
	  	   I	  

 

 

Lokalt læreplanarbeid i samfunnsfag 
 

En studie av samfunnsfagslæreres bruk av 

læreplanen som grunnlag for opplæring i 

samfunnsfag 
 

Mari Tvethaug 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteravhandling i samfunnsfagsdidaktikk  

ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, 

Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
 

UNIVERSITETET I OSLO 
 

Høsten 2017 

 



	  II	  

  



	  	   III	  

  



	  IV	  

Lokalt læreplanarbeid i samfunnsfag 
En studie av samfunnsfagslæreres bruk av læreplanen som grunnlag 

for opplæring i samfunnsfag 
 

 

  



	  	   V	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Mari Tvethaug 

 

2017 

 

Lokalt læreplanarbeid i samfunnsfag 

 

Mari Tvethaug 

 

http://www.duo.uio.no 

 

Trykk: Grafisk senter, Oslo 

 



	  VI	  

  



	  	   VII	  

  



	  VIII	  

Sammendrag 
Temaet for masteravhandlingen er lokalt læreplanarbeid i samfunnsfag. Problemstillingen 

som belyses er: ” Hva kjennetegner samfunnsfagslærers ulike forståelser av det å bruke 

læreplanen som grunnlag for opplæring i samfunnsfag?” For å få svar på problemstillingen 

tar oppgaven utgangspunkt i to forskningsspørsmål: (1) Hvordan forstår og beskriver lærere i 

samfunnsfag fagets formål og det å ha god kompetanse i samfunnsfag? (2) Hvordan forholder 

samfunnsfagslærere seg til læreplanen i samfunnsfag når de planlegger undervisning?  

 

Oppgavens teorigrunnlag tar utgangspunkt i læreplanteori, hvor blant annet Goodlads (1984) 

læreplannivåer blir presentert for å gi dypere forståelse av den kompleksiteten som preger 

læreplanens intensjoner og realiseringen av dem. I tillegg går oppgaven nærmere inn på teori 

og forskning knyttet til læreres planlegging og lokalt arbeid med læreplaner. Videre har 

oppgaven en kvalitativ tilnærming og datamaterialet baserer seg på semistrukturerte 

forskningsintervjuer med fire samfunnsfagslærere ved to ulike skoler.  

 

Forskningens resultater belyser flere interessante momenter knyttet til samfunnsfagslærers 

forhold til læreplanen som grunnlag for opplæring i samfunnsfag. Lærerne forteller at de 

opplever stor frihet under dagens læreplanutforming til å kunne tilpasse undervisningen til sin 

elevgruppe og til å sette sitt personlige preg på faget. Samtidig beskriver informantene 

læreplanen i samfunnsfag som bred og omfattende, noe som medfører at de stadig må gjøre 

prioriteringer med tanke på hvilke kompetansemål de fokuserer på i undervisningen. I tillegg 

sier informantene at læreplanens kompleksitet og mulighet for tolkning, gjør at realisering av 

faget i det enkelte klasserom blir ulik. Hvorvidt faget preges av kunnskapsformidling eller 

omhandler utvikling av mer fagovergripende ferdigheter avhenger av lærernes forståelse for 

kompetansemålenes taksonomi. At læreplanen i samfunnsfag preges av stor bredde 

kombinert med et relativt stort, lokalt handlingsrom, er av avgjørende betydning for hva 

elevene møter som samfunnsfaget i ungdomsskolen. 

 



	  	   IX	  

  



	  X	  

Forord 
Å endelig kunne levere denne masteroppgaven føles godt. I den forbindelse er det flere som 

fortjener en stor takk og noen rosende ord. Først og fremst vil jeg takke min veileder Elin 

Sæther. Takk for at du hjalp meg å holde motet oppe og for at du fikk meg til å tro på at jeg 

skulle klare å levere denne oppgaven. Din veiledning med alltid solide faglige innspill og 

heiarop har engasjert, inspirert og motivert meg. Uten deg ville denne oppgaven aldri 

kommet i havn. Tusen takk! 

 

Videre vil jeg takke de fire lærerne som villig stilte opp til intervju og delte sine tanker, 

erfaringer og refleksjoner. Samtalene med dere var interessante, spennende og ikke minst 

veldig lærerike.  

 

Jeg vil også rette en stor takk til mamma Hilde, som har støttet, oppmuntret, trøstet og 

motivert meg til å gjennomføre denne studien. Takk for gode, faglige innspill underveis og 

for hjelp med både barnepass og gjennomlesning. Din evige optimisme er gull verdt. Jeg 

hadde ikke klart meg uten deg. Nå er det din tur til å skrive master.  

 

Til slutt vil jeg takke Thomas for at du har tatt deg av vår lille Oscar, ryddet og holdt ut med 

mitt evige mas om denne oppgaven. Nå gleder jeg meg til å ha mer tid til å være sammen. Du 

er best og sammen er vi dynamitt 

 

Oslo, november 2017. Mari Tvethaug  

 

 



	  	   XI	  

  



	  XII	  

Innholdsfortegnelse 

	  

1	   Innledning	  .................................................................................................................................	  1	  
1.1	   Bakgrunn	  for	  studien	  ...................................................................................................................	  2	  
1.2	   Studiens	  formål	  og	  problemstilling	  .........................................................................................	  3	  
1.3	   Fagdidaktisk	  relevans	  ..................................................................................................................	  4	  
1.4	   Avhandlingens	  struktur	  ..............................................................................................................	  5	  

2	   Teori	  og	  tidligere	  forskning	  ................................................................................................	  6	  
2.1	   Samfunnsfaget	  i	  ungdomsskolen	  –	  formål	  med	  faget	  .......................................................	  6	  
2.2	   Didaktikk	  .........................................................................................................................................	  8	  
2.2.1	   Læreplanteori	  ............................................................................................................................................	  9	  
2.2.2	   Hva	  er	  en	  læreplan?	  ................................................................................................................................	  9	  

2.3	   Fra	  innholdsorientert	  til	  kompetansebasert	  læreplan	  ..................................................	  11	  
2.4	   Goodlads	  begrepssystem	  for	  læreplananalyse	  .................................................................	  13	  
2.5	   Fra	  læreplantekst	  til	  undervisning	  i	  klasserommet	  ........................................................	  15	  
2.6	   Lokalt	  arbeid	  med	  læreplaner	  ................................................................................................	  16	  
2.6.1	   Utdanningsdirektoratet	  om	  lokalt	  arbeid	  med	  læreplaner	  .................................................	  17	  

2.7	   Tidligere	  forskning	  rundt	  lokalt	  læreplanarbeid	  ............................................................	  19	  
2.7.1	   Lærernes	  tenkning	  og	  planlegging	  på	  1960-‐1980-‐tallet	  ......................................................	  19	  
2.7.2	   Kanadiske	  læreres	  implementering	  av	  en	  ny	  målorientert	  læreplan	  .............................	  21	  
2.7.3	   Norsk	  forskning	  på	  lokalt	  arbeid	  med	  læreplanen	  .................................................................	  22	  

2.8	   Oppsummering	  ............................................................................................................................	  25	  
3	   Metode	  ......................................................................................................................................	  27	  
3.1	   Valg	  av	  forskningsdesign	  ..........................................................................................................	  27	  
3.1.1	   Det	  kvalitative	  forskningsintervjuet	  som	  metode	  ...................................................................	  28	  

3.2	   Datainnsamlingsprosessen	  ......................................................................................................	  30	  
3.2.1	   Utvalgsstørrelse,	  utvalgsstrategi	  og	  rekruttering	  av	  informanter	  ...................................	  30	  
3.2.2	   Hvordan	  intervjuene	  ble	  gjennomført	  ..........................................................................................	  32	  

3.3	   Analyse	  ............................................................................................................................................	  34	  
3.3.1	   Transkribering	  av	  datamaterialet	  ..................................................................................................	  34	  
3.3.2	   Intervju-‐	  og	  meningsanalyse	  .............................................................................................................	  35	  

3.4	   Studiens	  validitet,	  reliabilitet	  og	  overførbarhet	  ...............................................................	  36	  
3.4.1	   Validitet	  ......................................................................................................................................................	  36	  
3.4.2	   Reliabilitet	  .................................................................................................................................................	  38	  
3.4.3	   Overførbarhet	  ..........................................................................................................................................	  38	  

3.5	   Forskningsetiske	  betraktninger	  ............................................................................................	  39	  
4	   Analyse	  og	  diskusjon	  ...........................................................................................................	  41	  
4.1	   Samfunnsfaget	  i	  ungdomsskolen	  ...........................................................................................	  41	  
4.1.1	   Lærernes	  beskrivelser	  av	  fagets	  formål	  .......................................................................................	  42	  
4.1.2	   Forståelse	  av	  kompetanse	  i	  samfunnsfag	  ....................................................................................	  46	  

4.2	   Hvordan	  forholder	  informantene	  seg	  til	  læreplanen	  i	  samfunnsfag?	  .......................	  49	  
4.2.1	   Frihet	  og	  styring	  i	  læreplanen	  ..........................................................................................................	  52	  

4.3	   Å	  arbeide	  lokalt	  med	  læreplanen	  i	  samfunnsfag	  ..............................................................	  57	  
4.3.1	   Organisering	  av	  lokalt	  arbeid	  med	  læreplanen	  ved	  de	  to	  skolene	  ...................................	  57	  
4.3.2	   Samarbeid	  .................................................................................................................................................	  62	  
4.3.3	   Tid	  til	  rådighet,	  ledelsens	  tilrettelegging	  og	  veiledning	  i	  det	  lokale	  arbeidet	  med	  
læreplanen	  ...............................................................................................................................................................	  63	  



	  	   XIII	  

4.4	   Lærernes	  planlegging	  ................................................................................................................	  64	  
4.4.1	   Å	  planlegge	  undervisning	  med	  utgangspunkt	  i	  kompetansemål	  ......................................	  67	  
4.4.2	   Læreboka	  som	  utgangspunkt	  for	  planlegging	  og	  undervisning	  ........................................	  70	  

4.5	   Bredde	  i	  faget	  ................................................................................................................................	  72	  
4.6	   Oppsummering	  ............................................................................................................................	  74	  

5	   Avslutning	  ................................................................................................................................	  76	  
Litteraturliste	  ................................................................................................................................	  79	  

Vedlegg	  1	  .........................................................................................................................................	  86	  

Vedlegg	  2	  .........................................................................................................................................	  88	  
	  
 

 

  

 



	  1	  

1 Innledning 
Da Kunnskapsløftet ble innført i 2006 fikk vi i Norge for første gang en kompetansebasert 

læreplan i samfunnsfag. Kompetansemålene i læreplanen beskriver hvilken kompetanse 

elevene skal oppnå på bestemte årstrinn.  

 
Slike læreplaner forutsetter at konkretiseringen av innholdet i opplæringen, hvordan 
opplæringen skal organiseres, og hvilke arbeidsmåter som brukes, bestemmes lokalt 
ut fra hva som er best egnet til å realisere innholdet i læreplanen. 
(Kunnskapsdepartementet, 2015-2016, s. 10) 

 
Læreplanen for samfunnsfag er utformet på en slik måte at skolen selv skal ha mulighet til å 

velge innhold, lærestoff, aktiviteter og arbeidsmåter lokalt. Samfunnsfagslæreren er ansvarlig 

for å ”velge innhold, arbeidsmåter, progresjon og underveisvurdering som bidrar til at den 

enkelte elev og elevgruppe utvikler kompetanse i tråd med læreplanene” 

(Utdanningsdirektoratet [Udir], 2016a). Det lokale handlingsrommet gir samfunnsfagslærerne 

mulighet til tilpasse undervisningen til elevgruppen og lokale rammefaktorer, og på den 

måten bidra til økt læringsutbytte for elevene. 

 

Det at læreplanen i samfunnsfag forutsetter at man jobber lokalt med å tilpasse innholdet i 

opplæringen var ikke et nytt fenomen da LK06 ble innført. Det som derimot var nytt var at 

arbeidet skulle ta utgangspunkt i kompetansemål, og at skolene ble ansvarlige for å velge 

hvilket innhold og arbeids- og vurderingsmåter undervisningen skulle bygge på og som best 

kunne bidra til at elevene nådde målene (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016, s. 69). Statens 

rolle skulle med innføringen av Kunnskapsløftet begrenses til å sette mål og bidra med gode 

rammebetingelser, støtte og veiledning, mens skolen og læreren skulle bli vist større tillitt 

som profesjonelle yrkesutøvere. «Mer frihet til å ta ansvar» ble en ideologisk målsetning som 

skulle mobilisere læreren til større kreativitet og engasjement (Kunnskapsdepartementet, 

2003-2004). 

 

Ifølge Engelsen (2008, s. 25) er viktig å være bevisst at læreplanen som et skriftlig dokument 

befinner seg på en formuleringsarena. Læreplanen i samfunnsfag beskriver en idealisert 

virkelighet, og løfter frem den opplæringen og undervisningen man ønsker at skal bli 

virkeliggjort i det enkelte klasserom. Men på veien fra læreplan til faktisk realisert 

undervisning bidrar ulike rammefaktorer til at det blir et ”gap” mellom formuleringsarenaen 

og realiseringsarenaen (jfr. Stenhouse, 1975). På den ene siden beskriver læreplandokumentet 
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en intendert undervisning, mens vi på den andre siden finner den undervisningen som faktisk 

finner sted under reformen (Engelsen, 2008, s. 27).  

 

Forholdet mellom intendert og realisert undervisning kan forstås mer nyansert ved hjelp av 

Goodlad's (1979) beskrivelse av ulike læreplannivåer. Med utgangspunkt i disse nivåene kan 

vi få en dypere forståelse med tanke på læreplanens intensjoner og realiseringen av dem 

(Engelsen, 2008, s. 28). Jeg vil komme nærmere inn på de ulike nivåene i teorikapittelet, men 

vil i første omgang presisere at jeg i min studie særlig vil fokusere på det Goodlad (1979) 

beskriver som den oppfattede læreplan. Den oppfattede læreplanen innebærer at aktørene 

oppfatter eller fortolker den formelle læreplanen når han eller hun leser selve læreplanteksten 

(Bjørnsrud, 2009, s. 115). I min studie er det samfunnsfagslærere som er aktører på dette 

nivået, og deres oppfattede læreplan som står i fokus. Den måten samfunnsfagslærerne tolker 

eller oppfatter læreplanen i samfunnsfag på danner et grunnlag for deres videre arbeid, og 

påvirker hvordan lærerne i neste omgang planlegger, tilrettelegger og gjennomfører 

undervisning eller opplæring  i samfunnsfag. Ved å undersøke hvordan samfunnsfagslærere 

forstår det å bruke læreplanen som grunnlag for opplæring i samfunnsfag, kan vi få en dypere 

innsikt i hvordan faget, som erfart praksis, blir til. Gjennom oppgaven ønsker jeg på den 

måten å utforske fagets mulighetsbetingelser på lokalt nivå. I dette innledende kapittelet vil 

jeg først redegjør for bakgrunnen for studien, før jeg presenterer formålet med studien og 

oppgavens problemstilling. Til slutt vil jeg si noe om studiens fagdidaktiske relevans. 

 

1.1 Bakgrunn for studien 
Det er særlig gjennom ansvaret for det lokale læreplanarbeidet at samfunnsfagslærerne er vist 

tillit og gitt større frihet som profesjonelle yrkesutøvere (Granlund, Mausethagen & Munthe, 

2011, s. 46). Kunnskap om og ferdigheter i lokal læreplananalyse beskrives som viktig for 

profesjonalisering av lærerne av flere pedagogiske teoretikere, myndighetene og 

Utdanningsforbundet (Granlund et al., 2011). Likevel vurderer ikke lærerne selv 

læreplananalyse som sentralt for å lykkes i sin yrkesutøvelse (Granlund et al., 2011, s. 46). 

Som lektorstudent fattet jeg tidlig interesse for det som fremstår som et spenningsfelt mellom 

policy- og profesjonsnivået når det gjelder hva som var viktig for å styrke 

lærerprofesjonaliteten og det å lykkes i arbeidet som lærer.  
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Gjennom min utdanning på lektorprogrammet har vi brukt mye tid på å drøfte hva formålet 

med samfunnsfaget er, og hvordan vi best mulig skal kunne utdanne elevene våre til aktive 

demokratiske medborgere. I tillegg har vi snakket litt om kompetansemål og hva det betyr å 

ha en målorientert læreplan fremfor en innholdsorientert læreplan. Begreper som lokalt 

læreplanarbeid og læreplananalyse har det derimot vært lite fokus på. Hva innebærer egentlig 

disse begrepene? Hvordan bruker samfunnsfagslærere læreplanen når de planlegger 

undervisning? Hvordan velger de innhold, lærestoff, aktiviteter og arbeidsmåter? Hvordan 

konkretiseres kompetansemålene, og hvordan ivaretas samtidig formål, helhet, sammenheng, 

dybde og progresjon i faget?  

