener at elevene har store 

kunnskapshull som må dekkes. Hun er opptatt av at de skal kunne fungere i samfunnet, og 

tilegne seg norske kunnskaper og referansepunkter. Hun sier:  

 

De [minoritetselevene] har veldig få norske referansepunkter, ikke sant. Kanskje ting 

vi [etniske nordmenn] har sett og opplevd på NRK, gjennom barneprogram - det har 
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ikke de.. Og da må man nesten gå bakover og prøve å skape noen felles 

referansepunkter (L4).  

 

Deres refleksjoner kan også gjenkjennes i Durkheim (1959) sine teorier, som handler om at 

samfunnet trenger borgere med et felles verdisett for at de skal kunne leve sammen i et stabilt 

samfunn. L4 sier videre at de må drive mye holdnings- og dannelsesarbeid, før de i det hele 

tatt kan gå løs på pensum. Slik jeg tolker læreren, er hun opptatt av å sosialisere elevene inn i 

det norske samfunnet, slik at de integreres inn i samfunnets «rette» handlings- og 

tankemønster.  

 

Denne sosialiseringsprosessen utdypes hos L3, som forteller hvor viktig det er at elevene 

tilpasser seg det norske samfunnet, og tilegner seg de norske verdiene. Han snakker spesielt 

om å formidle et positivt kvinnesyn og viktigheten av å betale skatt. Han forteller om flere 

elever som har drevet med svart arbeid, og skisserer noen forklaringer til denne økonomiske 

snarveien. Han forteller at elevene ikke får så mye støtte av offentligheten, og at de i tillegg 

har vanskeligheter med å få seg en lovlig jobb. Derfor sier læreren at de arbeider mye med å 

motvirke svart arbeid, og at han ønsker at elevene skal forstå viktigheten av skatt og 

lovverket vi har her i Norge. Han sier: 

 

Jeg forsøker å forklare hvordan samfunnet fungerer, hvilke rettigheter de har, men 

også hvilke plikter de har (L3). 

 

Dette henger tett sammen med utdanningens kvalifiserende perspektiv (Biesta, 2009; 

Børhaug, 2005), hvor utdanningen skal stimulere til økonomisk vekst og trygge skattebetalere 

i samfunnet. Samtidig som det kan kobles opp mot den representative demokratiforståelsen, 

hvor individene trenger kunnskap om deres rettigheter og plikter i samfunnet (Stray, 2011).  

 

En annen verdi L3 ønsker å formidle, er respekten for kvinner. Han har opplevd dårlig 

kvinnesyn, og sier at flere av guttene i klassen har et nedverdigende syn på kvinner, og mener 

at de ikke burde ha de samme rettighetene, jobbene og statusene som menn.  

 

Dette med kvinnesyn er interessant. … Der kan man jo ikke fortelle de hva de skal tenke, 

men man må forsøke å fronte det som er naturlig i samfunnet her. … Jeg tenker at man til 

syvende og sist må innse at man vil fronte et verdisyn, eller fronte din egen kultur eller 
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bakgrunn. Det synes jeg er greit, så lenge det i bunn ligger en aksept for andre, for 

mangfoldet og folks ulike meninger (L3). 

 

L3 er med andre ord opptatt av at det er den norske kulturen som skal ligge til grunn for 

opplæringen, og at han ønsker at elevene skal sitte igjen med visse verdier etter endt 

utdanning. På en måte samsvarer dette med den kommunitaristiske demokratiforståelsen 

(Briseid, 2012), og med Durkheims (1959) syn, om at stabile samfunn krever individer med 

lik tanke- og handlingsmåte, samtidig som han gir utrykk for at kulturer er dynamiske, og at 

verdisettet i samfunnet kan endre seg.  

 

Ønske om å videreføre den norske kulturen kan også forstås i det L4 sier om ytringsfriheten. 

Hun forteller at hun vil at elevene skal forstå at denne verdien ikke kom gratis, og at sårede 

følelser er en liten pris å betale for ytringsfriheten vi har her i landet. L4 forteller at 

minoritetselevene hennes føler seg som en utsatt gruppe, og at de har opplevd diskriminering 

og rasistiske kommentarer fra samfunnet rundt. Hun sier at de derfor jobber ekstra mye med å 

bryte opp elevenes egne fordommer og sørge for at de blir inkludert og integrert i det norske 

samfunnet. Læreren forteller at de i klassen snakker mye om ting som provoserer og om 

ytringsfrihetens begrensinger. Hun sier: 

 

Uønskede ytringer må tas tak i. For hvis man hele tiden skal være nøytrale, og at alt er 

lov og greit, - ja du kan være nynazist, og du kan være IS-sympatisør, og vi aksepterer 

alt, - hvordan vil det forme neste generasjon og barna deres? Hvordan fører det til at 

de kan bli fungerende samfunnsborgere i Norge? Dette er et samfunnsfag, og det er 

det norske samfunnet vi mer eller mindre grad tar utgangspunkt i. … Jeg skal skape 

mennesker som kan fungere på en arbeidsplass, uavhengig av hvem de jobber med. 

De skal yte, men også føle seg inkludert. Vi prater mye om ting som provoserer, hvor 

grensen for ytringsfriheten går. Så prater vi mye om det å ta valg, frie valg (L4).  

 

Her er læreren tydelig på at det er det norske samfunnet som samfunnsfagslærere bør ta 

utgangspunkt i, noe som støtter den kommunitaristiske demokratiforståelsen og 

fellesskapsperspektivet (Briseid, 2012). I tillegg kan det videre forstås som læreren fremmer 

individualitet og selvstendiggjøring, ved å legge vekt på at elevene skal kunne fungere i 

arbeidslivet. Denne forståelsen støtter den liberale demokratiforståelsen, noe som gjenspeiler 
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spenningsfeltet i K06 (Briseid, 2012). L4 sier videre at det er viktig at elevene forstår de  

demokratiske verdiene, og hvorfor de (minoritetselevene) har valgt å bosette seg i Norge.  

 

4.1.3 Nøytral, men ikke nøytral 
Tendenser i materialet viser at lærerne mener at skolen bør være verdinøytral når det kommer 

til partipreferanser, men at det kan være vanskelig med ytterpartiene på den politiske aksen.  

Det fremkommer at lærerne i studien ønsker å være gode rollemodeller, som er nøytrale, åpne 

og inkluderende, i håp om å påvirke elevene positivt. Samtidig belyser lærerne dette 

spenningsfeltet med verdinøytralitet versus verdiformidling. Tolket ut ifra materialet, er det 

de demokratiske verdiene, som er nedfelt i opplæringsloven, som skal videreformidles til 

elevene. Fokuset på å videreføre demokratiske verdier stemmer godt over ens med det Stray 

og Sætra (2016) fant da de så på læreres rolle i klasseromsdiskusjoner.  

 

I denne studien opplever jeg de demokratiske verdiene, internasjonal solidaritet og likeverd, 

som sentrale og fremtredende hos informantene. L3 og L4 arbeider på flerkulturelle skoler, 

og forteller om viktigheten av å videreformidle den norske kulturen. De er opptatt av at 

elevene skal sosialiseres inn i samfunnet. Denne tankegangen gjenkjennes i den 

kommunitaristiske demokratiforståelsen, hvor samfunnsborgerne burde inneha et lignende 

tanke- og handlingssett. Det er ingen fasit på hvordan verdier skal videreformidles, men jeg 

vil nå se videre på hvordan lærerne forstår og omtaler verdiformidling.  