 

Som nyutdannet samfunnsfagslærer hadde jeg store ambisjoner om hvordan jeg skulle utnytte 

det handlingsrommet og den tilliten staten har vist mine kollegaer og meg, men ute i skolen 

ble virkeligheten en ganske annen. I en arbeidshverdag preget av tidspress og en rekke 

oppgaver jeg fra før av ikke ante at en lærer hadde ansvar for, ble det liten tid igjen til å sette 

seg ned og analysere læreplanen. Som mange andre nyutdannede lærere så jeg med 

desperasjon på hva lærere rundt meg gjorde og adapterte og tilpasset deres arbeidsmetoder. I 

tillegg ble læreboka ett trygt og kjærkomment arbeidsredskap. I læreboka fant jeg innholdet 

jeg trengte, oppgaver og arbeidsmetoder var lett tilgjengelig, og det var til og med forslag til 

læringsmål. Måten jeg arbeidet og planla undervisningen i samfunnsfag på var på ingen måte 

slik jeg hadde tenkt på forhånd. Dette gjorde jeg ønsket å finne mer ut om hvordan andre 

samfunnsfagslærere planla sin undervisning og hvordan de brukte læreplanen i dette arbeidet.  

 

1.2 Studiens formål og problemstilling 
Studiens formål er å undersøke hvordan samfunnsfagslærere forstår det å bruke læreplanen 

som grunnlag for opplæring i samfunnsfag. Som beskrevet ovenfor ønsker jeg å vite mer om 

hvordan lærere i samfunnsfag bruker fagets kompetansemål, og hvordan de samtidig ivaretar 

fagets formål, sammenheng, dybde og progresjon i faget. Oppgavens overordnede 

problemstilling er: 

 

Hva kjennetegner samfunnsfagslærers ulike forståelser av det å bruke læreplanen som 

grunnlag for opplæring i samfunnsfag? 
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Ved å intervjue et utvalg samfunnsfagslærere om forskjellige læreplanrelaterte emner, og 

analysere og drøfte deres beskrivelser, ønsker jeg gjennom oppgaven å gi et innblikk i 

læreplanens rolle i samfunnsfaget i ungdomsskolen. Ved å formulere problemstillingen som 

ett enkelt spørsmål, kan utgangspunktet for oppgaven bli noe generelt og omfattende. Jeg har 

derfor valgt å formulere to forskningsspørsmål for å avgrense og konkretisere studiens 

formål:  

 

1. Hvordan forstår og beskriver lærere i samfunnsfag fagets formål og det å ha god 

kompetanse i samfunnsfag? 

2. Hvordan forholder samfunnsfagslærere seg til læreplanen i samfunnsfag når de planlegger 

undervisning? 

 

1.3 Fagdidaktisk relevans 
Lokalt arbeid med læreplanen i samfunnsfag er et tema som er svært relevant for alle som 

arbeider som samfunnsfagslærere, men forhåpentligvis vil også studien kunne gi et verdifullt 

bidrag til samfunnsfagdidaktikken som forskningsfelt. Selv om mange didaktiske 

masteroppgaver befatter seg med forhold knyttet direkte til undervisning, er også 

læreplanarbeid en sentral del av fagdidaktikken (Abbot, 2009, s. 35) og læreplanen er fagets 

nasjonale styringsdokument I forbindelse med Ludvigsen-utvalgets rapport ”NOU 2014: 7 - 

Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser» er det særlig noen bemerkninger 

knyttet samfunnsfaget og lokalt arbeid med læreplaner som gjør denne avhandlingen 

interessant. 

 

I Ludvigsen-utvalgets gjennomgang av samfunnsfaget i grunnopplæringen (NOU 2014:7, s. 

85-86) blir det for det første slått fast at faget har stor bredde sett i lys av fagets timetall. 

Utvalget påpeker at det er krevende å begrense fagets omfang, da ulike fagdisipliner og 

interesseorganisasjoner har sterke interesser i å ha mest mulig av ”sitt” faglige innhold i 

skolen. Dette ble spesielt tydelig under siste læreplanrevisjon i 2013 (NOU 2014:7, s. 86). 

For det andre hevder utvalget at fagets omfang og bredde gjør det til en krevende oppgave for 

skolene og lærerne å skulle operasjonalisere læreplanen til lokal bruk og legge til rette for 

dybdelæring hos elevene (NOU 2014:7, s. 86). Denne beskrivelsen av faget gjør det 

interessant å undersøke nærmere hvordan samfunnsfagslærere faktisk arbeider lokalt med 

læreplanen og hvordan de planlegger undervisning under dagens læreplan.  
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I tillegg har blant annet Granlund et al. (2011, s. 47) etterlyst mer kunnskap om ”hvorfor 

lokal læreplananalyse ikke blir vurdert som viktig av lærerne, på hvilke områder lærerne 

ønsker ”klare instrukser” og hvor de mener de har behov for mer profesjonelt skjønn”. Ved å 

intervjue samfunnsfagslærere om ulike læreplanrelaterte emner, og analysere og drøfte deres 

beskrivelser, ønsker jeg å gi lærerne selv en stemme i den offentlige debatten rundt lokalt 

læreplanarbeid og lærerprofesjonalitet. På den måten vil denne studien kunne gi nyttig 

informasjon om hvordan samfunnsfagslærere selv opplever det å bruke læreplanen som 

grunnlag for undervisningsplanlegging og hvordan de oppfatter handlingsrommet knyttet til 

det lokale læreplanarbeidet. 

 

1.4 Avhandlingens struktur 
Studien av samfunnsfagslæreres bruk av læreplanen som grunnlag for opplæring i 

samfunnsfag er bygget opp rundt hovedproblemstillingen som ble presentert tidligere i 

kapittelet. I kapittel 2 vil jeg redegjøre for teori og tidligere forskning som er relevant for å 

belyse problemstillingen. Først vil jeg presenterte ulike oppfatninger fagets formål, før jeg 

redegjør for ulike læreplanteorier som er relevante for denne oppgaven, hvor blant annet 

Goodlads (1984) læreplannivåer blir presentert. Videre er det relevant å klargjøre hva som 

legges i det å skulle arbeide lokalt med læreplanen i samfunnsfag. Til slutt i kapittel 2 

presenterer jeg ulike forskningsbidrag knyttet til læreres planlegging og lokalt arbeid med 

læreplaner. I kapittel 3 beskriver jeg studiens metodiske tilnærming, hvor jeg gjør rede for 

valg av forskningsmetode, presenterer datainnsamlings- og analyseprosessen, diskuterer 

studiens reliabilitet, validitet og overførbarhet og etiske betraktninger knyttet til studien. I 

kapittel 4 presenteres og diskuteres det empiriske materialet i lys av teori presentert i kapittel 

2. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 5 oppsummerer hvordan avhandlingen har besvart 

problemstillingen, og vurdere mulige implikasjoner denne oppgaven har for kunnskapsfeltet.  
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2 Teori og tidligere forskning 
I teorikapittelet vil jeg gjøre rede for ulike sider knyttet til lokalt arbeid med læreplanen i 

samfunnsfag. Jeg vil først presenterte ulike oppfatninger av hva formålet med opplæringen i 

samfunnsfaget i skolen skal være. Deretter redegjør jeg for ulike læreplanteorier som er 

relevante for denne oppgaven, hvor blant annet Goodlads (1984) begrepssystem for 

læreplananalyse blir presentert. Videre ser jeg nærmere på hva som menes med lokalt 

læreplanarbeid i samfunnsfag under Kunnskapsløftet. Avslutningsvis presenterer jeg ulike 

forskningsbidrag knyttet til læreres planlegging og lokalt arbeid med læreplaner. 

 

2.1 Samfunnsfaget i ungdomsskolen – formål med faget 
I læreplanen for samfunnsfag kan vi lese følgende innledning til formål med faget: 

 
I eit demokratisk samfunn er verdiar som medverknad og likeverd viktige prinsipp. 
Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og oppslutning om 
grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling. Faget skal 
stimulere til og gje erfaring med aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking. 
(Udir, 2013, s. 2) 

 
På tross av denne formuleringen av hva samfunnsfaget skal bidra med, stimulere til og gi 

elevene erfaringer med, beskrives samfunnsfaget av flere forskere som et fag uten en klar 

identitet (Børhaug, 2005, s. 171; Solhaug, 2006, s. 228). Ifølge både Kjetil Børhaug (2005) 

og Trond Solhaug (2006) mangler samfunnsfaget en fagdidaktisk kanon eller grunnmodell 

som definerer hensikt, mål, det mest sentrale innholdet og arbeidsmåter i faget. Børhaug 

(2005, s. 171) hevder at det faktum at faget mangler en slik modell gjør faget sårbart, og at 

faget står i fare for å bli en oppsamlingsplass for ulike temaer som man ønsker skal ha en 

plass i skolen, men som man ikke helt klarer å plassere inn i de etablerte fagene. Dette 

medfører at samfunnsfaget fremstår som uformelig og uten en klar faglig profil. For 

samfunnsfagslærere blir det ifølge Børhaug (2005), en utfordrende og vanskelig oppgave å 

skulle undervise i et slikt fag. Børhaugs (2005) fremstillingen av samfunnsfaget kan fremstå 

som noe svart-hvitt og overdrevent negativ. Det er vanskelig å forså hvilken fagdidaktisk 

kanon Børhaug (2005) egentlig etterlyser. I det pågående arbeidet med fagfornyelsen i 

samfunnsfag kan vi finne gode eksempler som nyanserer Børhaugs (2005 kritikk. 

 

Høsten 2017 startet arbeidet med å fornye læreplanene. Målet for fagfornyelsen er å gjøre 

læreplanene mer relevante for framtiden og styrke elevenes dybdelæring og forståelse. For å 
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få til dette skal fagene få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og det skal bli en 

bedre sammenhengen mellom fagene (Udir, 2017b). Fagenes ”kjerneelementer” er kommet 

inn som et nytt begrep: 

 
Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, 
det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. 
Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at 
elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. 
Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, 
kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. 
(Udir, 2017c) 

 
I arbeidet med å definere samfunnsfagets kjerneelementer er det oppnevnt en ansvarlig 

arbeidsgruppe, men hvor alle med interesser i skolen har mulighet til å komme med innspill i 

de ulike høringsrundene. Gruppen som har arbeidet med kjerneelementene i samfunnsfag har 

uttrykt at samfunnsfagets egenart har gjort oppgaven spesielt overveldende og komplisert. 

Særlig har det vært vanskelig å velge vekk innhold og lage formuleringer som er så tydelige 

at ingenting går tapt (Udir, 2017d). Etter to gjennomførte samlinger har likevel gruppen 

kommet frem til en første skisse til hva kjerneelementer i samfunnsfag kan være: Årsak-

virkningsforhold; Perspektivmangfold; Kildebruk og kildekritikk; Stille spørsmål, formulere 

problemstillinger og utforske; Betydning; Maktrelasjoner; Kontinuitet og endring; 

Sammenhenger; Historiebevissthet (Udir, 2017b). De tolv punktene gir oss et bilde av hva 

gruppen mener skal være det viktigste elevene lærer i samfunnsfagsopplæringen, men viser 

også noen av den kompleksiteten og bredden som preger faget. Sammenliknet med de andre 

gruppenes skisse til fagenes kjerneelementer, er det kun naturfag som har et tilsvarende høyt 

antall kjerneelementer. For eksempel har norsk og matematikk kun valgt seks 

kjerneelementer.  

 

At samfunnsfaget bærer preg av stor bredde blir påpekt i Ludvigsen-utvalget (NOU 2014:7) 

utredning ”Elevenes læring i fremtidens skole – Er kunnskapsgrunnlag”. Her kan vi lese at 

samfunnsvitenskapene og vitenskapsfagene historie og geografi, alle kjemper om å ha mest 

mulig av ”sitt” faglige innhold i skolen (NOU 2014:7, s. 86). I tillegg mener mange ulike 

interesseorganisasjoner at deres tema bør få en plass i samfunnsfaget. Dette medfører at 

dagens læreplan i faget bærer preg av stor bredde sett i lys av fagets timetall. For skolene og 

samfunnsfagslærerne er det en krevende oppgave å operasjonalisere læreplanen til lokal bruk 

og legge til rette for dybdelæring hos elevene (NOU 2014:7, s. 86). 
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Selv om forskere som Børhaug (2005 og Solhaug (006) hevder at faget mangler en 

fagdidaktisk kanon, påpeker Trond Solhaug (2006, s. 228) at det ikke betyr at faget er uten en 

indre sammenheng og identitet, men at den er mer uklar og diskutert. Fagets identitet ligger 

ifølge Solhaug (2006) i et ideal om danning. Også Børhaug (2005, s. 174) drøfter 

danningsperspektivet som en hovedbegrunnelse for samfunnsfagets plass i skolen. I 

læreplanens nåværende generelle del finner vi idealet om danning som et av skolens fremste 

formål, og samfunnsfaget er eksplisitt er nevnt som en viktig bidragsyter i dette arbeidet. I 

læreplanens nye overordnede del bli ikke samfunnsfaget eksplisitt nevnt, men de tre 

tverrfaglige emnene som løftes frem: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og 

folkehelse og livsmestring, er alle svært sentrale for samfunnsfaget. Overordnet for disse 

temaområdene fremstår idealt om danning fremdeles som et overordnet mål for opplæringen 

også i samfunnsfag. Ved å betrakte danning som samfunnsfagets viktigste formål, forstår vi 

at elevene skal forberedes til å bli aktive, demokratiske medborger, med evne til 

selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet, samt evne til kritisk tenkning og å 

reflektere over egne handlinger (Klafki, 2001, s. 115-117).  

 

I Ludvigsen-utvalgets (NOU 2014:7, s. 85) begrunnelse for faget finner vi igjen idealet om 

danning da utvalget skriver at faget har ansvaret for å utvikle elevene til å bli gode, og at 

elevene gjennom samfunnsfagundervisningen skal lære å ta ansvar for fellesskapet samt bidra 

i utviklingen av et godt samfunn når de blir voksne. På ungdomstrinnet står særlig demokrati 

og medvirkning sentralt. At faget i tillegg har fått ansvar for en rekke mål som tidligere lå 

under faget Elevrådsarbeid, spesielt knyttet til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse, 

styrker idealet om danning (NOU 2014:7, s. 85). Også samfunnsfagsdidaktiker Dag Fjeldstad 

(2009, s. 253) beskriver demokratiopplæring som samfunnsfagets viktigste rolle i skolen. I 

tillegg skriver Ludvigsen-utvalget at samfunnsfagets formål er å bidra til allmennkunnskapen 

gjennom å gi elevene kunnskap om sin fortid og samtid, og om nær og fjern geografi (NOU 

2014:7, s. 85).  

 

2.2 Didaktikk 
Didaktikk kan forenklet defineres som undervisningens hva, hvorfor og hvordan (Ebbesen, 

2009, s. 37). Hva er undervisningens mål og innhold? Hvordan skal innholdet bli undervist, 

med tanke på arbeids- og undervisningsformer og evaluering? Hvorfor velger vi å handle som 

vi gjør? Det er viktig at man som lærer hele tiden reflekterer over og kan begrunne sine 
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handlinger. I tillegg kan man innenfor didaktikken legge til spørsmål om hvem og hvor. 

Hvem-spørsmålet handler om deltakere i en pedagogisk situasjon, mens hvor etterspør 

situasjonen eller stedet der den pedagogiske virksomheten foregår (Ebbesen, 2009, s. 37). 

Både undervisning og læreplanteori omfattes av didaktikken. De nevnte spørreordene kan 

derfor stilles både i forhold til undervisningsarbeid og læreplanarbeid. 

 

2.2.1 Læreplanteori 
Innenfor didaktikken er læreplanteori en tilnærming som åpner opp for å reflektere, stille 

spørsmål og drøfte ulike sider av undervisningen (Bjørnsrud, 2009, s. 111). Når det er sagt, er 

det viktig å påpeke at læreplanteori har mange ulike innfallsvinkler og motsetninger, og at 

læreplanfeltet ikke er entydig avgrenset. 

 
Læreplanteori tar opp ulike problemstillinger og temaer som blant annet har 
sammenheng med idegrunnlaget for læreplanen, beslutningsprosesser som har 
sammenheng med utformingen og gjennomføring av læreplanen, oppfatninger 
lærerne og andre har av læreplanen, iverksetting eller realisering av læreplanen i 
skolens undervisning og elevenes egne erfaringer fra læring i skolen.  
(Goodlad, 1979) 

 
Som forskningsfelt retter læreplanteori seg både mot skolens planlagte innhold, realisert 

praksis, samt faktorer og forhold som påvirkes av det som planlegges (Gundem, 1991). 

Tradisjonelt har læreplanfeltet i stor grad vært rettet mot hvordan tekstene i læreplanen kan 

utvikles og forbedres, men over tid har læreplanfeltet beveget seg mer mot teoretiske 

perspektiver på læreplanforståelse. Det handler om å forstå læreplanen i en samfunnsmessig 

kontekst, men også om å tolke og drøfte det som faktisk skjer i skolen blant lærere og elever 

(Bjørnsrud, 2009, s. 111). Gjennom min studie forsøker jeg å belyse hvordan 

samfunnsfagslærer forholder seg til, tenker rundt og nærmer seg læreplanen når de planlegger 

sin undervisning. I teorikapittelet har jeg derfor valgt ut læreplanteoretiske perspektiver som 

kan være med å belyse disse prosessene. På bakgrunn av dette er derfor læreplanteori en 

relevant tilnærming for denne oppgaven.  

 

2.2.2 Hva er en læreplan? 
En læreplan er et sentralt statlig styringsdokument, og utgjør et viktig utgangspunkt for 

samfunnsfagslæreres yrkesutøvelse og undervisningsplanlegging. En mye brukt definisjon av 

begrepet læreplan kommer fra den britiske pedagogen og forskeren Lawrence Stenhouse 

(1975, s. 4): ”A curriculum is an attempt to communicate the essential principles and features 
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of an educational proposal in such a form that it is open to critical scrutiny and capable of 

effective translation into practice”. Den offentlige rollen læreplanen har kommer tydelig frem 

i Stenhouse’ (1975) definisjon. Den formelle læreplanen legitimerer, beskriver og normerer 

hva skole og utdanning handler om, og er hjemlet i loven (Dale, 2009, s.12). De direktivene 

eller retningslinjene som kommer frem i læreplanene legger føringer for hvordan selve 

opplæringsvirksomheten i klasserommet skal foregå. For eksempel legger læreplanen i 

samfunnsfag føringer for undervisningens mål, innhold, organisering og vurderingsformer. 

Slik fremgår det implisitt hva myndighetene mener det er viktig at den oppvoksende 

generasjonen skal lære gjennom samfunnsfagundervisningen (Mikkelsen, 2009, s. 71). 

Læreplanen må derfor ses i sammenheng med den samtids- og samfunnskonteksten den har 

blitt utformet i. Gjennom læreplanene åpner man også skolen opp mot omverdenen og 

samfunnet. At læreplanen skal være ”åpen for kritisk gransking” (Stenhouse, 1975, s. 4, min 

oversettelse) tilbyr en kontrollmulighet for brukerne av skolen, det vil si for elever og 

foreldre. Ved å åpne skolen opp mot omverdenen på denne måten kan skolen som institusjon  

betraktes som en form for service, hvor brukerne av skolen kan komme med meninger og 

synspunkpunkter rundt skolens organisering og innhold. Men at læreplanen er åpen for kritisk 

gransking, gir også de som jobber med læreplanen, som lærerne selv, en mulighet til å påpeke 

eventuelle mangler eller svakheter. At læreplanen skal være ”egnet for effektiv overføring til 

praksis” (Stenhouse, 1975, s. 4, min oversettelse) er et viktig punkt ved Stehouse’ (1975) 

definisjon. Dersom læreplanens utforming gjør det vanskelig å overføre dens intensjon til 

praksis, ved at den for eksempel bærer preg av å være for ambisiøs eller urealistisk, risikerer 

man at læreplanens brukere ikke bruker læreplanen slik den er tenkt. I verste fall kan det 

tenkes at lærerne legger den til side og ignorer den. 

 

Hvor styrende læreplanen er i sin utforming er avgjørende for samfunnsfaglærerens 

planlegging og handlingsrom. I Norge har læreplanenes utforming vært preget av ulik grad av 

styring, hvor struktur, fagsammensetning, timetall, lærestoff, metoder og vurdering har vært 

helt eller delvis bestemt av nasjonale føringer (Mikkelsen, 2009, s. 71). Ulike forskere 

opererer med ulike begreper for å beskrive graden av styring i læreplaner. Jeg velger i denne 

oppgaven å ta utgangspunkt i Klafki (2001, s. 112-113) som skriver at læreplaner være 

utformet som «lukkede curricula» eller mer «åpne curricula». I en lukket læreplan er det 

fastlagt en bestemt sammenhengen mellom mål, innhold, midler og metoder. En åpen 

læreplan er i større grad preget av anbefalinger/tilbud/ideer/eksempler til undervisningen 

(Klafki, 2001, s. 112-113). I det forrige læreplanverket, L97, var det spesifisert både hvilket 
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innhold og hvilke undervisningsformer undervisningen i samfunnsfag skulle bygges opp 

rundt. Flere norske forskere har beskrevet L97 som en av de mest styrende læreplanene vi 

noen gang har hatt (Imsen, 2009; Hovdenak, 2010). Utformingen av L97 kan derfor beskrives 

som en form for ”lukket curricula”. Dagens læreplanverk for Kunnskapsløftet skiller seg fra 

L97 i utforming, ved å ta utgangspunkt i kompetansemål som i relativt brede termer, 

beskriver den kompetansen elevene skal tilegne seg på ulike trinn. Planens utforming 

forutsetter at læreren på lokalt nivå velger innhold, lærestoff, aktiviteter og arbeidsmåter som 

bidrar til at elevene når den kompetansen som står beskrevet i læreplanen. LK06 kan derfor 

beskrives som en delvis ”åpen curricula”. Begrunnelsen for overgangen fra en relativt lukket 

læreplan til en mer åpen læreplan, kan vi finne i de vurderingene som ble gjort av tilstanden i 

norsk skole rundt tusenårsskiftet. 

 

2.3 Fra innholdsorientert til kompetansebasert læreplan 
Da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) i 2001 for første 

gang offentliggjorde den internasjonale storskala-undersøkelsen PISA, viste resultatene at 

norske elever kun scoret gjennomsnittlig både når det gjaldt faglig resultater, faglig 

motivasjon og arbeidsro i klasserommet (Elstad, 2009, s. 138). Få land brukte like mye 

penger på skole per innbygger som Norge, men de norske elevenes resultater levde ikke opp 

til de forventningene og kravene samfunnet stilte. Et bredt offentlig utvalg ble derfor utnevnt 

med mandat om å analysere norsk skole, utarbeide forslag til endringer og reformer 

(Mikkelsen, 2009, s. 77). Utvalgets arbeid førte frem til Stortingsmelding 30 (2003-2004), 

Kultur for læring, som dannet grunnlaget for Kunnskapsløftet. I stortingsmeldingen ble det 

fastslått at man i Norge har gode forutsetninger for å lykkes i arbeidet med å utvikle et 

velfungerende utdanningssystem, men at man stod ovenfor tydelige utfordringer. Av 

utfordringene som ble trukket frem var blant annet en for svak kultur for læring, manglende 

fokus på resultater, utydelige læringsmål, for lite fokus på at elevene skal kunne utvikle gode 

læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter (Engelsen, 2008, s.10). Behovet for et 

systemskifte for å kunne takle disse utfordringene ble derfor fremmet: 

 
Nasjonale myndigheter må tillate større mangfold i de løsninger og arbeidsmåter som 
velges, slik at disse er tilpasset situasjonen for den enkelte elev, lærer og skole. Staten 
skal sette mål og bidra med gode rammebetingelser, støtte og veiledning. Samtidig må 
det vises tillit til skolen og lærerne som profesjonelle yrkesutøvere. Vi skal mobilisere 
til større kreativitet og engasjement ved å gi mer frihet til å ta ansvar. 
(Kunnskapsdepartementet, 2003-2004, s. 3). 
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I utdraget kommer det frem at nasjonale myndigheter skal styre skolen gjennom klare 

nasjonale mål for opplæringen, men gi skolene og lærerne større frihet lokalt til å bestemme 

hvordan arbeidet med å nå målene skal organiseres og tilrettelegges. Argumentet om at ”den 

vet best hvor skoen trykker som har den på” synes fremtredende, da meldingen allerede 

innledningsvis presiserer at de profesjonelle yrkesutøverne, lærerne, skal gis tillit og frihet til 

å ta ansvar. 

 

Med innføringen av Læreplan for Kunnskapsløftet i 2006 gikk vi i Norge fra en 

innholdsorientert til en kompetansebasert læreplan i samfunnsfag. Læreplan for 

Kunnskapsløftet ble lansert som en målorientert læreplan hvor, i prinsippet, klart definerte 

kompetansemål beskriver den kompetansen eleven skal tilegne seg. Begreper som autonomi, 

handlingsfrihet og større selvstendighet for lærerne ble fremmet. Under LK06 skulle 

samfunnsfagslæreren i større grad ta i bruk sitt faglige og pedagogiske skjønn i planleggingen 

av undervisningen. Læreplanen i samfunnsfag ble derfor utformet slik at lærerne selv har 

mulighet til å velge innhold, lærestoff, aktiviteter og arbeidsmåter. Samtidig ble elementer 

som elevresultater, styring gjennom sterkere etterprøving fremtredende, noe som impliserer 

en mer markedsorientert skoletenkning (Mikkelsen, 2009, s. 77). 

 

I etterkant av innføringen av LK06 har flere forskere påpekt at overgangen fra en 

innholdsorientert læreplan til en målorientert læreplan ble opplevd som utfordrende for 

mange skoler. Særlig viste det seg at kravet om lokalt arbeid med læreplanene ble oppfattet 

som krevende, og at skolene opplevde at unødvendig mye tid og ressurser gikk med i dette 

arbeidet (Aasen et al., 2012, s. 72). Disse tilbakemeldingene kan muligens skyldes at det på 

daværende tidspunkt enda ikke var utviklet noen veiledning i hvordan det lokale arbeidet med 

læreplaner kunne foregå. Kompetansemålene i læreplanene for fag var slett ikke er så klare 

og entydige som retorikken rundt lanseringen skulle tilsi, og det kreves at man gjør et grundig 

arbeid lokalt for å kunne ” operasjonalisere kompetansemålene og integrere arbeidet med 

grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier i arbeidet med de enkelte fagene” (Engelsen, 

2008). I rapporten “Kunnskapsløftet: sentrale styringssignaler og lokale strategidokumenter” 

(2008), ser Britt Ulstrup Engelsen nærmere på formuleringen av kompetansemålene i 

samfunnskunnskap , som det er forventet at eleven har nådd etter 10. årstrinn. Engelsen 

(2008) hevder at mange av kompetansemålene kan bli tolket til å rette oppmerksomheten i 

større grad mot opplæringsprosessen fremfor mot sluttproduktet av opplæringen. For å 
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eksemplifisere dette trekker hun frem formuleringen om at elevene skal kunne ”finne fram til 

og presentere aktuelle samfunnsspørsmål” (s. 91), hvor målet beskriver hva elevene skal 

gjøre i opplæringsprosessen. Videre problematiserer Engelsen at målene er lite entydige, ved 

at det for eksempel ikke gitt retningslinjer for hva som menes med ”aktuelle 

samfunnsspørsmål” i nevnte kompetansemål, mens andre mål er formulert med tydeligere 

innholdsbeskrivelser som for eksempel rusmiddelproblematikk, seksualitet og kriminalitet 

(Engelsen, 2008, s. 91). I tillegg påpeker Engelsen (2008, s. 92) at alle målene ser like viktige 

ut, til tross for at noen målformuleringene kun krever enkel bruk av faktakunnskap, mens 

andre krever mer avansert bruk av faktakunnskap. 

 

Høsten 2013 ble en revidert utgave av læreplanen i samfunnsfag innført. I den nye planen ble 

formålet med faget revidert for å tydeliggjøre viktige aspekter i faget. I tillegg ble det innført 

et nytt hovedområde, ”Utforskeren”, og en rekke av kompetansemålenes formuleringer ble 

endret. Flere av Engelsens (2008) bemerkninger ved læreplanen har dermed blitt forsøkt 

imøtekommet i den reviderte læreplanen. På den annen side ble ikke bemerkninger om at 

læreplanen i samfunnsfag er for omfattende og ambisiøs vurdert eller forsøkt endret i denne 

gjennomgangen. Selv om læreplanen i samfunnsfag ble endret i 2013 for å tydeliggjøre 

formål, er planen minst like omfattende og behovet for lokalt læreplanarbeid er like gyldig. 

For at samfunnsfagslærerne skal kunne utnytte det potensialet som ligger i den tilliten og 

ansvaret de har fått i forbindelse med lokalt læreplanarbeid, trenger lærerne kompetanse i å 

fortolke og analysere læreplanen (Granlund et al., 2011, s. 46). 

 

2.4 Goodlads begrepssystem for læreplananalyse 
Læreplanen i samfunnsfag gir oss informasjon om hva myndighetene mener det er viktig at 

den oppvoksende generasjonen skal lære i faget. Veien fra læreplanens formuleringer til 

faktisk praksis i klasserommet er ofte mer komplisert enn hva forenklede teorier fremstiller. 

John I. Goodlads (1979) begrepssystem for læreplananalyse kan derfor bidra til å gi en bedre 

forståelse av gapet mellom læreplanenes intensjoner og den faktiske realiseringen av dem.  

 

Begrepssystemet til Goodlad fremstår som et deskriptivt-analytisk verktøy, som kan brukes 

for å belyse læreplanpraksis i både begrepsmessige, teoretiske og empiriske undersøkelser 

(Bjørnsrud, 2009, s. 108). Det kan brukes som et forskningsredskap for å vise oss hvordan 

læreplanprosessene foregår i praksis. Selv om begrepssystemet er utviklet i det amerikanske 
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systemet med andre prosesser, kan noe av den grunnleggende tanken bak nivåinndelingen 

overføres til arbeidet med læreplaner i vårt land (Bjørnsrud, 2009, s. 112). I denne 

gjennomgangen av Goodlads læreplannivåer velger jeg å ta utgangspunkt Halvor Bjørnsruds 

(2009) gjengivelse av modellen, og trekker i tillegg inn Britt Ulstrup Engelsens (2008) 

fremstilling, da hun også trekker inn modellen til den svenske læreplanteoretikeren Ulf Paul 

Lundgren og hans av tre læreplannivåer. Engelsen (2008) viser også til internasjonal og 

skandinavisk læreplanteori når hun fremstiller modellen som et grunnlag for læreplananalyse 

også innenfor det norske utdanningssystemet. 

 

- Ideenes læreplan: Det første nivået i Goodlads fem læreplannivåer viser til de overordnede 

ideene om rollen skolen skal spille i samfunnet og som blant annet fremmes i forkant av en 

utdanningsreform. Disse ideene kan springe ut fra både filosofiske og ideologiske retninger, 

eller de kan komme fra behov eller forhold i næringslivet eller arbeidsmarkedet. Ifølge 

Engelsen (2008) samsvarer ideenes læreplan med Lundgrens første nivå, hvor han retter 

oppmerksomhet mot de prinsippene som danner grunnlaget for en utdanning og som blir 

uttrykt gjennom en læreplan. 

 

- Den formelle læreplan: Det andre nivået hos Goodlad er selve læreplanverket, det vil si den 

skriftlige utformede teksten i den offisielt politisk vedtatte læreplanen. Dette dokumentet 

utgjør rammen for skolen og lærerens virksomhet. Engelsen (2008) trekker her en parallell til 

Lundgrens andre nivå hvor han har plassert det politisk-administrative nivået. I en norsk 

utdanningskontekst sammenfaller dette nivået med der hvor selve læreplandokumentet blir 

utformet, det vil si hos Utdanningsdirektoratet. 

 

Ifølge Engelsen (2008) kan Goodlads tre siste nivåer ”bli sett på som en presisering av det 

tredje nivået hos Lundgren» (s. 29). Lundgrens tredje nivå beskriver på hvilken måte 

læreplandokumentet styrer selve undervisningen og hvordan elevenes læring og sosialisering 

blir påvirket av dette. 

 

- Den oppfattede læreplan: Dette nivået omhandler det aktørene oppfatter eller fortolker ut i 

fra den formelle læreplanen når han eller hun leser selve læreplanteksten. Denne tolkningen 

danner dermed et utgangspunkt for aktørenes videre arbeid med læreplanen. For lærere betyr 

det at deres tolkning påvirker hvordan han eller hun planlegger, tilrettelegger, gjennomfører 

og vurderer undervisningen.  
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- Den operasjonaliserte læreplan: Det fjerde nivået beskriver den undervisningen som faktisk 

finner sted. Skolen og læreren oppfatter den formelle læreplanen og opererer innenfor de 

rammene som er gitt av den gjennom å utvikle lokale fagplaner og strategidokumenter. 

 

- Den erfarte læreplan: På det siste nivået finner vi de faktiske erfaringene som elevene og 

lærerne gjør seg av den operasjonaliserte læreplanen.  

(Bjørnsrud, 2009, s. 114-115; Engelsen, 2008, s. 28-29). 

 

Goodlads begrepssystem for læreplananalyse gir oss et innblikk i den kompleksiteten som 

preger læreplanforskningen. Det er ikke bare selve den politisk vedtatte læreplanteksten som 

utgjør en gjenstand for forskning. Læreplanen kan, og bør, også studeres innenfor de ulike 

områdene den opererer innenfor, som i samfunnsfaget, samt hos de ulike aktørene som tolker 

og forstår læreplanen i de ulike feltene.  

 

2.5 Fra læreplantekst til undervisning i klasserommet 
Læreplanen i samfunnsfag operer innenfor ulike nivåer og blir tolket og forstått av 

forskjellige aktører på veien fra læreplantekst til undervisning klasserommet. 

 
En læreplan eksisterer ikke i et vakuum verken i forhold til samfunnet eller til 
beslektede fenomener i skole og undervisning. Dette gjelder både i et historisk og i et 
samtidig perspektiv. (Gundem, 1990, s. 33) 

 
Den skriftlige læreplanteksten utformes av embetsverket, men bak den ferdige teksten ligger 

et stort samarbeidsprosjekt mellom fageksperter, lærere og representanter fra ulike 

organisasjoner og samfunnsfelt. Gjennom dette samarbeidet får flere ulike parter være med 

på å bestemme skolens organisering og innhold. Som et mandat, viser læreplanverket til 

formaliserte beslutninger tatt av myndighetene på bakgrunn av demokratiske 

beslutningsprosesser. På den måten utgjør læreplanen et samfunnsmandat som skolen er 

forpliktet til å følge (Dale & Øzerk, 2009, s. 14). Læreplanen i samfunnsfag er spesielt 

interessant i denne sammenhengen, da faget er formet av de samme politiske prosessene som 

faget også studerer.  