 

 

4.2 Hvordan arbeide med verdier og holdninger? 
Som nevnt, mener Biesta (2009) at skolen har tre funksjoner, den kvalifiserende, 

sosialiserende og selvstendiggjørende. I lys av dette vil verdi- og holdningsarbeidet i skolen 

bidra til å utvikle elevene slik at de blir i stand til å leve som voksne og velfungerende 

individer, hvor de på en og samme tid er sosialisert inn i det norske samfunnet, samtidig som 

de har utviklet seg til å bli selvstendige og autonome individer. Dette spenningsfeltet er 

skissert i teorikapittelet, og vil være et utgangspunkt for dette delkapittelet. Tendenser i 

materialet viser at lærerne hovedsakelig arbeider med holdninger og verdier på to måter. For 

det første er det opptatt av det som på fagspråket kalles flersidig undervisning. For det andre 

er de opptatt av at elevene skal kunne begrunne sine meninger og holdninger og arbeider med 

dette gjennom kildekritikk. Jeg vil videre konkretisere de ulike tilnærmingene.  
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4.2.1 Flersidig undervisning 
Koritzinsky (2012) påpeker at undervisningen bør være flersidig, altså inneholde flere 

perspektiver, dimensjoner, teorier, fremgangsmåter og stemmer. Som nevnt var han opptatt 

av at lærerens påvirkning ofte skjer ubevisst, og at det derfor er viktig å få flere perspektiver 

og stemmer inn i undervisningen. Tendenser i materialet viser at lærerne er opptatt av dette, 

og at de aktivt bruker flersidig undervisning for å undervise om, for og gjennom verdier og 

holdninger.  

 

L1 synes dialogen i samfunnsfaget er sentralt og sier hun jobber med holdninger og verdier 

gjennom å:  

 

Spille på dialogen, stille spørsmål, bruke elevene og nyhetsbildet. … jeg synes det er 

flott at elevene har ulike meninger, da er det lett å få til en diskusjon (L1).  

 

Læreren sier hun opplever at elevene har stor innvirkning på hverandre og at de ofte utfordrer 

hverandre. L1 sier at elevene gjennom diskusjon «lærer argumentasjon, diskusjon og legge 

frem argumenter for en sak». Her ser jeg tydelig spor av Koritzinsky (2012) sitt begrep om 

flersidig undervisning, og Hess (2009) sitt ønske om å aktivt integrere diskusjon i 

undervisningen. Videre viser læreren en bevissthet rundt egen påvirkning. Hun forteller at 

hun ikke er begeistret for FRP sin politikk.  

 

Intervjuer: Må du gå i deg selv på forhånd for å kunne vise frem FRP på en objektiv 

måte? 

 

L1: Jeg har undervist lenge, og prøver å fremstille partiene på en … det kan godt 

hende at elevene får inntrykk av hvor jeg står politisk, men jeg forsøker å, jeg er 

tydelig på at ikke det er min oppgave som lærer å si det.  

 

Som vist i 4.1, er lærerne opptatt av å være nøytrale når det kommer til partipreferanser, og at 

de derfor ønsker å videreformidle alle de politiske partiene på en nøytral og objektiv måte.  
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L2 viser også etter min oppfattelse, en flersidig tilnærming til undervisningen, og sier hun 

ofte bruker andre kilder enn boka. Hun forteller at hun bruker alternative kilder i 

undervisningen og nevner flere tv-serier og ulike metoder som debatt og rollespill.  

 

Jeg prøver jo å, sånn at det ikke bare blir at vi leser boka og de svarer i boka og at jeg 

oppsummerer og foreleser.. det er noe med det få til en dynamikk, få til litt spennende 

kilder inn i undervisningen, gjøre de oppmerksom på hva som finnes, og det gjør jeg 

jo i alle fag. … At det går an å utvide horisonten deres på et vis, og det gjør det jo 

moro å undervise også! (L2) 

 

Dette perspektivet kan kobles til historiefortelling. Hunnes (2015) mener at man kan bruke 

historier (her dokumentarer) til å fortelle og vise elevene ulike forståelser og 

samfunnsoppfatninger. Han mener at dette er en av tilnærmingene til å undervise i holdninger 

og verdier. I følge Koritzinsky (2012), kan undervisningen gjøres mer flersidig, ved å få inn 

flere kilder og perspektiver inn i undervisningen. Dette perspektivet kan sies å støttes av L2, 

som mener at det aldri finnes bare en innfallsvinkel til en sak. Hun sier at hun derfor lager 

oppgaver som går ut på at elevene skal finne flere sider og perspektiver av en sak. Denne 

utforskende delen ved undervisningen kan kobles til den progressive 

undervisningstilnærmingen, hvor elevene aktivt må etterstrebe kunnskap selv (Dewey, 2000). 

I tillegg bygger den også opp under Klafki og hans perspektiver på danning, hvor elevene 

aktivt og kritisk skal undersøke seg frem til ny kunnskap (Klafki, 2001).   

 

Den flersidige undervisningen gjenkjennes også hos L3, som sier at de jobber mye med å 

forenkle ting, og ofte kjører en komparativ tilnærming. Han synes det også er spennende med 

ulike meninger i klasserommet, og at elevene får trent på å tenke selv, bruke retten de har til å 

forme samfunnet, tenke selvstendig og ta selvstendige valg. Han eksemplifiserer:  

 

Jeg har hatt noen elever som hater jøder og som hater Israel. Jeg har prøvd å skille de 

tingene, men det er jo et vanskelig tema å jobbe med. Men jeg prøver å forklare.. da 

bruker man alle triksene man har, ikke sant, alle de ortodokse jødene i New York som er 

mot Israel, og vise da at de står og demonstrerer. Vise at de [elevene] egentlig er enige 

med dem [demonstrantene], og at de er jøder. Prøve å skille ting, det er masse man kan 

jobbe med (L3). 
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L4 nevner også at hun har en komparativ måte å undervise på, og tar gjerne utgangspunkt i 

elevenes bakgrunn. Hun mener det skaper en mestringsfølelse, ved at elevene får bruke seg 

selv og sin bakgrunn i undervisningen. Hun bruker mye dokumentarer og ulike sider for at 

elevene skal kunne argumentere for og imot en sak. Da kjører hun ofte en debatt, hvor 

elevene må ta et annet standpunkt enn de egentlig har. På denne måten sier hun at elevene 

lærer å sette seg inn i andres perspektiv og øver på å se en sak fra flere sider. Hun påpeker at 

det er viktig at elevene øver på å ta et standpunkt, øver på empati og får muligheten til å sette 

seg i andres sko. Noe som både støtter Hunnes (2015) og Koritzinsky (2012) sine tanker om 

flersidighet, og Hess (2009) sitt ønske om mer dialog og debatt i undervisningen. I tillegg kan 

denne forståelsen også knyttes til øvelsesperspektivet til Seljelid (1992), som mener at 

elevene kan tilegne seg verdier gjennom øvelse.  