 

Veien fra læreplan til klasserom er, som vi har sett, en prosess hvor ulike aktører opererer 

innenfor forskjellige nivåer. Etter at læreplandokumentet er ferdig utarbeidet og vedtatt i 



	   16	  

Stortinget, starter prosessen med å implementere læreplanverket i skolen. Målet med 

læreplanen er at den undervisningen som gis i størst mulig grad samsvarer med intensjonene. 

 
For når alt kommer til alt, er det den enkelte lærerens tolking av læreplanen og 
forpliktelse overfor denne som blir bestemmende for hvordan læreplanen blir 
iverksatt i hans eller hennes klasserom. Det gjør læreren til hovedperson i 
læreplanimplementeringen. 
(Gundem, 1990, s. 113) 

 
Implementeringen av læreplanen kan betraktes som en prosess som finner sted mellom  

begrepene om den ideologiske og den formelle læreplanen og den oppfattede, den 

operasjonaliserte og den erfarte læreplanen. I denne oppgaven er det særlig den oppfattede 

læreplanen og lærernes beskrivelser av den operasjonaliserte læreplanen jeg skal se nærmere 

på.  

 

2.6 Lokalt arbeid med læreplaner 
Med innføringen av kunnskapsløftet skulle en rekke ansvarsområder overføres fra sentralt til 

lokalt beslutningsnivå, for å tydeliggjøre skillet mellom politisk og profesjonell styring 

(Aasen et al., 2012, s. 50). På bakgrunn av denne intensjonen er derfor læreplanene gitt en 

utforming som gjør det nødvendig at man på skolenivå jobber lokalt med læreplanen. I 

innledningen til Læreplan for Kunnskapsløftet erkjennes behovet for lokalt læreplanarbeid 

under overskriften Lokalt arbeid med læreplaner for fag (Udir, 2006, s. 10), der det 

presiseres at ”læreplanene for fagene forutsetter at man på lokalt nivå fastsetter det konkrete 

innholdet i opplæringen” (Hodgson, Rønning, Skogvold & Tomlinson, 2010, s. 13). Men hva 

innebærer egentlig lokalt arbeid med læreplanen? 

 

Innenfor læreplanteorien finner man tre forståelser av lokalt læreplanarbeid (Dale, Engelsen 

& Karseth, 2011, s. 24). Den første forståelsen innebærer at det lokalt skjer en form for 

læreplananalyse. Begrepet læreplananalyse kan forstås i snever eller vid forstand. Innenfor en 

snever forståelse handler det om at aktørene analyserer seg frem til den rette forståelsen av 

den nasjonale læreplanen. I en mer vid forståelse dreier læreplananalysen seg om å undersøke 

og bli bevisst hvor stort handlingsrom den nasjonale læreplanen gir de lokale aktørene. Den 

andre forståelsen betrakter den lokale virksomheten som en videreutvikling av den nasjonale 

læreplanen. Innenfor en slik forståelse blir de lokale aktørene en form for medarbeidere i 

læreplanutviklingen. Forståelsen forutsetter at de lokale aktørene besitter kunnskap og 
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kompetanse som gjør dem i stand til en slik oppgave. Aktørene må blant annet kunne forstå 

og bruke et formålstjenlig” læreplanspråk”, samt mestre å ta i bruk hensiktsmessige modeller 

for den lokale læreplanutviklingen. Den tredje forståelsen beskriver det lokale 

læreplanarbeidet som en praktisk utprøving av den nasjonale læreplanen. I denne forståelsen 

kan de lokale aktørene prøve ut i hvilken grad de retningslinjene og anbefalingene som 

kommer til uttrykk gjennom læreplanen praktisk lar seg gjennomføre innenfor de lokale 

elevforutsetningene og de lokale rammebetingelsene som gjelder (Dale, Engelsen & Karseth, 

2011, s. 24-25). Hvilke av disse forståelsene legger LK06 til grunn for det lokale arbeidet 

med læreplaner i samfunnsfag i Norge?  

 

2.6.1 Utdanningsdirektoratet om lokalt arbeid med læreplaner 
Det er gitt få nasjonale føringer for hvordan det lokale arbeidet med læreplaner skal foregå 

ved den enkelte skole. Dette ble gjort med den hensikt at det skal utvikles best mulig 

løsninger lokalt, noe som samsvarer med Kunnskapsløftets intensjon om en desentralisert 

skolepolitikk. Men som tidligere påpekt, viste tilbakemeldinger fra skolene og lærerne at 

kravet om lokalt arbeid med læreplanene ble opplevd som krevende, og at unødvendig mye 

tid og ressurser gikk med i dette arbeidet (Aasen et.al., 2012, s. 72). På bakgrunn av dette 

valgte derfor Utdanningsdirektoratet i 2009 å utvikle en veiledning til lokalt arbeid med 

læreplaner for ”å gi skoleeiere, skoleledere og lærere et felles forståelsesgrunnlag for 

læreplanverket som helhet (LK06) og hva lokalt arbeid med læreplaner innebærer” (Udir, 

2014, s. 1). I denne veiledningen ble lokalt arbeid med læreplaner beskrevet slik: 

 
Lokalt arbeid med læreplaner refererer til en prosess rundt å utarbeide, gjennomføre, 
evaluere og følge opp lokale læreplaner på en systematisk og kontinuerlig måte. En 
kontinuerlig prosess er nødvendig for at opplæringen og de lokale planene skal bygge 
på LK06 og til enhver tid være i tråd med nasjonale føringer og skolens brede 
mandat. De skal også være i samsvar med lokale prioriteringer og behov. Derfor 
krever arbeidet diskusjoner, refleksjoner, valg og prioriteringer. Lokalt kan prosessen 
foregå på ulike måter og på ulike nivåer. 
(Udir, 2014, s. 6). 

 
Mange tolket veiledning som en veiledning i å utvikle egne lokale læreplaner i fagene, som 

for eksempel en egen lokal læreplan i samfunnsfag. Men i et intervju i Bedre skole (Brøyn, 

2009, s. 19) uttalte Laila Fossum i Utdanningsdirektoratet at det var en misforståelse. Dette 

blir utdypet på følgende måte: 

 
Tittelen «Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner» kan høres ut som om man har 
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fått en veiledning i å utarbeide lokale læreplaner. Men i følge Laila Fossum er det 
ikke slik man har tenkt. Nasjonale utdanningsmyndigheter pålegger ikke skolene å 
lage lokale læreplaner. Tvert i mot er det opp til skolene og lærerne å arbeide med de 
nasjonale læreplanene på den måten de finner mest formålstjenlig med tanke på 
elevenes måloppnåelse. Målene er angitt i læreplanene. Alle læreplaner må tolkes, og 
det er viktig å være bevisst på at lærebøkene og andre læremidler også er utformet på 
grunnlag av tolkning av læreplanene. (Brøyn, 2009, s. 19). 

 

Det må med andre ord foregå et lokalt arbeid med læreplanen i samfunnsfag, men dette 

arbeidet må ikke nødvendigvis resultere i en lokal læreplan i faget. 

 

Selv om det ikke ble gitt nasjonale føringer for hvordan det lokale arbeidet med læreplaner 

skal foregå presenterte Utdanningsdirektoratet (2014) i sin veiledning til lokalt arbeid med 

læreplaner, tre mulige fremgangsmåter undervisningspersonalet, deriblant 

samfunnsfagslærere, kunne drive lokalt arbeid med læreplaner på: 

 
- På oppdrag fra skoleeieren eller skolelederen utarbeider en gruppe lærere lokale 
læreplaner for fag som skal gjelde for flere skoler. 
- Skolelederen nedsetter en gruppe lærere som samarbeider om å utarbeide lokale 
læreplaner for fag ved én skole. 
- På bakgrunn av LK06 og/eller lokale læreplaner planlegger enkeltlærere eller 
grupper av lærere den konkrete opplæringen i et fag, for en time eller for en periode. 
(Udir, 2014, s. 10) 

 
Disse forslagene og den videre veiledningen var ment å gi skolene og lærerne støtte i det 

lokale arbeid med læreplanene. Men flere forskningsrapporter (se for eksempel Ottesen & 

Møller, 2010; Hodgson et al., 2010) viste at veiledningene i liten grad var kjent eller brukt på 

det lokale nivået. Direktoratet valgte derfor å revidere veiledningene for å gjøre de mer 

tilgjengelige. På Utdanningsdirektoratets sider finner vi i dag ni ”bokser” som gir inngang til 

ulike sider ved lokalt læreplanarbeid: Læreplanverket for Kunnskapsløftet; Å forstå 

kompetanse; Å forstå progresjon; Å forstå grunnleggende ferdigheter; Lærestoff, innhold, 

arbeidsmåter og organisering; Hva innebærer tilpasset opplæring; Arbeid med vurdering i 

fag; Ansvar for arbeid med læreplaner; Rammer og handlingsrom. Inne på fagsiden til 

samfunnsfaget finner man også en boks, som gjør det mulig å trykke seg direkte til denne 

siden.  

 

Trykker man seg inn på Rammer og handlingsrom for arbeid med læreplaner, kan man lese 

at selv om læreplanverket er juridisk forpliktende for alle skoler, og at alle elever, uavhengig 

av hvor i landet de går på skole, skal utvikle kompetanse i tråd med læreplanverket, gir 
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læreplanverket” skolene ansvar for og handlingsrom til å tilpasse og videreutvikle 

opplæringen” (Udir, 2016b). Kompetansemålene er utformet på en slik måte at man som 

samfunnsfagslærer selv kan velge innhold, progresjon, arbeidsmetoder og vurdering i 

arbeidet med å få elevene til å nå kompetansemålene. Under Ansvar for arbeid med 

læreplaner kan man lese hvilket ansvar henholdsvis skoleeier, skoleleder og lærere har i dette 

arbeidet (Udir, 2016a). Videre finner man formuleringer som ”Å forstå hva kompetanse 

innebærer er […] nødvendig i det lokale arbeidet med læreplaner for fag” (Udir, 2016c), ”Å 

sikre en tilpasset progresjon er også en del av det lokale arbeidet med læreplaner” (Udir, 

2016d) og ”Det lokale handlingsrommet gir skolene mulighet til å tilpasse opplæringen til 

sine elever og gjennom valgene bidra til økt læringsutbytte” (Udir, 2016b). Som et 

supplement til de skriftlige tekstene har direktoratet laget filmer, hvor det for eksempel blir 

forklart nærmere hvordan man skal forstå kompetansebegrepet i læreplanen. I filmene blir det 

benyttet konkrete eksempler fra de ulike læreplanene. Dersom man setter seg godt inn i denne 

siden, får man god hjelp og støtte når det kommer til å forstå læreplanen. Men utover dette gir 

ikke Utdanningsdirektoratet eller LK06 noen nærmere beskrivelse av hvordan det lokale 

læreplanarbeidet konkret skal foregå.  

 

Lokalt arbeid med læreplanen som helhet og med fagplanen i samfunnsfag trekkes frem som 

en viktig del av samfunnsfagslæreres profesjonelle yrkesutøvelse, men hvordan dette arbeidet 

skal foregå fremstår som uklart. Grunntanken om en desentralisert skolepolitikk, hvor de 

profesjonelle, her samfunnsfagslærere, er gitt et betydelig handlingsrom, synes fremtredende. 

Det er likevel grunn til å stille spørsmålstegn ved hvorvidt dette handlingsrommet virker som 

en læringsfremmende faktor i lærernes planlegging av undervisning. 

 

2.7 Tidligere forskning rundt lokalt læreplanarbeid 
 

2.7.1 Lærernes tenkning og planlegging på 1960-1980-tallet 
På 1960-tallet skjedde det en ”kognitiv dreining” innenfor skoleforskningen, hvor man i 

større grad enn tidligere erkjente at læreres formidling, og dermed også deres tenkning, utgjør 

en sentral faktor for hva som faktisk skjer i klasserommet. Mye av forskningen som 

omhandler læreres planlegging ble derfor utført i tiden etter denne dreiningen.  
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De to amerikanske forskerne Clark og Peterson (1986) fant at lærere planlegger aktivt på 

rekke ulike måter, samt at lærernes planer varierte med hensyn til både hvilket innhold som 

inngikk i planene og hvilket tidsomfang de skulle dekke. Den fremste årsaken til lærernes 

planlegging handlet om å tilpasse læreplanenes innhold til å imøtekomme de 

rammebetingelsene som hver undervisningssituasjon utgjør (Clark & Peterson, 1986, s. 262). 

Men i tillegg til dette viste de at lærernes egne begrunnelser for planlegging varierte. Å 

planlegge handlet for lærerne både om et ønske og behov for å skape oversikt og kontroll, 

samt at lærerne betraktet planleggingen som et verktøy for å skape bedre undervisning. En 

annen begrunnelse lærerne oppga var at planleggingen ble gjennomført for å møte 

administrative pålegg (Clark & Peterson, 1986). 

 

Et annet interessant funn de to forskerne gjorde, var at lærere ofte ikke planlegger spesielt 

detaljert eller i skriftlig form, med unntak av den første gangen de skal planlegge en ny 

undervisningsøkt eller et nytt tema. I stedet viste det seg at lærernes planer tok form som 

mentale bilder, eller planer ”i hodet”. Lærernes skriftlige plandokumenter viste med andre 

ord bare delvis hva lærerne hadde planlagt for en undervisningsøkt. Dette innebærer at mye 

av den planleggingen lærere gjør ikke er tilgjengelig for andre i synlig form (Clark & 

Peterson, 1986).  

 

Det er imidlertid viktig å påpeke at dette forskningsarbeidet i all hovedsak fokuserte på én 

type lærer, nemlig en erfaren lærer på barnetrinnet hvor planleggingen først og fremst handlet 

om enkeltstående undervisningsøkter. Selv om funnene deres sammenfaller med nyere 

kunnskap om at profesjonell yrkesutøvelse bærer preg av automatisering og taus kunnskap, 

gir funnene deres antakelig begrenset overføringsverdi med hensyn til nyutdannede lærere og 

mer langsiktig planlegging (Hodgson et al., s. 27). Langsiktig planlegging i samfunnsfag 

handler om den planleggingen lærerne gjør for å skape oversikt og sammenheng i 

undervisningen. Den langsiktige planleggingen er ofte generell og overordnet, og kommer 

gjerne til uttrykk gjennom lokale fagplaner, årsplaner og/eller halvårsplaner i faget. Dersom 

lærerne kun planlegger kortsiktig, i form av time for time, kan undervisningen fort fremstå 

som oppstykket og instrumentell i den forstand at man jobber mot korte og presise 

målformuleringer, som uttrykker hva elvene skal kunne etter endt undervisningsøkt. Det er 

derfor viktig at lærerne i planleggingen av undervisningen tenker både langsiktig og mer 

kortsiktig.  
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Selv om denne tidlige forskningen kan ha sine begrensninger hva angår overføringsverdien til 

dagens læreres planlegging, er det enkelte funn som kan være relevante i dag. Blant annet 

fant man at lærere ofte hadde en tendens til å i stor grad støtte seg til trykte læremidler som 

for eksempel lærebøker og tilhørende lærerveiledninger (Hodgson et al., 2010, s. 27). 

Goodlad (1984) gikk så langt som å hevde at lærebøkene var den dominerende formen for 

læreplan. Selv om denne forskningen har sitt utspring i Nord-Amerika, kan vi dersom vi 

kombinerer disse resultatene med norsk forskning omkring lærebokas sterke rolle i norsk 

utdanning (Hodgson et al., 2010), likevel forvente at læreboka utgjør en sentral rolle når det 

kommer til læreres planlegging.  

 

2.7.2 Kanadiske læreres implementering av en ny målorientert læreplan 
Da en ny målorientert læreplan ble innført i Canada, fulgte en forskergruppe 29 lærere 

gjennom fem år for blant annet å studere hvordan lærerne fortolket og implementerte den nye 

læreplanmodellen (Hargreaves, Earl, Moore & Manning, 2001). Forskerne fant at det å skulle 

tolke og overføre relativt abstrakte læreplanmål til konkrete undervisningsenheter og 

elevaktiviteter, utgjorde en utfordrende og kompleks oppgave for de aller fleste lærerne. 

Lærerne opplevde målene som vage, og i visse tilfeller som for mange og for omfattende. I 

tillegg viste det seg å være vanskelig å utarbeide et godt grunnlag for å vurdere elevenes 

måloppnåelse. Den kanadiske læreplanen som utgjorde gjenstand for denne studien, har mye 

til felles med utformingen av dagens læreplan i samfunnsfag. Analyser av læreplanen i 

samfunnsfag (Engelsen, 2008) har vist at samfunnsfaglære møter på mange av de samme 

problemene som Hargreaves et al. (2001) påpeker.  

 

Videre viser studien at særlig uerfarne lærere etterlyste mer spesifikke instruksjoner med 

tanke på hvordan de kunne arbeide mot å nå målene. Særlig uttrykte lærerne et ønske om 

hjelp til valg av læremidler. Som en støtte til undervisningsplanleggingen ønsket lærerne en 

klarere struktur og flere detaljer. Selv om det særlig var de nyutdannede lærerne som 

etterlyste en slik støtte, uttrykte også mer erfarne lærere at de opplevde arbeidet med 

læringsmålene som utfordrende (Hargreaves et al., 2001, s. 27). På den annen side fant 

forskerne at de lærerne som hadde en mer avansert tilnærming til planarbeidet, opplevde 

målformuleringene som en mulighet til å i større grad bruke sin faglige kompetanse, fremfor 

som en hindring i undervisningsplanleggingen (Hargreaves et al., 2001, s. 27). 
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2.7.3 Norsk forskning på lokalt arbeid med læreplanen 
Flere norske forskere har etter innføringen av LK06 studert hvordan man skal forstå lokalt 

læreplanarbeid i læreplanen, og på hvilken måte behovet for lokalt læreplanarbeid 

tilrettelegges for og ivaretas i skolene. I dette underkapittelet vil jeg først presentere de 

forutsetningene Bjørnsrud (2009) trekker frem som viktige for det lokale arbeidet med 

læreplaner, deretter vil jeg presentere Engelsens (2008) analyse av læreplanverket for 

Kunnskapsløftet som utgangspunkt for lokalt læreplanarbeid, og redegjøre for Dale og 

Øzerks (2009) etterlysning av en klarere veiledning i det lokale arbeidet med læreplaner. Til 

slutt vil jeg gjøre rede for norske læreres syn på læreplananalyse gjennom i Mausethagen og 

Mølstads (2014) studie.   

 

Samarbeid, tid, tilrettelegging og veiledning som viktige forutsetninger for et vellykket 

lokalt arbeid med læreplaner 

I boken Skoleutvikling – tre reformer for en lærende skole trekker blant annet 

læreplanteoretiker Halvor Bjørnsrud (2009) frem viktige forutsetninger for det lokale arbeidet 

med læreplaner.  

 

For det første påpeker Bjørnsrud (2009) viktigheten av at læreplanens tekster må tolkes og 

videreutvikles slik at man kan utnytte det potensialet som ligger i dem. Læreplaner er ikke 

noe lærere skal følge slavisk, og velger å trekker frem begrepet ”curriculum literacy” for å 

belyse hva han legger i dette. Curriculum literacy dreier seg om læreres evne til å lese og 

tolke læreplaner. For at aktørene skal kunne utnytte læreplanens potensialet gjennom 

curriculum literacy, anbefaler Bjørnsrud (2009, s. 125-126) at man gjennomfører strukturerte 

analyser av læreplaner og annet læreplanmateriell. Videre trekker Bjørnsrud (2009) frem 

begrepene curriculum potential og curriculum hidden. Uttrykket curriculum potential 

beskriver det mangfoldet av muligheter lærerne har når det kommer til å bruke læreplanen. 

Curriculum hidden er en forlengelse av curriculum potential og handler om at lærerne aktivt 

må undersøke og avdekke de mulighetene som ligger gjemt i læreplanens formuleringer og 

annet materiell som følger med (Bjørnsrud, 2009, s. 130). Gjennom tolkning, refleksjon, 

faglig kreativitet og dyktighet kan lærere synliggjøre det skjulte potensialet som ligger i 

læreplanen. Selv om læreplanen i samfunnsfag, har status som juridisk forpliktende, bør den 

likevel tolkes og betraktes på en slik måte at man ser muligheter og reelle valg som ligger bak 

ideene læreplanen bygger på.  
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For det andre trekker Bjørnsrud (2009) frem betydningen av samarbeid blant lærere i team 

som en nødvendig arbeidsform i arbeid med nasjonale og lokale læreplaner. Gjennom 

involvering og drøftinger i team inntar man rollen som en ”lærende lærer” og på den måten 

kan man utvikle ønsket kompetanse i en lærergruppe. I denne prosessen bør læreplanen 

utgjøre gjenstand for kritisk videreutvikling. I tillegg presiserer Bjørnsud (2009) at arbeid 

med læreplanutvikling er en svært tidskrevende prosess, og det er derfor av stor betydning at 

lærerne blir gitt rikelig med tid for å kunne gjennomføre dette utviklingsarbeidet. I tillegg til 

tid, er det viktig at lærerne opplever at skolens ledelse anerkjenner arbeidet og tilrettelegger 

på best mulig måte i form av ressurser, veiledning og profesjonell støtte (Bjørnsrud, 2009, s. 

126-129). 

 

I den nye overordnede delen av læreplanverket trekkes også betydningen av lærersamarbeid 

fram i forbindelse med profesjonsfelleskap og skoleutvikling: ”Lærere som i fellesskap 

reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en 

rikere forståelse av god pedagogisk praksis” (Udir, 2017a, s. 18). Et slikt profesjonelt 

samarbeid ved skolene som her skisseres, forutsetter, slik Bjørnsrud (2009) presiserer, god 

ledelse. Det er skoleledelsens oppgave å prioritere og legge til rette for samarbeid lærerne i 

mellom (Udir, 2017a, s. 19). 

 

Lokalt læreplanarbeid med utgangspunkt i Kunnskapsløftet 

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet analyserte Engelsen (2008) læreplanen for 

Kunnskapsløftet som grunnlag for lokal læreplanlegging, og brukte blant annet læreplanen i 

samfunnsfag som et utgangspunkt. I tillegg så hun nærmere på i hvilken grad skoler og lærere 

mottok nødvendige signaler og støtte med hensyn til hvordan det lokale arbeidet med 

læreplaner skulle gjennomføres. 

 

Engelsen (2008, s. 87) fant gjennom denne analysen at de ulike delene i LK06 ga ulikt 

grunnlag for det lokale læreplanarbeidet. Mens læreplanens generelle del bar preg av en mer 

tradisjonell innholds- og kunnskapsorientering, representerte Læringsplakaten et mer 

prosessorientert syn på læring, med vekt på det enkelte individs læring og utvikling. Videre 

var fagplanene målstyrte, hvor lange lister med kompetansemål beskrev den kompetansen 

elevene skulle tilegne seg i faget, mens det var forventet at det konkrete innholdet, 

arbeidsmåtene og vurderingsformene skulle velges lokalt. Ifølge Engelsen (2008, s. 177-178) 
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gjorde Utdanningsdirektoratet lite eller ingenting for å avklare dette manglende samsvaret 

mellom de ulike delene av LK06.  

 

Lokalt læreplanarbeid, ble ifølge Engelsen (2008), ikke tillagt noen ny betydning 

sammenliknet med tidligere læreplaner. Selv om det det lokale læreplanarbeidet for første 

gang skulle ta utgangspunkt i gitte kompetansemål, ble det ikke tydelig kommunisert hva 

dette innebar verken i læreplanverket eller i informasjon fra Utdanningsdirektoratet 

(Engelsen, 2008, s. 94). På dette tidspunktet var det heller ikke utviklet noen form for 

veiledning i målnedbryting eller i hvordan man kunne gå frem i arbeidet med å velge innhold, 

arbeidsmåter og vurderingsformer med utgangspunkt i kompetansemålene: ”At de sentrale 

styringssignalene i så liten grad er opptatt av hvordan man skal komme seg fra mål til 

læringssituasjonen og vurderingsopplegg, synes jeg er til å undre seg over” (Engelsen, 2008, 

s. 95). 

 

Engelsen (2008, s. 178-179) konkluderte med at LK06 gav liten eller ingen hjelp i hvordan 

arbeidet fra læreplanens formuleringer til de konkrete undervisningssituasjonene skulle 

foregå. Videre påpekte hun at mange av kompetansemålene i læreplanen bar preg av å være 

vage, og at alle målene fremstod som like viktige, på tross av at de var ulike med hensyn til 

både omfang og kompleksitet (Engelsen, 2008, s. 94). 

 

Behov for klarere veiledning i det lokale arbeidet med læreplaner 

Dale og Øzerk publiserte i 2009 den andre delrapporten fra ARK-prosjektet. I rapporten 

bygger de videre på funnene fra Engelsen (2008) og støtter hennes konklusjon om vage 

kompetansemål. Videre viser de til at man på lokalt nivå, hos skoleeiere, ikke tilstrekkelig har 

sikret nødvendig kompetanseutvikling innenfor sentrale områder som læreplananalyse og 

lokalt læreplanarbeid, fagdidaktikk og skolering i arbeidsmåter for fagene.  

 

En av konklusjonene som ble trukket på bakgrunn av de to første delrapportene (Engelsen, 

2008; Dale & Øzerk, 2009), var at det burde gis klarere veiledning til lokale instanser om 

hvordan lokalt arbeid med læreplaner skulle gjennomføres. På grunnlag av dette fikk 

Utdanningsdirektoratet, gjennom Stortingsmelding nr. 31, i oppdrag å utarbeide en veiledning 

i lokalt læreplanarbeid (Dale, Engelsen & Karseth, 2011, s. 3).  

 

Norske læreres syn på læreplananalyse  
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Mausethagen og Mølstad (2014) tar for seg hva læreplananalyse betyr for lærere, og 

diskuterer hvordan lærerne gir mening til handlingsrom i læreplanen. Analysen baserer seg på 

survey-data fra 2205 lærere og fokusgruppeintervjuer av 22 lærere, hvor både de kvantitative 

og kvalitative dataene er fra 2008, altså to år etter innføringen av LK06.  

 

Gjennom sine undersøkelser finner de at lærerne betrakter forhold knyttet til organisering, 

arbeidsmåter og metoder som sin kjernekompetanse. Det er for lærerne viktig å beholde 

kontrollen over dette handlingsrommet. Videre finner de at lærerne i større grad benytter 

didaktiske begreper, som innhold og metode, fremfor begreper som læringsmål og 

vurderingskriterier, når de snakker om arbeidet sitt. Et annet interessant funn var at lærerne 

ikke betraktet læreplananalyse og kunnskap om læreplananalyse som spesielt viktig for å 

lykkes i lærerarbeidet (Mausethagen & Mølstad, 2014, s. 158).  

 

Videre fant de i fokusgruppeintervjuene at lærerne var mest opptatt av å ha frihet og 

handlingsrom til selv å kunne bestemme metoder, det vil si på hvilken måte lærestoffet skal 

jobbes med i klasserommet med elevene, men mindre opptatt av muligheten til å velge 

hvilket lærestoff undervisningen skulle bygge på, eller det å utvikle vurderingskriterier som 

en sentral del av handlingsrommet. Mausethagen og Mølstad beskriver det å skulle arbeide 

med mål, vurderingskriterier og evaluering som en form for læreplananalyse, og stiller 

spørsmålstegn ved lærernes forhold til læreplananalyse når lærerne er skeptiske til å ta dette 

ansvaret: ”Vil det si at planlegging av undervisning ikke blir oppfattet som læreplananalyse?” 

(Mausethaugen & Mølstad, 2014, s. 165). Ifølge de to forskerne kan mye tyde på at dette 

stemmer, da lærerne ikke anser læreplananalyse som viktig for å lykkes som lærer.  

 

2.8 Oppsummering 
I teorikapittelet har jeg redegjort for ulike sider knyttet til lokalt arbeid med læreplanen i 

samfunnsfag. Først presenterte jeg ulike oppfatninger av hva formålet med opplæringen i 

samfunnsfaget i skolen skal være. I den sammenheng er det spesielt interessant å følge med 

på den pågående fagfornyelsen, hvor man blant annet arbeider med å definere hva som skal 

være kjerneelementer i faget. Videre har vi sett at dagens læreplanutforming i samfunnsfag 

gjør det til en krevende oppgave å operasjonalisere planene til lokalt bruk (NOU 2014:7, s. 

85-86). For å få en bedre forståelse av lokalt handlingsrom og lokalt læreplanarbeid, har jeg 

sett nærmere på hva en læreplan egentlig er, og jeg har beskrevet overgangen fra en 
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innholdsorientert til kompetansebasert læreplan i samfunnsfag, og hvilke konsekvenser dette 

gir for det lokale arbeidet med læreplanen i samfunnsfag. Gjennom Goodlads begrepssystem 

for læreplananalyse har vi fått et innblikk i den kompleksiteten som preger 

læreplanforskningen. Læreplanen i samfunnsfag bør studeres innenfor de ulike områdene den 

opererer innenfor, samt hos de ulike aktørene som tolker og forstår læreplanen innenfor de 

ulike feltene. I tillegg har vi sett at samfunnsfagslæreren under LK06 i større grad enn 

tidligere er forventet å ta i bruk sitt faglige og pedagogiske skjønn i planleggingen av 

undervisningen. Læreplanen i samfunnsfag er utformet på en slik måte at lærerne selv har 

mulighet til å velge innhold, lærestoff, aktiviteter og arbeidsmåter. Deretter har jeg sett 

nærmere på tidligere forskning knyttet til læreres planlegging og presentert norske 

forskningsbidrag knyttet til lokalt læreplanarbeid under Kunnskapsløftet. Til slutt viser 

teorien at myndighetene og Utdanningsdirektoratet beskriver kunnskap om og ferdigheter i 

lokal læreplananalyse som en viktig del av profesjonalisering av lærerne. Likevel vurderer 

ikke lærerne selv læreplananalyse som sentralt for å lykkes i sin yrkesutøvelse (Granlund et 

al., 2011, s. 46). Med dette som utgangspunkt, er det derfor spennende å se hvordan 

samfunnsfagslærere bruker læreplanen som grunnlag for opplæring i samfunnsfag. 
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3 Metode 
I metodekapitlet vil jeg gjøre rede for valg av metode, den gjennomførte forskningsprosessen, 

studiens reliabilitet, validitet og overførbarhet og etiske betraktninger knyttet til studien. Jeg 

vil forklare hvilke valg jeg har tatt underveis i prosessen og si noe om hvorfor jeg har tatt 

disse valgene.  

 
 
3.1 Valg av forskningsdesign 
Studiens formål er å undersøke hva som kjennetegner samfunnsfagslærers ulike forståelser av 

det å bruke læreplanen som grunnlag for opplæring i samfunnsfag. I valget mellom 

kvantitativ og kvalitativ metode, fremstod en kvalitativ tilnærming som det beste 

utgangspunktet for mitt formål med studien. Ifølge Tove Thagaard (2003, s. 11) utgjør en 

kvalitativ tilnærming et godt ”grunnlag for å oppnå en forståelse av sosiale fenomener på 

bakgrunn av fyldige data om personer og situasjoner”. I tillegg påpeker Thaagard (2003) at 

for å få kunnskap om hvordan enkeltpersoner opplever og reflekterer rundt sin situasjon, er 

samtalen et godt utgangspunkt. Ved å intervjue lærere som underviser i samfunnsfag, ønsket 

jeg å få tilgang til deres refleksjoner rundt, beskrivelser av og erfaringer med å bruke 

læreplanen som grunnlag for opplæringen i samfunnsfaget. Mitt valg av metode falt dermed 

på en kvalitativ tilnærming, med bruk av kvalitativt forskningsintervju som metode.  

 

Et annet argument for å intervjue samfunnsfagslærere er at jeg ønsket å gi lærerne selv en 

stemme i den offentlige debatten rundt lokalt læreplanarbeid og lærerprofesjonalitet. Flere 

pedagogiske teoretikere, myndighetene og Utdanningsforbundet beskriver kunnskap om og 

ferdigheter i lokal læreplananalyse som sentralt for profesjonalisering av lærerne (Granlund 

et al., 2011). I Stortingsmelding 28 (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016, s. 70) understrekes 

det at departementet ønsker å bevare lærernes lokale og profesjonelle handlingsrom i de nye 

læreplanen. Samtidig har ulike studier påpekt at lærerne selv ikke vurderer læreplananalyse 

som sentralt for å lykkes i sin yrkesutøvelse (Granlund et al., 2011, s. 46; Mausethagen & 

Mølstad, 2014, s. 158). Jeg mener derfor det er viktig at lærerne som profesjonelle 

yrkesutøver får en stemme i denne debatten, og en mulighet til å fortelle hvordan de opplever 

å arbeide lokalt med læreplanen og hva de mener det er viktig å ha frihet til å bestemme over 

for å lykkes i sitt arbeid.  
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3.1.1 Det kvalitative forskningsintervjuet som metode 
Ifølge Thaagard (2003, s. 83) gir intervjuundersøkelser ”et særlig godt grunnlag for innsikt i 

informantens erfaringer, tanker og følelser”. I min studie var det nettopp et mål å få innsikt i 

lærernes tanker, følelser, meninger og refleksjoner rundt det å bruke læreplanen som 

grunnlag for opplæring i samfunnsfag, og dermed fremstod intervjuundersøkelse som en 

velegnet metode for dette formålet.  

 

Kvale og Brinkmann (2009, s. 36-37) betrakter intervjuet som et håndverk, hvor intervjuets 

kvalitet måles ut fra styrken og verdien av den kunnskapen som produseres. Et godt intervju 

avhenger av de praktiske ferdighetene intervjueren har og de personlige vurderingene 

intervjueren gjør underveis i intervjuet. Gjennom intervjuet produserer intervjueren og den 

intervjuede kunnskap sammen, på den måten foregår det en aktiv 

kunnskapsproduksjonsprosess de imellom (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 37). En slik form 

for kunnskapsproduksjon lå til grunn for mine intervjuer. Gjennom samtalene med mine 

informanter ønsket jeg å gå i dybden av og få innblikk i deres refleksjon, tanker, følelser og 

holdninger knyttet til de ulike temaene. Den innsikten jeg fikk gjennom informantenes 

beskrivelser og utsagn, utgjorde i neste omgang utgangspunkt for mine videre tolkninger og 

slutninger. Mine forskningsintervjuer ble brukt for å gå i dybden av et spesielt tema, og kan 

derfor karakteriseres som et dybdeintervju (Cohen, Manion & Morrison, 2011, s. 412). 