 

Her tolker jeg det som lærerne er ganske enige i hvordan man bør arbeide med verdier og 

holdninger, og at det innebærer at man får inn flere kilder, perspektiver og stemmer inn i 

undervisningen. Men er dette så lett å gjennomføre? Som Young (1990) har vist, vil vi alltid 

være påvirket av kulturen og forståelsen vår. Denne utfordringen vil jeg belyse videre med 

utgangspunkt i uttalelser fra L2.  

 

For en tid tilbake hadde L2 og klassen diskutert reservasjonsdebatten. Denne debatten handlet 

om legers plikt til å hjelpe pasienter (henvise til abort) - versus et ønske om å kunne reservere 

seg fra denne plikten, grunnet personlige verdikonflikter som strider imot det å ta et 

liv/embryo (Gisle, 2015).  

 

L2 fremhever reservasjonsdebatten og debatterer hvem man bør ta hensyn til.  

 

Intervjuer: Du nevnte i stad at dere hadde en diskusjon om reservasjonsretten. Hva 

tenker du er din rolle i sånne diskusjoner? 

 

L2: Det er jo å gjøre de oppmerksom på ulike sider av saken og komme med 

eksempler, som tenkt hva ville dere gjort hvis dere var en ung jente som hadde blitt 

ufrivillig gravid og som ønsket hjelp til å gjennomføre en abort? Hva ville du gjort 

hvis legen hadde sagt at du får få den ungen, og at han ikke kan henvise deg [til	  

abort], fordi det strider mot hans religiøse syn? … Det finnes ingen fasitsvar, og for 
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de som velger å ta abort, er det ingen enkel utvei. Jeg prøver å vise et større bilde, og 

ikke fremstille legene som noen innsnevrede idioter (L2).  

 

L2 er opptatt av at undervisningen skal være flersidig og perspektivrik, og mener at det er 

viktig å debattere om samfunnsemner uten en klar fasit. Da hun snakket om 

reservasjonsretten fikk jeg et inntrykk av at hun til tider snakket mot seg selv, hvor hun på 

den ene siden er opptatt av at elevene skal gjøre seg opp et eget standpunkt, men på en annen 

side formidlet tema med en klar undertone. Måten hun ordlegger seg på, bruken av ladede 

ord, og fremstillingen av gravide jenter som offerer, synes jeg tydelig peker mot hennes 

misnøye med reservasjonsretten, noe som tydelig gjenspeiler Koritzinskys (2012) tanker om 

at verdipåvirkning ofte skjer indirekte og ubevisst. Videre belyser L2 dette spenningsfeltet, 

og sier: «jeg var opptatt av å formidle dette her med retten til selvbestemt abort. Det handler 

om det å ønske at folk skal ha et fritt valg» (L2). Jeg synes at dette tydelig speiler 

spenningsfeltet med å være nøytral og det å videreformidle verdier, og usikkerheten i hva 

disse verdiene innebærer. Dette synliggjør utfordringen ved å debattere om kontroversielle 

temaer uten en klar fasit. Hess (2009) mener dette er viktig fordi det forbereder elevene på 

lignende situasjoner senere i livet, men sier også at det kan være vanskelig med slike 

diskusjoner.   

 

Som nevnt finnes det ingen fasitsvar på hvordan man skal diskutere og ordlegge seg på i en 

slik debatt. Av den grunn er Koritzinsky (2012) opptatt av at læreren må være bevisst måten 

han eller hun legger noe fram på. Ved diskusjonen av kontroversielle temaer, sier Hess 

(2005) at det finnes fire måter å håndtere diskusjonen på. For det første kan man fornekte at 

temaet er kontroversielt, for det andre kan man favorisere ytringer som stemmer overens med 

egne oppfatninger, for det tredje kan man unngå å prate om det, og for det fjerde kan man 

diskutere det på en balansert måte. Ut ifra det L2 beskriver, oppfatter jeg det tydelig som at 

hun ligger tett opp til det Hess (2005) beskriver som favorisering. Hun unngår ikke temaet 

fordi det er kontroversielt, men diskuterer det i klasserommet, med et perspektiv, som tydelig 

favoriserer en side av saken. Denne favoriseringen beskrives godt av L3 som sier:  

 

Man gjør jo det som lærer, ikke sant, prøve å få frem alle meningene [i diskusjon av 

kontroversielle temaer], så roser man ofte de som speiler sine egne, eller skoleverket da, 

eller læreplanen best, så der er det ikke noen fasitsvar (L3). 
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Dette belyser godt spenningsfeltet, skissert av Fjeldstad og Mikkelsen (2013), som mener at 

skolen på en og samme tid skal være individorientert og fellesskapsorientert. Dette viser også 

utfordringen ved å tillate ulike meninger, samtidig som man ønsker å sosialisere elevene inn i 

samfunnets «rette» handlings- og tankemønster. Dette henger også tett sammen med 

definisjonsmakten, hvor rådende normer, verdier og holdninger er underlagt mennesker med 

stor innflytelses- og definisjonsmakt i samfunnet (Fjeldstad & Mikkelsen, 2008).   

 

 

4.2.2 Kildekritikk  
Kildekritikk og evne til kritisk tenkning er en sentral del av det demokratiske prosjektet, og 

henger tett sammen med dannelsesprosjektet i samfunnsfag. Alle lærerne nevner at de er 

opptatt av at elevene skal opparbeide seg kritisk tenkning og være i stand til å kunne bruke 

dette som et verktøy i møte med informasjonsflyten de står ovenfor, noe som samsvarer godt 

med perspektiver fra Klafki (2001). Denne forståelsen møter også de samfunnsfaglige 

utfordringene som er skissert av Børhaug (2005) og Fjeldstad og Mikkelsen (2008). De er 

alle opptatt av at samfunnsfaget bør stimulere til kritisk tenkning, fordi elevene blir utsatt for 

en raskt voksende og globalisert verden, med hyppige maktskifter og stor informasjonsflyt.  

 

Verdien av kildekritikk beskrives godt i det L2 sier: 

 

Du må i hvert fall ha belegg på det du sier, og ikke sånn det jeg kaller onkel-forskning. 

Det at hvis du skal mene noe, si noe, så må du sjekke ut og finne fakta selv, ikke sånn 

faren til broren til naboen min krangler med naboen sin som er pakistaner, så ergo er alle 

pakistanere noen drittsekker, liksom.. Noen har jo sånne holdninger, og det er jo ikke 

greit, så da prøver jeg på en måte og bygge under dette her med kildekritikk og det å selv 

finne fakta, vurdere fakta og så gjøre seg opp en mening (L2). 

 

Dette samsvarer også godt med Børhaugs perspektiv om at samfunnsfaget bør være et 

erfaringsfag, hvor han mener at elevene selv bør få utforske empirien, kunne ta et standpunkt 

basert på dette, og ikke stole blindt på autoritæres beskrivelser (Børhaug, 2005, s. 176). 

Kildekritikk og kritisk tenkning forklares videre av L3 som sier: 
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Det går jo på kildehenvisninger og sånn. Skal man stole på et utsagn? Hvordan kan man 

finne ut om det stemmer eller ikke. Det er et spennende tema, det er det jo uansett. Da 

gjør vi bare så godt vi kan, for å få refleksjon rundt ting og fakta. Vi ser også det når de 

skal søke opp ting på internett, så roter de seg bort. For noen år siden, hadde jeg noen 

elever som skulle lese om raseteori i samfunnsfag, så fant jeg ut at de hadde gått inn på 

Vigrid sine hjemmesider og tatt ut et utdrag, og det var helt sånne sprø polemikk og 

raseblandinger i Europa, som var flettet inn i deres besvarelser (L3).  