 

Et forskningsintervju kan, ifølge Johannesen, Tufte og Kristoffersen (2010, s. 137) 

struktureres på ulike måter, fra sterkt strukturert til fullstendig ustrukturert som to 

ytterpunkter, og med det semistrukturerte som et mellomliggende alternativ. I et strukturert 

intervju er alle spørsmål, samt rekkefølgen på spørsmålene, bestemt på forhånd. I et 

ustrukturert intervju er kun intervjuets tema bestemt på forhånd, og intervjuformen er ofte 

uformell og samtalepreget, i tillegg vil spørsmålene som stilles variere avhengig av 

intervjusituasjonen. Et semistrukturert intervju vil ofte inneholde en oversikt over de temaene 

som skal dekkes, samt forslag til spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 143). I min studie 

har jeg valgt å gjennomføre semistrukturerte intervjuer (se vedlegg 1 for intervjuguide). At 

jeg ikke valgte en strukturert intervjuform skyldes at jeg ønsket å kunne utforske temaet mitt 

med en viss åpenhet, med mulighet til å tilpasse spørsmålene til informantene og de ulike 

emnene som kunne dukke opp underveis i intervjuene. Selv om et ustrukturert intervju kunne 

vært en spennende innfallsvinkel til temaet mitt, fryktet jeg at en så stor grad av åpenhet 
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kunne medføre at jeg ikke fikk svar på det jeg ønsket å vite mer om, og at det ville bli en 

vanskeligere oppgave å sammenlikne svar og strukturere datamaterialet i etterkant. Et 

semistrukturert intervju fremstod derfor som et tryggere utgangspunkt for en uerfaren forsker 

som meg selv. Jeg utarbeidet en intervjuguide med spørsmål som tok utgangspunkt i de ulike 

temaene jeg ønsket å vite mer om, men rekkefølgen på spørsmålene kunne variere underveis i 

intervjuene. På den måten hadde jeg noen konkrete holdepunkter å forholde meg til under 

intervjuene, samtidig som det var åpent for at informantene kunne snakke fritt og ta opp 

emner jeg ikke hadde planlagt for på forhånd. Intervjuguiden ble ikke fulgt slavisk, men gav 

intervjuene struktur og fungerte som en veiledning underveis i intervjuene. Flere ganger 

opplevde jeg at informantene selv tok opp temaer jeg hadde planlagt å spørre om før jeg 

hadde stilt spørsmålene. På den måten opplevde intervjuene i større grad som en fokusert 

samtale, med rom for å gjøre tilpasninger og følge opp informantenes innspill. Samtidig var 

det fint å kunne se over intervjuguiden mot slutten av intervjuene, slik at jeg var trygg på at vi 

hadde vært innom alle de temaene jeg ønsket å vite mer om. Under et forskningsintervju må 

man være i stand til å ta beslutninger på stående fot, og intervjuguiden fungerte som en god 

støtte underveis i denne prosessen. Jeg opplevde at intervjuguiden gav en god balanse 

mellom struktur og åpenhet, og mellom det planlagte og det øyeblikkelige.  

 

I min studie valgte jeg forskningsintervju som eneste metode og kilde til informasjon, selv 

om flere metoder kunne vært egnet til å besvare problemstillingen og til å gi mer informasjon 

om emnet. For eksempel kunne det vært interessant å i tillegg analysere læreplanen i 

samfunnsfag eller de lokalt utarbeide planene i faget, gjennomføre en større 

spørreundersøkelse eller observert lærerne i klasserommet eller under planleggingsarbeidet. 

At jeg ikke valgte å benytte meg av flere metoder kan begrunnes med utgangspunkt i tiden 

jeg disponerte og oppgavens omfang. I tillegg hadde jeg erfaring med intervju som metode 

fra tidligere oppgaver, og derfor ønsket jeg å bruke den erfaringen og bygge videre på hva jeg 

hadde lært av tidligere studier og til å utvikle meg selv i forskerrollen. Selv om det hadde 

vært spennende å bruke flere metoder, som for eksempel observasjon eller en større 

spørreundersøkelse, valgte jeg å ikke gjøre dette. Ifølge Atkinson og Coffey (2003, s. 120) er 

det ikke nødvendigvis en diskrepans mellom det mennesker sier at de gjør og det de faktisk 

gjør. Handlinger må ikke observeres for å være gyldige, men kan forstås slik de blir 

beskrevet. Dersom jeg hadde valgt å gjennomføre en større spørreundersøkelse ville jeg 

kanskje fått mulighet til å si noe mer generelt om hvordan samfunnsfagslærere bruker 

læreplanen når de planlegger undervisning, men jeg kunne gått glipp av muligheten til å stille 
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oppfølgingsspørsmål og få en dypere innsikt i lærernes begrunnelser og ”tykke” beskrivelser 

av sine erfaringer. Jeg ønsket som nevnt å få en dypere innsikt i læreres tanker, følelser, 

meninger og refleksjoner rundt det å bruke læreplanen som grunnlag for opplæring i 

samfunnsfag, og forskningsintervjuet fungerte som en velegnet metode til dette formålet. 

 

3.2 Datainnsamlingsprosessen 
 

3.2.1 Utvalgsstørrelse, utvalgsstrategi og rekruttering av informanter 
For å undersøke problemstillingen min ønsket jeg å snakke med samfunnsfagslærere, men jeg 

hadde ikke bestemt på forhånd hvilket trinn lærerne skulle jobbe på. Først tenkte jeg at det 

ville være interessant å snakke med både samfunnsfagslærere på ungdomsskolen og på 

videregående. Men siden samfunnsfaget på ungdomsskolen skiller seg fra samfunnsfagene på 

videregående skole, ved at det består av både historie og geografi i tillegg til 

samfunnskunnskap, bestemte jeg meg for å kun fokusere på en av dem. Siden jeg selv jobbet 

på en ungdomsskole og noe av formålet med studien var å vite mer om hvordan andre 

samfunnsfagslærere brukte den samme læreplanen som jeg forholdt meg til når de planla 

undervisning, bestemte jeg meg for å intervjue samfunnsfagslærere på ungdomsskolen.  

 

De første informantene jeg rekrutterte var lærere jeg selv jobbet sammen med. At dette var 

lærere jeg kjente fra tidligere kan ha virket både positivt og negativt inn på 

intervjusituasjonen. En mulig negativ effekt ved å intervjue personer man kjenner, kan være 

at informantene svarer annerledes enn hva de ellers ville gjort hvis de ikke kjente meg, eller 

tilpasser svarene sine på bakgrunn av sin kjennskap til meg. På den annen side kan en positiv 

effekt ha vært at de opplevde intervjusituasjonen som mer avslappet, og at samtalen på den 

måten ble mer åpen og presis (Repstad 1998, s.68-69). I mitt tilfelle opplevde jeg ikke at 

deres kjennskap til meg hadde nevneverdig innvirkning på intervjuene, da disse to 

intervjuene ikke skilte seg fra det andre intervjuet på noen bemerkelsesverdig måte. Jeg 

opplevde at alle mine informanter fremstod som avslappede og komfortable under 

intervjuene, og kommuniserte åpent og uformelt. 

 

De to andre informantene i studien ble rekruttert på en litt annen måte. Da jeg i oppstarten av 

prosjektet presenterte min planlagte studie for bekjente i skolemiljøet, ble jeg tipset om en 

skole hvor de det siste året hadde jobbet aktivt med lokalt læreplanarbeid blant annet i 
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samfunnsfag. Jeg sendte derfor en mail til rektoren ved skolen for å høre om det var mulig å 

intervjue noen samfunnsfagslærere rundt dette arbeidet. I mailen fortalte jeg kort om hva jeg 

holdt på med, beskrev studiens formål og informerte om at alle personopplysninger ville bli 

behandlet med full konfidensialitet. Jeg fikk raskt svar om at de hadde to samfunnsfagslærere 

jeg kunne få intervjue. 

 

Til sammen endte jeg opp med fire informanter fra to ulike skoler. Av disse er to menn og to 

kvinner, i ulik alder og med ulik erfaring og bakgrunn. Jeg har valgt å kalle lærerne ved 

følgende pseudonymer: Tor, Erik, Mette og Kari. Pseudonymene samsvarer med 

informantenes kjønn, men ingenting utover det. Jeg opplevde at ved å sette navn på 

informantene, ble oppgaven mer lesbar enn ved å benevne lærerne ved bruk av tall, da det 

gjør det enklere å kjenne igjen de ulike lærerne underveis i oppgaven.  

 

Lærerne arbeider ved skoler på Østlandet, men i to ulike fylker. Erik og Tor jobber ved en 

privatskole hvor alle elevene er idrettselever, mens Kari og Mette arbeider ved en offentlig 

skole med et mer varierende elevgrunnlag. Dette medfører at lærerne har ulik bakgrunn og 

erfaring, men jeg opplevde ikke at denne forskjellen utgjorde et problem for min studie. Alle 

lærerne er utdannet lærere og jobber som samfunnsfagslærere, og planlegger undervisning 

med utgangspunkt i samme læreplan. Med utgangspunkt i studiens formål anser jeg ikke 

denne forskjellen som av grunnleggende betydning for studiens resultater. Tor har ingen 

formell undervisningskompetanse i samfunnsfag. Dette kan ha betydning for hvordan han 

arbeider med læreplanen og planlegger undervisning i samfunnsfag. Samtidig er det ikke 

uvanlig at lærere underviser i fag de ikke har formell undervisningskompetanse i og derfor 

betrakter jeg det ikke som et problem med tanke på studiens formål.  

 

Utvalget av informanter kan beskrives som en form for ikke-sannsynlighetsutvalg, ettersom 

det ikke kan kalles representativt for en større populasjon (Cohen, Manion og Morrision, 

2011, s. 155). Mer spesifikt kan utvalget beskrives som et formålsbestemt utvalg, hvor 

utvalget er gjort basert på noen enkle kriterier, som at de alle er samfunnsfagslærere som 

underviser i samfunnsfag på ungdomstrinnet, som gjør informantene godt egnet til å uttale 

seg om det aktuelle fenomenet (Cohen, Manion og Morrison, 2011, s. 156-157). At utvalget 

ikke er representativt innebærer at slutningene som trekkes ikke er egnet for en videre 

generalisering. På den annen side er ikke av avgjørende betydning for en studie hvor et 

formålsbestemt utvalg er benyttet. Utvalget er gjort med den hensikt å gi dybdeinformasjon 
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fra mennesker som er i en posisjon til å gi det (Cohen, Manion og Morrison, 2011, s. 157). 

Utvalget av informanter kan også beskrives som et strategisk utvalg, hvor man ”velger 

informanter som har egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til 

problemstillingen” (Thagaard, 2003, s. 53). Selv om informantene ble rekruttert på to ulike 

måter og med ulik erfaringsbakgrunn med tanke på arbeid med læreplanen, har de alle 

egenskaper og kvalifikasjoner som gjør velegnet og strategiske for å besvare studiens 

problemstilling.  

 

Johannesen et al. (2010, s. 104) skriver at utvalgets størrelse vil være avhengig av 

problemstillingen og måten dataene skal samles inn på. Det er ofte vanskelig å bestemme seg 

på forhånd hvor mange informanter eller intervjuer som er nok. Utvalgets størrelse vil ha 

betydning for de dataene man ender opp med til slutt. Samtidig skriver Kvale og Brinkmann 

(2009, s. 129) at det ikke nødvendigvis er slik at «jo flere intervjuer, jo mer vitenskapelig» er 

undersøkelsen. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009, s. 129) bør man intervjue ”så mange 

personer som det trengs for å finne ut av det du trenger å vite”. Dersom antallet informanter 

er for lite, er det vanskelig å generalisere funnene, samtidig kan et for stort antall informanter 

kunne medføre at man får mindre tid til å forberede og analysere intervjuene dyptgående. I 

begynnelsen av prosjektet så jeg for meg at jeg ønsket å intervjue mellom fire og åtte 

personer, men på grunn av oppgavens tidsperspektiv og ressursene jeg hadde til rådighet 

valgte jeg å si meg fornøyd med den informasjonen, refleksjonene og erfaringene jeg hadde 

fått gjennom mine fire informanter. Selv om det kunne vært interessant og givende å trekke 

inn flere skoler og informanter, opplevde jeg informasjonen jeg hadde fått gjennom mine 

intervjuer var et godt utgangspunkt for å besvare problemstillingen min. Som Kvale og 

Brinkmann (2009, s. 130) skriver, er det fullt mulig å produsere verdifull kunnskap ved å 

fokusere på noen få informanter. 

 

3.2.2 Hvordan intervjuene ble gjennomført 
Samtlige intervjuer ble gjennomført våren 2015. De to første intervjuene ble gjennomført en 

til en, mens de to siste lærerne ble intervjuet sammen. Jeg hadde egentlig tenkt å intervjue de 

hver for seg, men rektoren ved skolen foreslo at jeg skulle intervjue de to sammen. Hun 

argumenterte med at de jobbet tett i planleggingen av undervisning og hun trodde det ville 

være positivt om de fikk mulighet til å spille på hverandre. Min første tanke var at alle 

intervjuene burde gjennomføres likt, men valgte å stole på rektorens anbefaling og 
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gjennomførte derfor intervjuet av de to lærerne ved skole B sammen. Selv om dette intervjuet 

ble gjennomført med to informanter forløp intervjusituasjonen ellers helt likt som i de to 

første intervjuene. Den eneste forskjellen var at lærerne i større grad hadde mulighet til å 

spille på hverandre og min intervjurolle ble naturlig nok litt mindre styrende enn i de to 

første. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009, s. 162) kan et slikt samspill mellom informantene 

medføre at man mister kontroll over intervjuforløpet, og intervjuutskriftene kan få et mer 

kaotisk preg. Dette opplevde ikke jeg at var tilfellet i min situasjon. Det at jeg intervjuet to 

personer som samarbeidet så tett i sitt daglige virke fremstod fremfor alt som positivt under 

intervjuet. Den kollektive ordvekslingen dem to i mellom gjorde at jeg fikk et godt innblikk i 

måten de arbeidet på, og jeg opplevde at de to informantene komplementerte hverandre og 

det kom frem flere spontane ekspressive synspunkter under dette intervjuet. Samtidig påpeker 

Cohen et al. (2011, s. 432) at dersom kollegaer blir intervjuet sammen kan dette medføre at 

den enkelte informanten holder tilbake informasjon fordi man ikke vil utlever seg ovenfor en 

kollega som man skal arbeide videre sammen med. Dette kan være tilfellet, men slik jeg 

opplevde intervjusituasjonen virket begge trygge ovenfor hverandre, de var tydelige på at de 

delte mange av de samme oppfatningene og de var ikke redde for å si seg uenige dersom de i 

noen tilfeller ikke var helt enige med det den andres uttalelser. Selv om datamaterialet består 

av to individuelle intervjuer og et ”gruppeintervju” med to lærere, blir alle informantenes 

meninger behandlet individuelt i analysen.  

 

Alle intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidsplass. Situasjonen og rammen 

rundt intervjuet, er ifølge Johanessen et al. (2012, s. 142) viktig for kvaliteten på intervjuet. 

De påpeker videre at en potensiell fare ved å gjennomføre intervjuene på informantenes 

arbeidsplass, er at man kan bli avbrutt eller at noen kan overhøre intervjuet. Da intervjuene 

ble avtalt i god tid hadde informantene tid til å finne rom på skolen hvor det ikke var noen 

risiko for dette. Videre ble samtlige intervjuene tatt opp med taleopptaker. Informantene 

godkjente dette på forhånd og skrev under på en avtale før jeg startet opptagningen. Dette 

gjorde jeg fordi jeg ønsket å fokusere på selve samtalen og det informantene sa, og derfor var 

det en fordel å ikke måtte notere masse underveis. På den måten fikk jeg anledning til vise 

interesse og komme med oppfølgingsspørsmål uten for lange pauser i mellom (Postholm og 

Jacobsen 2011, s.81). Jeg startet hvert intervju med å fortelle kort om meg selv og om hva 

som var studiens formål. Deretter ønsket jeg at læreren skulle starte med å fortelle om seg 

selv, sine interesser og utdanning- og yrkesbakgrunn. Dette gjorde jeg fordi jeg ønsket å 

starte samtalen med noe ufarlig og finne en god tone med informantene. Ifølge Johanessen et 
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al. (2010, s. 143) er det av avgjørende betydning for intervjuets kvalitet hvordan intervjueren 

blir oppfattet av informantene.  

 

Som tidligere nevnt, hadde jeg på forhånd utarbeidet en intervjuguide, som bestod av 

spørsmål og temaer jeg ønsket å komme innom i løpet av intervjuene. Spørsmålene var åpent 

formulert og gav informantene mulighet til å tenke fritt, reflektere og resonnere. Når 

informantene trakk inn egne erfaringer og opplevelser, prøvde jeg å bygge videre på disse 

ved å stille oppfølgingsspørsmål. På den måten opplevde jeg at det ble en god flyt i samtalen, 

og det skjedde flere ganger at informantene begynte å snakke uoppfordret rundt temaer jeg 

hadde planlagt av vi skulle innom. Videre hendte det stadig at lærerne kom inn på spennende 

temaer knyttet til emnet, som ikke jeg hadde planlagt for på forhånd, men som likevel var 

svært relevante for studien. På den måten utgjorde den åpenheten og fleksibiliteten som 

ligger i et semistrukturert forskningsintervju et godt utgangspunkt for mine samtaler, og 

medførte at jeg fikk informasjon jeg ellers kunne gått glipp av.  

 

3.3 Analyse 
3.3.1 Transkribering av datamaterialet 
Samtlige intervjuer ble transkribert raskt etter at intervjuene var gjennomført. Kvale og 

Brinkmann (2009, s. 192) beskriver transkripsjon som ”en konkret omdanning av en muntlig 

samtale til en skriftlig tekst”. I dette arbeidet er det viktig å at man prøver å bevare 

informantens integritet, og at informantens perspektiv stemmer overens med det han eller hun 

i utgangspunktet forsøkte å formidle (Thagaard, 2010, s. 111). Det eksisterer ingen 

universelle regler for hvordan man skal transkribere et forskningsintervju fra lydopptak til 

tekst, men prosessen innebærer at man må ta en rekke valg (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

189). For eksempel må man vurdere om ”uttalelsene skal transkriberes ordrett , ord for ord 

med alle gjentakelser og med registrering av alle ”eh”-er”, og om man skal ta med ”pauser, 

intonasjonsmessige understrekinger og følelsesuttrykk som latter og sukk” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 190). Ifølge Kvale og Brinkmann (2009, s. 190) avhenger svaret på dette 

av hva transkripsjonen skal brukes til. Jeg valgte å transkribere alle mine intervjuer ordrett på 

bokmål, og tok med både lyder som ”ehh” og ”mhm”, i tillegg ble pauser markert med tre 

punktum. I en mer detaljert språklig analyse vil antakelig slike lyder og pauser være relevant, 

men i min analyse har jeg ikke valgt å legge vekt på dette. Selv om jeg i utgangspunktet 

transkriberte intervjuene ordrett, er det som tidligere nevnt viktig at man får frem det 
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informantene ønsker å formidle. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009, s. 195) kan enkelte 

informanter få sjokk når de leser sine egne intervjuer, fordi det ordrett transkriberte muntlige 

språket kan fremstå som usammenhengende og forvirret tale. I muntlig tale er det vanlig å 

bruke gjentakelser, pauser og lyder og mange av setningene kan være overlappende eller 

ufullstendige. Jeg opplevde at de skriftlige sitatene til tider kunne virke usammenhengende 

og vanskelig å forstå for en utenforstående. Jeg valgte derfor å gjengi informantenes 

uttalelser på en mer leservennlig måte ved å gjøre noen mindre justeringer. For eksempel 

fjernet jeg alle lydord som ”ehh” og ”mhm”  og valgte å fjerne kortere pauser, som ikke 

hadde betydning for det som ble sagt. Lengre pauser er markert med tre punktum. 

 

3.3.2 Intervju- og meningsanalyse 
Ifølge Kvale og Brinkmann (2009, s. 203) består intervjuanalysen av flere trinn og inkluderer 

også selve intervjusituasjonen, hvor informantene blant annet beskriver sin livsverden og selv 

oppdager nye forhold i løpet av intervjuet, og hvor intervjueren underveis i intervjuet foretar 

fortetninger og fortolkninger av mening. I den egentlige analysen blir det transkriberte 

intervjuet tolket av intervjueren, og intervjuenes mening utvikles. I min analyse av 

datamaterialet ønsket jeg å utvikle intervjuenes mening og å få frem informantenes egne 

forståelser, erfaringer og tanker rundt det å bruke læreplanen i samfunnsfag som 

utgangspunkt for å planlegge undervisning. Jeg valgte derfor å analysere datamaterialet 

basert på det tematiske innholdet i transkripsjonene gjennom bruk av koder og kategorisering. 

Dette gjorde jeg ved å lese nøye gjennom transkripsjonene og streket underveis ut ord, 

setninger eller avsnitt som jeg anså som relevante og interessante for oppgaven. Denne 

formen for analyse kalles både meningskategorisering (Kvale & Brinkmann, 2009) og 

kategoribasert analyse (Thagaard, 2003). Koding innebærer at man knytter ett eller flere 

nøkkelord til tekstsegmenter i de transkriberte intervjuene, slik at man senere kan identifisere 

uttalelsene (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 208). Etter at jeg hadde kodet transkripsjonene, 

valgte jeg å slå sammen flere koder til en kategori. Kategorisering innebærer en mer 

systematisk konseptualisering av utsagn (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 208). De ulike 

kategoriene ble utarbeidet på bakgrunn av innholdet i intervjuene og var derfor i stor grad 

empirinære og av en utforskende karakter. Utarbeidelsen av kategoriene var likevel ikke 

fullstendig induktiv, da jeg på forhånd hadde lest meg opp på relevant teori og tidligere 

forskning rundt emnet i forkant av analysen, og derfor på forhånd hadde gjort meg opp noen 
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tanker rundt mulige kategorier. Tilnærmingen kan derfor beskrives som både induktiv og 

deduktiv. 

 

Ifølge Thagaard (2003, s. 33) kan tolkning og analyse betraktes som to sider av samme 

prosess ”fordi vi ikke kan beskrive og kategorisere hendelsesforløp uten samtidig å tillegge 

hendelsene mening”. På bakgrunn av dette har jeg derfor valgt å kontinuerlig veksle mellom 

analyse og diskusjon, ved å skifte mellom direkte sitater, meningsfortetting og mer teoretisk 

baserte meningsfortolkninger i kapittel 4.  

 

3.4 Studiens validitet, reliabilitet og overførbarhet 
Validitet og reliabilitet handler om forskningsarbeidets troverdighet. Validitet dreier seg om 

hvorvidt en valgt metode er egnet til å undersøke det den skal undersøke (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 250), og handler blant annet om hvilke slutninger man kan trekke ut av 

analysen og hvor gyldige og troverdige forskningens funn kan sies å være. Reliabilitet 

handler om hvor konsistente og pålitelige dataene er. Ifølge Johanessen et al. (2010, s. 40) 

forteller reliabiliteten oss noe om ”nøyaktigheten av undersøkelsens data, hvilke data som 

brukes, den måten de samles inn på, og hvordan de bearbeides”. I det store og hele dreier 

disse to begrepene seg om hvorvidt forskningen undersøker det den sier den skal undersøke, 

og må derfor ses i sammenheng.  

 

3.4.1 Validitet 
Forskningens validitet er ifølge Maxwell (2013, s. 121) ikke en vare som kan kjøpes ved 

hjelp av bestemte teknikker, men avhenger av forbindelsen mellom virkeligheten og de 

fortolkningene som gjøres på bakgrunn av datamaterialet. Som forsker er det derfor viktig at 

man kontinuerlig vurderer argumentasjonens troverdighet, hvor sikre slutningene man trekker 

er og hvorfor andre skal tro på det man sier. I tillegg bør man drøfte mulige alternative 

forklaringer i analysen av datamaterialet (Maxwell, 1996, s. 4-5). Ifølge Kvale og Brinkmann 

(2009, s. 253) er ikke forskningens validitet knyttet til en bestemt fase av undersøkelsen, men 

bør gjennomsyre hele forskningsprosessen. På bakgrunn av dette har det derfor vært viktig 

for meg å være åpen rundt de valgene jeg har tatt i forskningsprosessen. Jeg har forsøkt å 

gjøre rede for både hvordan og hvorfor jeg har tatt de valgene jeg har gjort. I metodekapittelet 

har jeg derfor beskrevet hvordan jeg valgt informanter, hvordan intervjuguiden ble utviklet 

ble benyttet, hvordan intervjuene og transkriberings- og analyseprosessen foregikk. Ifølge 
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Maxwell (1996, s. 90) er det spesielt to typer trusler mot forskningens validitet som man må 

være oppmerksom på; forskerens forutinntatthet og reaktivitet. Forskerens forutinntatthet kan 

true studiens validitet ved at man som forsker for eksempel på forhånd har gjort seg opp visse 

oppfatninger og meninger rundt det han eller hun skal undersøke, og at man dermed kan lete 

etter å finne svar som underbygger denne oppfatningen. Reaktivitet handler om den effekten 

eller innflytelsen forskeren kan ha på settingen rundt intervjuene og på informantene. Som 

forsker i kvalitative forskningsintervju er man selv forskningens viktigste 

forskningsinstrument, og dette kan dermed medføre visse problemer.  

 

For å hanskes med forskerens forutinntatthet er det viktig at man redegjør for hvilke mulige 

forutinntattheter man kan være preget av og hvordan man håndterer disse (Maxwell, 1996, s. 

90). En mulig forutinntatthet for mitt vedkommende kan være at jeg i forkant av studien 

hadde lest mye teori om lokalt læreplanarbeid og tidligere skrevet semesteroppgaver knyttet 

til emnet. Det er derfor mulig at jeg på forhånd hadde tanker og holdninger knyttet til 

hvordan jeg mente det var lurt å jobbe lokalt med læreplanen i samfunnsfag, og at jeg derfor 

søkte etter svar som kunne underbygge min egen forståelse. Dette var noe jeg var svært 

bevisst i forkant av intervjuene og jeg hadde derfor bestemt meg for å være åpen for å endre 

dette synet og var tydelig på at jeg ville ha en åpen tilnærming til informantenes meninger og 

holdninger. Under intervjuene møtte jeg stadig på holdninger og tanker som ikke samsvarte 

med min egen oppfatning av temaet, men i stedet for å reagere med å prøve å endre 

informantenes syn eller forklaringer, betraktet jeg uttalelsene som interessante og jeg stilte 

meg positiv til å høre mer om deres synspunkter.  

 

Når det gjelder trusselen om reaktivitet er det ikke til å komme forbi at forskeren og 

intervjusituasjonen påvirker informantenes uttalelser (Maxwell, 1996, s. 91). Men ifølge 

Maxwell (1996, s. 91) er det ikke et mål å eliminere forskerens påvirkning, men man må 

være den bevisst og bruke den konstruktivt. Som tidligere nevnt er rammen rundt intervjuene, 

hvordan jeg som forsker fremstår ovenfor informantene og hvilken måte jeg stiller spørsmål 

til informantene på, av stor betydning for intervjuenes kvalitet og de endelige dataene man 

sitter igjen med. At intervjuene ble gjennomført i trygge omgivelser på informantenes 

arbeidsplass opplevde jeg som positivt. Informantene virket avslappet og rolige når de viste 

meg veg til rommene de hadde valgt ut. På den annen side virket noen av informantene litt 

nervøse i begynnelsen av intervjuet når jeg fortalte at studien handlet om deres bruk av 

læreplanen i samfunnsfag. De var ærlige om at de i liten gard brukte læreplanen når de planla 
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sin undervisning og var derfor redd for å bli spurt om konkrete forhold knyttet til denne. 

Dermed ble det viktig for meg å presisere at jeg ikke var ute etter å finne en riktig beskrivelse 

av hvordan de jobbet med læreplanen, og at jeg ønsket at de skulle svare så åpent og ærlig 

som de kunne. Dette hjalp veldig og informantene slappet tydelig mer av etter at dette var 

avklart. 

 

3.4.2 Reliabilitet 
Spørsmålet om forskningens reliabilitet behandles ofte i sammenheng hvorvidt et resultat er 

konsistent over tid, ved at andre forskere skal kunne reprodusere det samme 

forskningsresultatet på andre tidspunkt. Det kan være at mine informanter ville endret 

svarene sine dersom intervjuene ble gjennomført av en annen forsker (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 250). I et kvalitativt forskningsintervju konstrueres kunnskap gjennom interaksjon og 

menneskelig samhandling. Det er derfor lite trolig at en annen forsker ville fått akkurat de 

samme resultatene som meg i en tilsvarende undersøkelse. Transkribering, analyse og 

meningsfortolkning vil naturlig nok variere avhengig av hvem som utfører dem (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 250). I tillegg vil man aldri kunne gjenskape nøyaktig de samme 

oppfølgingsspørsmålene og den kjemien man oppnår i samhandling med informantene. Selv 

om reliabilitet kan være med å motvirke en studiens subjektivitet, kan dette ifølge Kvale og 

Brinkmann (2009, s. 250) også motvirke kreativitet og variasjon. Det er derfor mer vanlig å 

snakke om en studies reliabilitet i forbindelse med kvantitativ forskning. Samtidig er det 

viktig å være bevisst det faktum at man som forsker påvirker informantenes svar. Ifølge 

Kvale og Brinkmann (2009, s. 199) kan vi styrke forskningens reliabilitet ved å gjøre 

forskningsprosessen så transparent og gjennomsiktig som mulig. For å oppnå dette kan man 

gi en ”detaljert beskrivelse av forskningsstrategi og analysemetoder slik at 

forskningsprosessen kan vurderes trinn for trinn” (Thagaard, 2009, s. 1999). Gjennom min 

redegjørelse for metode og forskningsprosess har jeg forsøkt å få frem nettopp dette så 

detaljert som mulig. På den måten kan de som leser denne studien og andre forskere selv 

vurdere studiens gyldighet. 

 

3.4.3 Overførbarhet 
Når det gjelder studiens generaliserbarhet, og diskusjonen rundt hvorvidt mine funn kan 

overføres til andre kontekster og situasjoner, må man ta utgangspunkt i at det finnes ulike 

måter å generalisere på. I min studie har jeg kun fire informanter, og det vil derfor ikke være 
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mulig å kunne snakke om en statistisk generaliserbarhet (Kvale og Brinkmann, 2009, s. 266). 

På den annen side betyr ikke det at jeg har intervjuet relativt få informanter, at resultatene 

ikke kan være relevante for andre situasjoner. Det er i så tilfellet snakk om analytisk 

overførbarhet. Analytisk overførbarhet ”involverer en begrunnet vurdering av i hvilken grad 

funnene fra en studie kan brukes som en rettledning for hva som kan komme til å skje i en 

annen situasjon” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 266). Hvordan lærerne beskriver sine 

forståelser av det å bruke læreplanen som grunnlag for opplæring i samfunnsfag, vil kunne 

være aktuell og bidra med nyttig kunnskap og innsikt for andre samfunnsfagslærere, og 

muligens også for andre lærere generelt. Jeg håper at mine funn blant annet kan være med på 

å gjøre lærere mer bevisst i forhold til hvordan de bruker læreplanen når de planlegger 

undervisning, særlig med tanke på hvordan de velger innhold og undervisningsformer, 

hvordan de forholder seg til læreplanens kompetansemål og hvordan de ivaretar fagets formål 

gjennom sin undervisning. Selv om studien ikke tilbyr noe fasitsvar eller tydelig oppskrift på 

hvordan lokalt arbeid med læreplanen bør foregå, kan forhåpentligvis forskningen bidra med 

nyttig innsikt, tanker og refleksjoner rundt lokalt læreplanarbeid, som kan være relevante 

både for andre samfunnsfagslærere og andre aktører som forholder seg til læreplanen. 

 

3.5 Forskningsetiske betraktninger 
Det er både etiske og moralske spørsmål forbundet med det å bruke kvalitativt 

forskningsintervju som metode (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 79). Spørsmålene begrenser 

seg ikke bare til selve intervjusituasjonen, men er gjeldende i alle intervjuundersøkelsens 

faser. Underveis i studien har jeg måttet ta stilling til hvordan dataene skulle samles inn, 

hvordan jeg skulle transkribere intervjuene, samt hvordan jeg skulle tolke og presentere 

funnene slik at det ikke fikk konsekvenser for informantene (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

80-81). Jeg søkte om tillatelse til å gjennomføre prosjektet fra Norsk Samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD). Etter at forskningsprosjektet ble godkjent i mars 2015, begynte jeg 

arbeidet med å få tak i informanter til studien. Intervjuene ble gjennomført i april og mai 

2015, men selve prosjektet med skrive oppgaven ble utsatt av ulike årsaker og det var derfor 

nødvendig å søke om en forlenget godkjenning ved tre anledninger. Dette ble innvilget med 

forbehold om at prosjektopplegget var uforandret og at informantene ble informert. Dette ble 

etterfulgt og informantene gav tilbakemelding om at det var uproblematisk for dem. Under 

hele prosjektforløpet har det vært viktig for meg å følge de forskningsetiske retningslinjene 

utformet av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 
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(NEHS). Ifølge NESHs retningslinjer må man spesielt ta tre hovedtyper av hensyn; den første 

er informantens rett til selvbestemmelse og autonomi, den andre er konfidensialitet, og den 

tredje dreier seg om forskerens ansvar for å unngå at forskningen får konsekvenser eller 

skader for informantene (NESH, 2006).  

 

Med tanke på det første hensynet var det viktig å informere informantene om deres rettigheter 

i forkant av intervjuene. Jeg gav derfor informantene samtykkeerklæringen og forklarte hva 

det stod i den før jeg startet intervjuene. Det kan være vanskelig å vite hvor mye informasjon 

man skal dele angående forskningen på et så tidlig tidspunkt, da kvalitativ forskning er preget 

av fleksibilitet og studien kan endres noe underveis (Silverman, 2001, s. 330). Jeg forsøkte 

derfor å gi en så ærlig og redelig beskrivelse av hva jeg ønsket å undersøke, samtidig som jeg 

prøvde å unngå å påvirke informantenes oppfatning av hva jeg trodde studien ville resultere i. 

 

Prinsippet om konfidensialitet er viktig og ”Forskeren må derfor være omhyggelig med å 

behandle informasjon fra forskningsprosjektet på en slik måte at deltakernes identitet forblir 

skjult” (Thagaard, 2009, s. 27). For å sikre dette gjennomgikk jeg det transkriberte 

datamaterialet og fjernet eller anonymiserte uttalelser som kunne medføre at informantene ble 

gjenkjent, som for eksempel navn på skoler, kollegaer og kommuner. I tillegg ble alle 

informantene gitt fiktive navn. Temaet for min forskning kan ikke regnes som spesielt 

sensitivt, og ingen av informantene delte sensitive opplysninger om seg selv. Likevel er det 

viktig å ta med i betraktningen at informantene utleverer både holdninger knyttet til temaet 

og informasjon om seg selv og sitt yrke, og det er derfor viktig å bevare deres 

konfidensialitet. Ved prosjektets slutt, vil jeg sikre denne konfidensialiteten ytterligere ved å 

slette alt av datamateriell.  