 

De alle er opptatt av at samfunnet står ovenfor utfordringer når det kommer til stor 

informasjonsflyt. L2 ler og påpeker at det til og med finnes nyhetsartikler på Instagram. Dette 

er med andre ord en verden vi lever i, hvor elevene må være i stand til å håndtere informasjon 

fra ulike hold, og evne å ta et standpunkt ut ifra dette. Lærernes beskrivelser samsvarer godt 

med de teoretiske perspektivene, knyttet til viktigheten av kildekritikk og flersidig 

undervisning, samtidig som det belyser utfordringene knyttet til dette. Verdipåvirkning kan 

både skje indirekte og ubevisst, og derfor er det viktig med flersidighet i undervisningen. 

 

 

4.3 Hva når disse verdiene er i konflikt? 
Vi kan ikke alltid forstå og fortelle hva andre tenker. Verdier og holdninger vises som nevnt 

gjennom våre handlinger, men de kan også ligge skjult i individet. Jeg har derfor valgt å se på 

hvordan samfunnsfagslærerne håndterer synlige verdier gjennom ytringer som de selv 

opplever som uakseptable.  

 

4.3.1 Ytringsfrihetens begrensninger 
Den internasjonale demokratiundersøkelsen Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 

kartlegger elevers demokratiske beredskap og engasjement. Fjeldstad, Lauglo, og Mikkelsen 

(2009) har analysert norske elevers svar, og funnet frem til at det rapporteres om høy grad av 

ytringsfrihet. Elevene i undersøkelsen sier at de kan ytre seg fritt, at de kan diskutere 

samfunnsspørsmål i klasserommet og være uenig med læreren. Videre sier elevene at de 

opplever å bli oppmuntret av lærerne til å ta egne standpunkt og danne egne meninger. Dette 

perspektivet støttes av lærere som vi har sett over, som mener det er spennende med ulike 

meninger i klasserommet. Tendenser i materialet viser at elever kan ytre og delta i en 

dialogbasert undervisning, som nettopp åpner for dette. Det er stor enighet i 
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forskningslitteraturen, om at en dialogbasert undervisning er positivt for demokratiet og for 

samfunnet (se blant annet: Shor, 1992, Klafki, 2001; Fjeldstad og Mikkelsen, 2008, Hess, 

2009, Hunnes, 2015).  

 

Lærerne i studien har likevel skissert noen begrensninger for dialogen i klasserommet, og 

mener at det finnes ytringer som ikke er greit å uttrykke i et klasserom. Dette samsvarer med 

skolens sosialiseringsfunksjon, som omhandler en videreføring av rådende verdier i 

samfunnet, slik at elevene ikke blir for kritiske til gjeldene samfunnsstrukturer (Biesta, 2009). 

Jeg vil videre se på hvilke ytringer dette er, og hvordan dette blir håndtert i de ulike klassene. 

Gjennom å tillate noen ytringer og ikke andre, viser læreren et klart verdisyn, noe Stray og 

Sætra (2016) også fant i sitt forskningsprosjekt. Lærerne i deres studie følte seg moralsk 

forpliktet til å konfrontere elever som ytret negative og uholdbare holdninger. Dette 

samsvarer med lærerne i dette utvalget, da de sier at de setter en grense ved ytringer som 

krenker, ekskluderer og som oppfordrer til vold. Dette omhandler i hovedsak om ytringer 

som går på akkord med de demokratiske verdiene. Dette har sammenheng med verdiene som 

ble presentert i delkapittel 4.1, hvor skolen ikke skal være verdinøytral. Det har også en 

sammenheng med de uholdbare ytringene som undergraver og truer demokratiet, skissert av 

Rawls (1996).  

 

Det finnes flere tilnærminger til hvordan lærerne håndterer slike verdikonflikter. Tendenser i 

materialet viser noe tvetydighet her også. I hovedsak skisseres det to tilnærminger til slike 

ytringer, hvor den første handler om hvordan elevene formulerer seg, mens den andre handler 

om å få bukt med slike ytringer. I den første tilnærmingen handler det om at elevene kan ytre 

seg fritt så lenge de begrunner sine meninger. I den andre tilnærmingen, handler det om å slå 

ned på og utfordre elever som ytrer uakseptable holdninger. L3 og L4 sier at de i hovedsak 

opplever et aggressivt menneskesyn rettet mot kvinner og seksuelle legninger.   

 

4.3.2 Elevene må kunne begrunne 
Lærerne i studien er klare på at elevene må kunne begrunne sine ytringer. Det holder ikke at 

elevene ytrer sine meninger, men de må også kunne forklare og begrunne på en respektfull 

måte. L4 mener at dette er viktig for å gjøre seg forstått og bli inkludert i samfunnet. Dersom 

elever ikke begrunner meningene sine, kan de fort ende opp med å stenge enda flere dører 

enn de nødvendigvis fortjener. Hun forklarer at det handler om hvordan elevene ordlegger 



	   59	  

seg, og gir et eksempel hvor en elev hadde sagt «Norge er fucka!», uten å begrunne det 

videre. I dette tilfelle handlet det om misnøye rundt konteregler på eksamen, og derfor mener  

læreren at eleven hadde vært tjent med å fremstille saken på denne måten, og ikke stengt alle 

dører inn til det norske samfunnet.  

 

Alle lærerne i studien forteller at de jobber mot elevenes fordommer. Dette kan være 

fordommer som: «Jenter i Norge er horer» (L3), «Muslimer er hårsåre» (L2) eller fordommer 

mot andre seksuelle legninger enn seg selv (L4). Dette samsvarer med Iversens (2014) 

perspektiv på at fordommer må utfordres, slik at det skapes mer refleksjon i klasserommet. 

Her blir det lærerens ansvar å utfordre elevenes mentale kategorier og sørge for at elevene er 

bevisste på fordommene de besitter. Da fordommer er basert på manglende kunnskaper om 

grupper eller individer, er det sentralt at læreren stimulerer til økt kunnskap og erfaring.  

 

I tillegg påpeker lærerne at mange elever fortsatt er ganske umodne og ureflekterte. Flere av 

elevene klarer ikke å skille mellom sak og person, og de går ofte til personangrep på 

hverandre. Denne utfordringen støtter opp under Mouffes syn på uenighet, hvor hun mener vi 

bør fokusere på å skape debattanter om til meningsmotstandere, og ikke fiender. Det er sunt 

med uenighet, men for å gjøre debattene konstruktive, må vi kunne skille mellom sak og 

person (Mouffe, 2016).  

 

L2 utdyper:  

Sånn som jeg snakket med en elev for en del år siden, «jeg hater han for han holder med 

Israel og jeg har ingenting med han og gjøre», jeg forstår at konflikten mellom Israel og 

Palestina er kjempevanskelig, og at det er et sårt tema for deg, men mener du ærlig at den 

gutten du sitter og sier at du hater, personlig står ansvarlig for noen av tingene som skjer i 

denne konflikten? Nei, han gjorde jo ikke det da, men var fryktelig bastant. Jeg tror det er 

viktig å snakke om disse tingene, men også det å lære elevene å skille på sak og person. 

Selv om man åpner for det at folk kan mene noe annet, så betyr ikke det at man er enig 

med dem, ikke sant. Det er viktig at de forstår (L2). 

 

Dette samsvarer med L3, som sier at klasseromsdebatter kan være betente, og at de nesten har 

endt opp i slagsmål i klasserommet. Han forteller at elevene sliter med å skille mellom sak og 

person, og at det derfor er et stort fokus på samtaletrening i klasserommet. Han sier:  
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Man må nesten ha litt samtaletrening, for å kunne berøre kontroversielle temaer. Så det er 

en vanskelig ting det der, fordi at man vil gjerne få frem de forskjellige meningene, men 

det skal gjøres på saklig måte, som gjør at man kan snakke om det, tolerere det man sier, 

og at alle meninger er like viktig og sånt, men så skal vi på en måte også, forsøke å 

[sosialisere de inn i det norske samfunnet] (L3).  

 

L4 problematiserer også dette problemet, og forteller at flere av hennes elever kommer fra 

kulturer hvor det ikke er akseptert å diskutere med foreldre og autoritetspersoner. Hun 

påpeker at de må ha grunnleggende samtaletrening, for å i det hele tatt kunne diskutere på en 

hensiktsmessig måte i klasserommet. Dette kan kobles til Hess (2002) som mener at vi må 

diskutere både for og gjennom diskusjon. Elevene diskuterer for å lære seg samtale- og 

spilleregler, og for å tilegne seg kunnskap, ytre meninger og delta i en felles 

meningskonstruksjon.  

 

L4 mener at elevene kan få ytre det de vil, men at de også må regne med å bli utfordret. Hun 

mener at de trener på det virkelige livet i klasserommet, og anser klasserommet for en 

miniatyrutgave av samfunnet. Denne forståelsen ligger tett opp til Hess (2009), som mener at 

klasserommet blir miniatyrsamfunn, og at elevene må trenes opp til å håndtere hverdagen i og 

utenfor klasserommet. Det er derfor viktig at elevene får trening i å ytre seg, men samtidig at 

de lærer å takle motstand på disse ytringene. Elevene må finne måter for å håndtere ytringer 

og verdier de ikke liker. L4 ønsker at elevene bruker energien på noe konstruktivt, og sier:  

 

Du [elevene] kan bygge et bedre motargument, du kan prøve å overtale. Det sier jeg 

også i en diskusjon. Det er det beste argument som skal vinne. Da går vi også inn.. Vi 

har til og med vist dem hvordan de kan diskutere, med ulike former for argumenter, 

hersketeknikker, og hvordan blir det brukt i politikken. De trenger verktøy, de trenger 

redskaper for å diskutere (L4). 

 

Slik jeg forstår læreren, handler dette om at elevene må lære seg strategier for å kunne 

diskutere, ettersom flere av elevene ikke har med seg dette hjemmefra. De må derfor trene på 

drøfting, argumentasjon og diskusjon. Det handler om å gi elevene gode verktøy og 

redskaper, slik at de kan ytre seg og være i stand til å håndtere uenighet på en god måte. Her 

opplever jeg at lærerne ligger tett opptil den deliberative demokratiforståelsen, hvor dialog og 

deliberering driver demokratiet fremover. Dette støtter også opp under Iversens (2014) 



	   61	  

perspektiver, som handler om at skolen bør være en arena hvor elevene får trening i 

argumentasjonsteknikk, og hvor de tilegner seg kunnskap for å diskutere på en 

hensiktsmessig måte.  

 

4.3.3 Ytringer som er uakseptable 
Tendenser i materialet viser også at lærerne slår ned på ytringer de oppfatter som 

uakseptable. L4 sier hun har nulltoleranse for ytringer som krenker utsatte grupper i 

samfunnet. L3 skisserer to strategier for å håndtere slike ytringer. Disse strategiene 

gjenkjennes hos de andre lærerne, uten at det eksplisitt nevnes to strategier. Den første 

strategien handler om å korrigere eleven der og da, og gjerne i plenum. Denne strategien 

kaller L3 for korttidsstrategien og handler om å utfordre elevenes holdninger gjennom en 

samtale med eleven.  

 

L3 er direkte med elevene, og tydelig på at de vil bli oppfattet som idioter hvis de 

eksempelvis fremmer et aggressivt menneskesyn i Norge. Han sier: 

 

Der synes jeg du som samfunnsfagslærer må involvere seg litt, drive med 

folkeopplysning faktisk, og gå på de enkeltmenneskene. Hvorfor skal man slå han 

bare fordi han er homofil, liksom? Hva er vitsen med det? Hva er du redd for? Jeg 

bruker ofte det ordet «redd», for det stresser dem litt da. «Jeg er ikke redd for noe!» - 

nei, så hva er problemet da? Så jeg tenker at det er et emne hvor man kanskje kan 

drive litt opplæring. Da er det ikke bare å si at dine meninger er feil, men si at man 

sikkert kan komme på en enda bedre mening som passer bedre i det samfunnet du har 

valgt å bo i, enn det du har der, fordi det er aggressivt og lite reflektert (L3). 

 

Her kommer sosialiseringsaspektet tydelig fram, hvor han ber elevene finne en mening som 

er bedre egnet i det norske samfunnet. Dette er også tydelig i neste utsagn, hvor han eksplisitt 

ønsker å møte et dårlig kvinnesyn med lovverket og kulturen. Han sier: 

 

Når noen fronter et veldig dårlig kvinnesyn, da synes jeg det er greit å ta det. Man kan 

ikke totalt la alle meninger få spille fritt frem liksom. Jeg aksepterer deg fordi du vil 

slå kvinner, liksom. NEI, da kan man godt fronte med det lovverket vi har, og den 
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kulturen vi har. Samtidig som det er litt opp til hver enkelt på hvordan de gjør det. Det 

er ikke noe fasitsvar (L3). 

 

Videre belyser han dette spenningsfeltet, ved å skissere at det ikke finnes en fasit på hvordan 

slike ytringer og verdier skal håndteres. Han peker imidlertid på at en dialog mellom 

samfunnsfagslærere er viktig, og at de bør snakke sammen om hvordan man skal forholde seg 

til kontroversielle temaer. Dette kan ha en sammenheng med det Hess (2005) beskriver som 

en av utfordringene ved slike diskusjoner. Hun mener at diskusjon av kontroversielle temaer 

ikke blir drøftet i stor nok grad i lærerutdanningen, og at det derfor kan føre til usikkerhet 

blant lærerne. Denne usikkerheten gjenkjennes hos alle lærerne i studien, hvor det påpekes at 

det ikke finnes noen fasit. Dette kan ha en sammenheng med tvetydigheten i læreplanen, som 

mangler et konkretisert og tydelig verdigrunnlag (Meld.St. 28. (2015-2016) og i tillegg 

inneholder flere demokratiforståelser (Briseid, 2012). 

  

Den andre strategien L3 skisserer, kaller han for langtidsstrategien. Denne strategien handler 

ikke om å korrigere elevene der og da, men heller å påvirke elevenes holdninger i det lange 

løp, gjennom en flersidig og perspektivrik undervisning. L3 beskriver denne strategien godt 

ved hjelp av det språklige bilde, å plante et frø. Det handler om å gi elevene mulighet til å 

vokse som et frø, hvor de sakte, men sikkert spirer gjennom en utviklingsprosess. Han sier:  

 

Men det langsiktige er da, ja okei du mener det, og det er helt i orden, og så går det.. Jeg 

har mange elever som etter noen uker eller måneder har kommet tilbake til tema og vist 

en annen side av seg selv. Frøet har vokst litt på en måte da, og blitt noe annet. De er 

ungdommer, og det er ikke alltid så gjennomtenkt det de sier. For noen handler det bare 

om å stå for noe, og å høre sin egen stemme. Noen ungdommer snakker bare for å si «hei, 

her er jeg», og så bare «å, ja dere diskuterer noe», så kaster de seg på, uten å egentlig 

mene det de sier. Men så når de blir konfrontert med det de har sagt, låser vi dem i båser, 

og da må de fortsette å forsvare det standpunktet de tok først. Så da må man jo åpne for 

muligheten med at det var ikke så viktig, så kan man parkere det litt med at okei, du 

mener det, så er vi ferdig med den saken. Så smiler man og går videre, og tar et nytt tema 

eller gjør noe annet ikke sant. Det kan skje endringer. Dette er en prosess (L3). 

 

Det er med andre ord sentralt at læreren ikke låser elevene i båser, slik at de blir presset opp i 

et hjørne og må fortsette å forsvare seg. L3 gir uttrykk for at elevene fortsatt er under 
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utvikling, og at flere av deres holdninger og verdier kontinuerlig øves opp i klasserommet. 

Denne prosessorienterte tilnærmingen ligger tett opptil Sæthers (1997) modningsprosess. 

Selv om L3 er opptatt av denne modningsprosessen, så legger han til at han til syvende og 

sist ønsker å fremme et demokratisk verdisyn i klasserommet.  

 

4.3.4 Mål om enighet? 
Lærerne har vist at de har ulike strategier for å håndtere verdikonflikter i klasserommet.  

Om vi tar utgangspunkt i et uenighetsfellesskap er ikke målet å komme frem til en konsensus, 

men å finne måter å leve sammen på. Det handler om å kunne leve sammen i en pluralistisk 

og sammensatt verden (Iversen, 2014). Dette perspektivet støttes av Børhaug (2005), som sier 

at målet i en klasseromsdiskusjon ikke er en enighet, men heller å belyse ulike sider av en 

sak. Tendenser i materialet viser at det også er flere tilnærminger til dette, hvor alle lærerne 

er opptatt av å vise flere sider av en sak, men samtidig forteller at de ønsker å komme til en 

enighet, basert på de demokratiske verdiene. Jeg vil videre belyse dette spenningsfeltet med 

bakgrunn i lærernes uttalelser.  

 

Habermas (1999) er klar på at det beste argumentet skal få gjennomslag, men at alle 

argumenter må bli hørt gjennom en herrefri dialog. Dette kan gjenkjennes hos L2 når hun 

sier: 

 

Du blir ikke noe bedre retoriker, og du overbeviser ikke meg hvis du bare sier det samme 

om og om igjen, og bare blir sintere og sintere. Det er jo det beste argumentet som må 

vinne, ikke sant, men for at det beste argumentet skal vinne så må man jo ha flere 

stemmer. Jeg tror at det er viktig (L2).  

 

Denne forståelsen av enighet gjenkjennes også hos teoretikeren Skjervheim (1992), som viser 

at det finnes sokratiske og sofistikerte måter å føre en dialog på. Han mener det går et skille 

mellom overtalelse og overbevisning, hvor overtalelse handler om å direkte overtale en 

person til å endre sin mening eller forståelse. På en annen side viser han hvordan 

overbevisning handler om å tilrettelegge for at motparten kan reflektere og tilegne seg 

kunnskaper til å gjøre seg opp en mening gjennom dialogen (Skjervheim, 1992). L2 viser til 

retoriske samtaleformer, og det kan tolkes som hun er opptatt av at dialogen skal føre på det 



	  64	  

premisset som Skjervheim omtaler som overbevisning, hvor man skal ytre seg på en måte 

som skaper rom for at samtalepartnerne kan gjøre seg opp en selvstendig mening.  

 

På en annen side opplever jeg at L2 belyser dette spenningsfeltet mellom det å komme til en 

enighet og det å finne måter å håndtere denne enigheten på. Dette ser vi tydelig når hun 

forteller om karikaturdebatten. Hun sier:  

 

I hvert fall dette med karikaturtegninger, ikke sant.. Hva er det som er ytringsfrihet, hva 

er brudd på ytringsfrihet og er det sånn at man alltid må si det man mener? Det er jo det å 

vise dem forskjellige perspektiver. … Jeg tror det er viktig å ta de diskusjonene, gjøre 

elevene oppmerksom på at man kan se en sak fra ulike perspektiver, og det er ikke alltid 

man blir enig, men det må være rom for å diskutere, det må være rom for å ha alternative 

perspektiver og meninger da. Det er ikke alltid man skal bli enig heller (L2). 

 

Det kan forstås som de andre lærerne i utvalget kan sies å ha samme forståelse omkring 

enighet. Det er et spenningsfelt mellom det å videreføre verdier og det å leve sammen i et 

pluralistisk samfunn, hvor man på en side ønsker en enighet, men på en annen side ønsker 

ulike perspektiver og tilnærminger, noe som kan ha en sammenheng med utdanningens tre 

ulike formålsfunksjoner (Biesta, 2009). L4 kan sies å være opptatt av denne 

enighetsprosessen og mener at skolen bør være et sted hvor man trener på den virkelige 

verden. Hun sier: 

 

Vi er et miniatyrsamfunn. Hvis vi alle var enige om alt, hadde det ikke vært behov for et 

demokrati. Det hadde ikke vært behov for å stemme. Det er dette her som gjør at det er så 

bra, da. At vi har så mange ulike meninger. Vi har ulike perspektiv, siden vi alle ser ting 

fra ulike sider, og sammen kan vi finne den beste løsningen. Og så trekker jeg frem hvor 

viktig det er at vi har muligheten til å være uenig (L4). 

 

Dette belyser både perspektiver fra Mouffe (2016), hvor uenighet anses som sunt, og fra 

Habermas (1999) hvor man ønsker å finne frem til den beste løsningen. Her belyses nok 

engang dette spenningsfeltet, hvor læreren anser uenighet som en viktig del av et demokratisk 

og velfungerende samfunn, samtidig som hun uttrykker tanken om å finne det felles beste for 

samfunnet. Dette ser vi også når L4 sier: 
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Når vi har en sånn heftig verdi-debatt, så er det viktig å få de til å innse at det også er godt 

at de er uenige. Men jeg liker.. jeg skal innrømme at jeg leder til en delvis konklusjon, og 

det er jo gjerne knyttet til ytringsfrihetsprinsippet (L4).  

 

Det tolkes at det både er sentralt å la elevenes meninger få fritt spillerom, samtidig som man 

kommer til en viss enighet som underbygger de demokratiske verdiene i samfunnet. Det 

fremgår at lærerne er opptatt av å løse uenighet gjennom dialog, noe som står sentralt i den 

deliberative demokratiforståelsen (Briseid, 2012).  

 

 

4.4 Avsluttende refleksjoner 
Så hvordan forstår samfunnsfagslærere i denne studien eget arbeid med holdninger og 

verdier? Som vi har sett, har lærerne ulike tilnærminger og strategier for å arbeide med 

holdninger og verdier. Det er gjennomgående at det er en kompleks prosess, uten en klar fasit 

eller løsning. Lærernes ulike forståelser kan skyldes en uklar læreplan. På en annen side, er 

det ikke sikkert at en tydelig læreplan ville gjort en forskjell. Lærerne er enkeltindivider med 

ulike kunnskaper, oppfatninger, holdninger og verdier, og det kan derfor tenkes at det alltid 

vil være ulike forståelse blant lærerne. Verdier og holdninger er dypt forankret i mennesket 

og i kulturen, og som flere av lærerne har påpekt, vil verdier og holdninger kunne skinne 

igjennom deres væremåte og undervisning. Som Koritzinsky (2012) sier, handler det om å 

være bevisst egen påvirkning, og gjøre tiltak gjennom en flersidig og perspektivrik 

undervisning. Avslutningsvis vil jeg fremheve et optimistisk fremtidssyn fra L3 og L4. De 

mener at det har blitt mer toleranse og aksept blant elevene, og dette forklares av L4 i det hun 

sier:  

 
Men før, en del år tilbake, så var det litt mer av det [ekstremistiske holdninger], enn det er 

nå. Jeg tror folk har sett litt hva ekstremisme fører til. Det har blitt et større søkelys på det 

i faget enn det har vært tidligere. Det er et eget delkapittel i boka, så det er en del av 

pensum. Tror det er langt mer vektlagt nå enn tidligere (L4). 

 
Dette kan tyde på at verdenssamfunnet, læreplanen, skolen og lærerne har gjort mye riktig, og 

at vi er på vei mot en tryggere og mer stabil hverdag. De demokratiske verdiene står sentralt 

både i skolen og i samfunnet, og det er avgjørende for at vi skal kunne leve sammen i en 

globalisert og flerkulturell verden.  
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5 Avslutning  
I dette forskningsprosjektet har jeg jobbet med følgende problemstilling:  

Hvordan forstår samfunnsfagslærere eget arbeid med verdier og holdninger?   

Som vist i litteraturen, finnes det ulike tilnærminger til hvordan man bør jobbe med 

holdninger og verdier. Det skisseres et spenningsfelt mellom det å sosialisere elevene inn i et 

eksisterende samfunn, slik at de tilpasser seg rådende kunnskaper, ferdigheter, holdninger og 

verdier, og det å stimulere til selvstendighet og autonomi. Læreplanen inneholder ingen 

eksplisitt demokratiforståelse, noe som kan skape variasjon og forskjeller blant lærerne. 

Elevene skal gjennom det samme utdanningssystemet, men det betyr nødvendigvis ikke at de 

får den samme opplæringen. I denne studien viser samfunnsfagslærerne at de er opptatt av å 

videreformidle verdisynet som er nedfelt i opplæringsloven, og fremhever de demokratiske 

verdiene som ytringsfrihet, likeverd, respekt og toleranse. Det er ingen klar oppskrift til 

hvordan dette skal videreføres, noe som har ført til ulik praksis og forståelser hos lærerne i 

denne studien.  

 

For å besvare oppgavens problemstilling har jeg først sett på hvorvidt lærerne mener at 

skolen bør videreformidle noen verdier eller være verdinøytral. I hovedsak kan det tolkes at 

lærerne i studien ikke mener at skolen bør være verdinøytral, og at den burde videreformidle 

de kristne, humanistiske og demokratiske verdiene som vi finner i opplæringsloven. Det var i 

tillegg en enighet om at lærerens politiske og religiøse preferanser burde holdes skjult for 

elevene, men at de også var klar over at dette kan skinne gjennom i undervisningen. Jeg 

tolker det som at politiske partipreferanser bør holdes skjult, men at andre politiske 

holdninger, som solidaritet, burde være synlig for elevene. Selv om det var en enighet 

omkring dette, så jeg tydelig spor av ulikhet blant lærerne, hvor noen fokuserte mer på 

internasjonal solidaritet og andre mer på norske verdier. K06 har gitt stor frihet til den enkelte 

lærer, noe som kan være en av grunnene til at det fokuseres ulikt på ulike verdier. Tendenser i 

materialet viser til at det er ulike fokusområder blant de ulike lærerne, noe som kan føre til 

ulik praksis og forståelse hos elevene.  

 
Videre har jeg sett på hvordan samfunnsfagslærerne videreformidler verdier og holdninger, 

og sett at det er en bred enighet omkring en dialogbasert, flersidig og perspektivrik 

undervisning. Lærerne ligger tett opptil Koritzinskys perspektiver, som mener at verdier og 

holdninger bør fremmes gjennom flersidighet. Som vi har sett, ønsket lærerne å inkludere 
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flere perspektiver, metoder og tilnærminger inn i undervisningen. Tendenser i materialet viste 

også at det var noe tvetydighet her, og at en flersidig undervisning kan være utfordrende. 

Dette gjenspeiler seg i lærernes ladede ord, egen påvirkning og at det tyder på at det 

fokuseres ulikt på ulike verdier. Lærerne er enkeltindivider, og det kan derfor være vanskelig 

å komme bort fra deres særegenhet, påvirkning og ønsker.   

 

Til sist har jeg sett på hvordan lærerne håndterer verdiuenigheter i klasserommet. Her 

gjenspeiler lærerne i studien en kompleks prosess, hvor de korrigerer holdninger og verdier 

som går på akkord med rådende verdier i samfunnet, samtidig som de skal være åpne for nye 

perspektiver, holdninger og meninger hos den enkelte. Det ble i hovedsak skissert to 

tilnærminger til hvordan lærerne håndterer uakseptable ytringer. Den første tilnærmingen 

gikk ut på at elevene måtte begrunne sine meninger. Dette gikk i hovedsak på kildekritikk, og 

en bevisstgjøring av elevenes egne holdninger og verdier. Den andre tilnærmingen som ble 

skissert, handlet om å utfordre og slå ned på ytringer som lærerne opplevde som uakseptable. 

Her ble det fremmet to strategier, hvor den første gikk ut på å utfordre elevene med en gang, 

og gjerne i plenum, mens den andre strategien var mer langsiktig, og handlet om å endre 

elevenes perspektiver over tid. Hvilke ytringer som ble møtt med de ulike strategiene var noe 

uklart, noe som igjen bygger opp under usikkerheten rundt verdiformidling og håndtering av 

verdiuenigheter. Alle lærerne i utvalget mente at tilegnelse av verdier og holdninger inngikk i 

en kompleks danningsprosess, uten at det var et klart fasitsvar til hvordan denne prosessen 

skulle gjennomføres.  

 

Avslutningsvis vil jeg på bakgrunn av teoretiske perspektiver og informantenes synspunkter, 

foreslå noen oppsummerende punkter som kan skape mer klarhet i arbeidet med holdninger 

og verdier. For det første bør det være et større fokus på videreformidling av holdninger og 

verdier i lærerutdanningen, og i kollegiet. Usikkerheten som oppleves kan reduseres, ved at 

flere står sammen om verdi- og holdningsarbeidet. I tillegg fremgår det at en dialogbasert og 

perspektivrik undervisning er nøkkelen til å arbeide med verdier og holdninger, og derfor noe 

vi bør etterstrebe. Revideringen av K06 og formålet med utdanningen kan også være gode 

bidragsytere i å skape en mer helhetlig skole, slik at elevene får mest mulig ut av 

utdanningssystemet og blir godt rustet til å drive samfunnet fremover. Om denne 

revideringen fører til mer klarhet rundt arbeidet med holdninger og verdier, gjenstår å se. Det 

viktigste er at vi sammen skaper en trygt og stabilt samfunn, preget av respekt, toleranse og 

inkludering, slik at vi kan stå sammen om fremtiden. 
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 Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1:  

 

Informasjonsskriv til ledelse og samfunnsfagslærere 
 

Hei, mitt navn er Pernille Ensrud og jeg tar en master i samfunnsdidaktikk på Universitetet i 

Oslo. I løpet av vårsemesteret 2017 skal jeg gjennomføre et masterprosjekt, for å undersøke 

samfunnsfagslæreres arbeid med verdier og holdninger. Jeg ønsker å intervjue 

samfunnsfagslærere, og se nærmere på hvordan de forstår og arbeider med verdier og 

holdninger i samfunnsfag. Intervjuet vil ta ca. en time, og gjennomføres på deres skole til 

avtalt tid.  

  

Hensikten med prosjektet er å se nærmere på lærerens tanker rundt videreføring av verdier og 

holdninger i klasserommet, og hvilke utfordringer som kan oppstå i diskusjon av vanskelige 

og omdiskuterte temaer. Intervjuet vil tas opp og transkriberes, slik at informasjonen blir så 

nøyaktig som mulig. Jeg vil være den eneste som har tilgang på lydopptaket, og det vil bli 

slettet så snart intervjuet er transkribert. Personopplysninger vil anonymiseres og makuleres, 

slik at resultatene ikke vil kunne spores tilbake til den aktuelle læreren. Det er frivillig å 

delta, og læreren kan når som helst trekke sitt samtykke.  

  

Jeg lurer derfor på om du kunne satt meg i kontakt med samfunnsfagslærere på X vgs som 

kunne tenke seg å delta i mitt masterprosjekt?  

  

 

Vennlig hilsen  

Pernille Ensrud 

Lektorstudent ved Universitetet i Oslo 
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Vedlegg 2: 

Intervjuguide/temaliste 

1. Erfaring og skolevalg 

1.1 Kan du fortelle meg litt om din erfaring som lærer, og hvorfor du ønsket å 

undervise i samfunnsfag? 

1.2 Kan du fortelle meg litt om skolen og elevenes sammensetning? 

1.3 Hva synes du gjør en lærer god i samfunnsfag? 

 

2.  Verdier i skolen 

2.1 Synes du skolen bør være verdinøytral? 

2.2 Hvilke verdier ser du på som mindre viktige og hvorfor? 

2.3 Hvilke verdier får mer fokus i undervisningen, og hvilke får mindre, og hvorfor?  

2.4 Hvorfor mener du at disse verdiene (nevnt over) er sentrale i skolen? 

2.2 Hvordan videreformidler du disse verdiene?  

 

3. Ytringsfrihet og meningsutveksling 

3.1 Et det viktig for deg at alle elevene får ytret sine meninger?  

3.2 Hvorfor, og hva gjør du for å oppnå dette?  

3.3 Hva tenker du om at elevene har ulike meninger i klasserommet?  

3. 4 Synes du det er viktig at dine meninger er synlige for elevene? Hvorfor/hvorfor 

ikke? Hva hvis eleven spør direkte om din mening, eksempelvis om ditt politiske 

ståsted? 

3.4 Har du opplevd at noen elever er uenige om verdier du anser som sentrale?  

3.5 Hva er din rolle i verdi-diskusjoner mellom elever?  
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4.4 Hvordan avslutter dere en verdi-diskusjon i klasserommet? Er det viktig at elevene 

kommer til en enighet? 

 

4. Grensedragning 

4.1 Tenk deg at du har en elev med radikale og ekstremistiske holdninger. Hvordan 

ville du håndtert en elev med slike holdninger og verdier? Ville du forsøkt å endret på 

elevens verdensbilde, og hvordan?  

4.2 Har du satt noen grenser for hva som akseptabelt å si i samfunnsfag, og hvordan 

har du videreformidlet denne grensen?   

4.3 Har du opplevd at elever overskrider denne grensen, og hvordan har du håndtert 

dette? 

4.4 Synes du det er viktig at elevene sosialiseres inn i samfunnet vi lever i? 

4.5 Synes du det er viktig at elevene utvikler seg til å bli selvstendige og kritiske? 

 
Kan jeg kontakte deg igjen dersom jeg har noen spørsmål? 
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Marielle Stigum Gleiss
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Universitetet i Oslo
Postboks 1099 Blindern
0317 OSLO
 
Vår dato: 27.01.2017                         Vår ref: 51864 / 3 / AGH                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 02.01.2017. 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, 01.06.2017, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen

Kontaktperson: Agnete Hessevik tlf: 55 58 27 97
Vedlegg: Prosjektvurdering

51864 Deliberativ samtale i samfunnsfag
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Marielle Stigum Gleiss
Student Pernille Ensrud

Kjersti Haugstvedt
Agnete Hessevik

 

Vedlegg 3: Bekreftelse fra NSD 
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Vedlegg 4: Bekreftelse på prosjektsendring fra NSD 

 

Hei, viser til e-post vedrørende endringer mottatt hos personvernombudet 29.01.2017.  
 
Vi har registrert følgende endringer: 

- tittel endres til "Verdier og holdninger i samfunnsfag" 
- formålet er oppdater til:  

Prosjektet har som formål å gi en dypere forståelse i samfunnsfagslærernes oppfattelse av 
egen undervisningspraksis, samt gi en økt forståelse i arbeidet med deliberativ samtale og 
hvordan samspillet mellom lærer og elev er påvirket av verdier og holdninger, og hvilke 
holdninger og verdier lærer synes er viktig å videreformidle til elevene.  
 
Problemstillingen for oppgaven lyder som følgende: Hvordan håndtere uenighet om 
demokratiske verdier i samfunnsfag? 
 
Dette innebærer lærernes oppfatninger av forberedelser og gjennomføring. Jeg ønsker å se 
hvordan lærerne oppfatter og arbeider med slike samtaler, og hvordan de evaluerer eget 
arbeid og personlig innflytelse. 
 
 
Personvernombudet har mottatt ny intervjuguide. Vi minner om at informantene på grunn av 
sin taushetsplikt ikke kan gi informasjon om kan knyttes til enkeltelever. Det er svært viktig 
at intervjuet gjennomføres på en slik måte at taushetsplikten ivaretas. Du bør stille spørsmål 
til informantene på en måte som hjelper dem til å uttale seg på generelt grunnlag og 
overholde sin taushetsplikt.  
 
Personvernombudet forutsetter at prosjektopplegget for øvrig gjennomføres i tråd med det 
som tidligere er innmeldt, og personvernombudets tilbakemeldinger.  
 
Med vennlig hilsen 
Agnete Hessevik 
Rådgiver | Adviser 
Seksjon for personverntjenester | Data Protection Services 
T: (+47) 55 58 27 97 
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