 

Det tredje hovedhensynet man må ta som forsker er å sikre at informantene ikke står i fare for 

å bli utsatt for uheldige virkninger ved å delta i undersøkelsen. For å imøtekomme dette 

hensynet var det viktig for meg å legge til rette for at informantene følte seg trygge både i 

forkant, under og etter selve intervjusituasjonen. På bakgrunn av den hyggelige tonen som 

fant sted under intervjuene, tror jeg at jeg lyktes godt med dette. I tillegg har jeg fokusert på å 

være tro mot informantenes beskrivelser, slik at de kan oppleve å kjenne seg igjen i den 

endelige teksten. I den forbindelse har det vært viktig å få frem et tydelig skille mellom 

informantenes meninger og mine meningsfortolkninger.  
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4 Analyse og diskusjon 
Det er som nevnt i innledningen, særlig gjennom ansvaret for det lokale læreplanarbeidet at 

samfunnsfagslærerne er vist tillit og gitt større frihet som profesjonelle yrkesutøvere 

(Granlund et al., 2011, s. 46). Selv om kunnskap om og ferdigheter i lokal læreplananalyse 

beskrives som viktig for profesjonalisering av lærerne av flere pedagogiske teoretikere, 

myndighetene og Utdanningsforbundet (Granlund et al., 2011), vurderer ikke lærerne selv 

læreplananalyse som sentralt for å lykkes i sin yrkesutøvelse (Granlund et al., 2011, s. 46). 

Lærere er gitt et stort handlingsrom som rammes inn og styres gjennom en kompetansebasert 

læreplan med formål for fag og kompetansemål. Dersom læreplanen skal fungere etter 

intensjonen må det ifølge Bjørnsrud (2009) være fokus på læreplanarbeid og læreplananalyse. 

Lærere må tolke, bruke læreplanen når de planlegger, velge innhold, lærestoff, aktiviteter og 

arbeidsmåter som fører til et størst mulig læringsutbytte for elevene. Formål, helhet, 

sammenheng, dybde og progresjon skal ivaretas i faget (Udir, 2016e).  

 

I dette kapittelet vil jeg presentere, analysere og diskutere funnene mine fra intervjuene med 

de fire samfunnsfagslærerne. Ved å se på empirien i lys av det teoretiske rammeverket og 

tidligere forskning gjort rundt læreres planlegging og lokalt arbeid med læreplaner, presentert 

tidligere i denne oppgaven, vil jeg forsøke å svare på problemstillingen: Hva kjennetegner 

samfunnsfagslærers ulike forståelser av det å bruke læreplanen som grunnlag for opplæring i 

samfunnsfag? For å svare på problemstillingen tar jeg utgangspunkt i to forskningsspørsmål: 

(1) Hvordan forstår og beskriver lærere i samfunnsfag fagets formål og det å ha god 

kompetanse i samfunnsfag? (2) Hvordan forholder samfunnsfagslærere seg til læreplanen i 

samfunnsfag når de planlegger undervisning? 

 

4.1 Samfunnsfaget i ungdomsskolen 
Dagens utforming av skolefaget samfunnsfag er gjennomgående for hele opplæringsløpet i 

grunnskolen. Faget er strukturert i fire hovedområder med tilhørende kompetansemål. De fire 

hovedområdene er historie, samfunnskunnskap, geografi og utforskeren. Hovedområdene er 

ment å utfylle hverandre og må derfor ses i sammenheng. Utforskeren ble lagt til som et nytt 

hovedområde da læreplanen ble revidert i 2013 og griper over og inn i de andre 

hovedområdene (Udir, 2013a). Analyser gjort av læreplanen i samfunnsfag har vist at fagets 
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bredde gjør det til en krevende oppgave å operasjonalisere læreplanen til lokal bruk (NOU 

2014:7, s. 85).  

 

Hva som skal være samfunnsfagets viktigste formål er et diskutert tema, og i teorikapittelet 

har vi sett at flere forskere hevder at faget mangler en fagdidaktisk kanon eller grunnmodell 

som definerer hensikt, mål, det mest sentrale innholdet og arbeidsmåter (Børhaug, 2005, s. 

171; Solhaug, 2006, s. 228). I den pågående fagfornyelsen arbeider man nå med å definere 

hva som skal være kjerneelementer i faget. Den oppnevnte arbeidsgruppen har uttrykt at 

samfunnsfagets egenart har gjort oppgaven med å definere fagets kjerneelementer spesielt 

overveldende og komplisert (Udir, 2017d). Kjerneelementene skal være utgangspunktet for 

den nye læreplanen og intensjonen er at fagets hensikt, mål, det mest sentrale innholdet og 

arbeidsmåter skal tydeliggjøres samtidig som læreplanen skal slankes for å gi plass til 

dybdelæring (Udir, 2017d). 

 

Læreplanen i samfunnsfag innledes med en beskrivelse av formålet med faget. Formålet 

beskriver opplæringens hensikt for den enkelte elev og forteller oss hvilken verdi faget har 

for samfunn og arbeidsliv. I tillegg gir formålet oss informasjon om hvordan den samlede 

kompetansen i faget skal forstås (Udir, 2016g). Å reflektere rundt fagets mer overordnede 

formål kan være med å bidra til å se flere kompetansemål i sammenheng, samt gi oss et bilde 

av hvilken kompetanse elevene trenger på sikt (Udir, 2016c). Slike avklaringer er tett 

forbundet med hva som er det overordnede formålet med faget. 

 

4.1.1 Lærernes beskrivelser av fagets formål 
Når lærere beskriver formålet med samfunnsfag, befinner vi oss på det Goodlad beskriver 

som det tredje læreplannivå; den oppfattede læreplan. Den tolkningen samfunnsfagslæreren 

gjør når han leser selve læreplanteksten danner et utgangspunkt for deres videre arbeid med 

læreplanen, og påvirker i så måte hvordan han planlegger og tilrettelegger for undervisning 

(Bjørnsrud, 2009, s. 115).  

 

Blant mine fire informanter er det kun de to lærerne, Kari og Mette ved skole B, som både 

har lest og arbeidet med læreplanens beskrivelse av formål med faget. Ved skole A, hos Erik 

og Tor, forteller Tor at han tror han har lest teksten en gang, men at han kan ikke redegjøre 

for hva som står der. Erik oppgir at han aldri har leste det som står under fagets formål. Det 
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faktum at to av mine informanter ikke vet hva som står om fagets formål i selve 

læreplanteksten, gjør det vanskelig å skulle beskrive hva de har tolket ut av denne delen av 

læreplanteksten. På den annen side forholder alle de fire lærerne seg til læreplanens 

kompetansemål og gjennom undervisningserfaring har alle likevel gjort seg opp en mening 

om hva de mener er fagets formål.  

 

Danningsidealet trekkes frem av lærerne ved begge de to skolene som et av fagets viktigste 

formål, selv om det bare er Kari og Mette som bruker begrepet eksplisitt. At lærerne betrakter 

danning som samfunnsfagets viktigste formål, sammenfaller med både Solhaugs (2006) 

beskrivelser rundt fagets identitet i et ideal om danning og Børhaug (2005, s. 174) som 

drøfter danningsperspektivet som en hovedbegrunnelse for samfunnsfagets plass i skolen. I 

læreplanens nåværende generelle del kan vi lese at samfunnsfaget eksplisitt er nevnt som et 

viktig bidragsyter i skolens overordnede mål om danning. Gjennom 

samfunnsfagundervisningen ønsker lærerne at elevene skal tilegne seg kunnskaper og oppøve 

ferdigheter som de trenger for å bli aktive, engasjerte, deltagende og oppegående mennesker i 

samfunnet. I lærernes beskrivelser ligger et overordnet ønske om at elevene gjennom 

samfunnsfagundervisningen skal forberedes til å bli aktive, demokratiske medborgere. I den 

nye overordnede delen av læreplanverket for Kunnskapsløftet, blir demokrati og 

medborgerskap nevnt som ett av tre tverrfaglige temaer skolen skal legge til rette for læring 

innenfor (Udir, 2017a). Selv om samfunnsfaget ikke eksplisitt blir nevnt i denne planen, vil 

det være naturlig at samfunnsfaget utgjør en viktig rolle i dette arbeidet.  

 

Gjennom intervjuet med Erik kommer det frem at han har en litt annen tilnærming til fagets 

formål når han påpeker at ved å lære elevene om samfunnets regler og hvordan man lever i 

samfunnet, vil elevene lære å ”oppføre seg riktig i samfunnet”. I et samfunn bygget på 

demokratiske prinsipper er det viktig og ønskelig at elevene lærer om og slutter opp om de 

rådende samfunnsforhold. Samfunnsfaget kan fremstille politikk, demokratisk styring og 

demokratiske verdier som riktige, naturlige eller gode, faget får i så måte et nasjonsbyggende 

og legitimerende perspektiv (Børhaug, 2005, s. 173).  I artikkelen ”Hvorfor 

samfunnskunnskap” drøfter Børhaug (2005) samfunnsfagets begrunnelser i et politisk 

styringsperspektiv, hvor et slikt legitimerende og nasjonsbyggende aspekt er fremtredende. 

Ifølge Børhaug (2005) er det nødvendig at skolen brukes som en arena for å videreføre 

grunnleggende verdier og institusjoner i samfunnet, men problematiserer at den legitimerende 

begrunnelsen for faget ikke impliserer kritisk vurdering, med mindre den kritiske vurderingen 
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finner sted under kontrollerte former. I et danningsperspektiv er nettopp evne til kritisk 

tenkning en viktig ferdighet elevene trenger erfaring og øvelse i. Børhaug (2005) hevder at 

dersom den legitimerende begrunnelsen for faget blir for fremtredende blir samfunnsfaget et 

autoritært fag.  

 

Selv om lærerne er enige om at faget skal være et dannelsesfag, vektlegger lærerne ulike 

faktorer som viktige for å nå idealet om danning. Tor og Erik ved skole A er spesielt opptatt 

av at elevene gjennom samfunnsfagundervisningen skal tilegne seg allsidig kunnskap om 

både historie, geografi og samfunnskunnskap. Særlig påpeker de to lærerne at elevene trenger 

å lære om historie for å kunne forstå det som skjer i dagens samfunn og samfunnets videre 

utvikling. Dette synet sammenfaller med et av hovedpunktene til Ludvigsen-utvalget (NOU 

2014:7, s. 85), hvor det å lære elevene allmennkunnskap gjennom å gi elevene kunnskap om 

sin fortid og samtid, og om nær og fjern geografi, trekkes frem som en av begrunnelsene for 

faget som skolefag (s. 85). I formålet med faget trekkes også kunnskapssynet frem som en 

viktig del av fagets formål, hvor det blant annet står at ”Kunnskap om samfunn og politikk 

har verdi i seg sjølv, og er samtidig ein føresetnad for demokratisk deltaking” (Udir, 2013a). I 

samsvar med Klafki (2001) sier lærerne at ”elevene må kunne mye”. Samtidig har 

innlæringen av kunnskap et overordnet mål om å gi elevene en større forståelse og innsikt i 

dagens samfunn og samfunnets utviklingen. Elevene trenger kunnskap for å bli demokratisk 

deltakende individer, og det overordnede målet for undervisningen er derfor i tråd med 

Klafkis (2001) ideal om danning.  

 

Kari og Mette ved skole B er mindre opptatt av konkret kunnskap i sine beskrivelser av 

fagets formål. Å vite når den franske revolusjonen var, mener de to ikke er like viktig som det 

å kunne ”si sin mening”, ”være engasjerte”, ”løsningsorienterte” og ”kreative”:  

	  
METTE: Vi skal jo utdanne aktive, oppegående innbyggere, som kan være aktive i et 
samfunn. I stedet for dette med å pugge årstall, som kanskje ikke er så veldig relevant 
når du er ferdig med ungdomsskolen. 

 
Kari og Mette er opptatt av at elevene gjennom samfunnsfagundervisningen skal lære 

ferdigheter for livet. Gjennom samfunnsfagundervisningen ønsker lærerne at elevene skal 

opparbeide seg de ferdighetene de trenger for å møte dagens samfunn, og referer til ”21th 

Century skills”. De trekker frem det å kunne samarbeide, diskutere, argumentere som viktige 

ferdigheter elevene trenger å lære. Deltakelsesaspektet ved danning er fremtredende i Kari og 
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Mettes beskrivelser av hvilke ferdigheter de ønsker at elevene skal tilegne seg gjennom 

samfunnsfagundervisningen. Ifølge Børhaug (2005, s. 175) innebærer deltakelsesaspektet ved 

danning at ferdigheter må spille en sentral rolle i samfunnsfaget. Dagens læreplanutforming i 

faget vektlegger nettopp dette. I fagets formål og i kompetansemålene finner vi igjen mange 

av de verbene lærerne bruker for å beskrive elevenes ønskede ferdigheter, som å diskutere, 

argumentere og løse problemer. 

 

Videre har Kari og Mette et mål om at elevene gjennom samfunnsfagundervisningen lærer 

seg og ønsker å holde seg oppdatert på det som skjer i samfunnet rundt dem. Samfunnsfaget 

er et dynamisk fag som skal gi elevene kunnskap om den samtiden vi lever i, både i 

lokalmiljøet, ellers i landet og i verdenssamfunnet. Elevene skal ikke bare lære om hendelser, 

de skal også kunne diskutere, drøfte og danne seg egne meninger om det som skjer rundt dem 

(Børhaug, 2005; Fjeldstad, 2009). Fjeldstad (2009) beskriver det å kunne tenke sammenheng 

mellom årsak og virkning, samt det å kunne formulere antakelser om hvorfor og hvordan to 

eller flere hendelser henger sammen, som viktige ferdigheter i samfunnsfag. Ved å skape rom 

for å ta opp aktuelle hendelser i undervisninger og se dem i et historisk perspektiv, kan 

elevene få mulighet til å oppøve denne ferdigheten. I formålet med faget presiseres det at 

”Faget skal fremje evna til å diskutere, resonnere og løyse problem i samfunnet ved å påverke 

lysta og evna til å søkje kunnskap om samfunn og kulturar” (Udir, 2013a). Dette 

sammenfaller i stor grad med de to lærernes beskrivelse av hva de ønsker at elevene skal lære 

gjennom samfunnsfagundervisningen. Deres ønske for elevenes læringsutbytte, er altså i tråd 

med formålet for faget, men når skolen likevel lager en egen formulering om formålet med 

faget, er det nærliggende å tolke dette som et uttrykk for at det å formulere formålet med 

egne ord gir større eierskap til formålet enn det å kopiere direkte sitater.  

 

Lærerne ved skole B, Kari og Mette, har i fellesskap med andre samfunnsfagslærere på 

skolen diskutert og analysert læreplanens ”formål med faget”, og har valgt å bryte ned 

formålet med faget til tre punkter som beskriver hvor de på skolen vil med sin 

samfunnsfagundervisning: 

 
Vi	  lærer	  samfunnsfag	  fordi	  vi	  skal…	  	  
• Utvikle evnen til å orientere oss i vår multimediehverdag, ta veloverveide standpunkt 

og gjøre bevisste valg for å få en bedre verden 
• Fremme forståelse, respekt og deltagelse i kamp for menneskerettigheter, demokrati, 

natur og miljø, både nasjonalt og globalt  
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• Få forståelse og reflektere over hvordan krefter og motkrefter i historie og politikk 
påvirker samfunnet 

 

I denne omformuleringen av fagets formål har skole B forsøkt å skape en felles forståelse for 

fagets formål ved skolen. Selv om lærerne gjennom intervjuet først og fremst beskrev hvilke 

ferdigheter de ønsket at elevene skulle tilegne seg, ser vi i deres skriftlige formulering av 

fagets formål at også de vektlegger kunnskap og forståelse som en forutsetning for det 

overordnede målet om aktiv demokratisk deltakelse i samfunnet og idealet om danning.  

 

For å sammenfatte lærerne beskrivelser av fagets formål vil jeg trekke frem følgende tre 

begreper: demokrati, medborgerskap og danning. I lærernes beskrivelser fremgår et ønske om 

at elevene gjennom samfunnsfagundervisningen skal forberedes til å bli aktive, demokratiske 

medborger, med et overordnet mål om danning. Samtidig ser vi at skole A i større grad 

vektlegger betydningen av at elevene opparbeider seg kunnskap og forståelse, mens skole B 

først og fremst er opptatt av at elevene utvikler viktige ferdigheter som de trenger for å bli 

aktive, demokratiske medborgere.  

 

4.1.2 Forståelse av kompetanse i samfunnsfag 
Med innføringen av læreplanverket for Kunnskapsløftet fikk vi for første gang en 

kompetansebasert læreplan i samfunnsfag. Læreplanen beskriver den kompetansen elevene 

skal tilegne seg i faget. I det lokale arbeidet med læreplanen i samfunnsfag er det derfor 

nødvendig å forstå hvordan kompetanse defineres (Udir, 2016c). Kompetanse i 

læreplanverket for Kunnskapsløftet blir forstått som: 

	  
evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer. Elevene viser 
kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse 
oppgaver. Det kan handle om å mestre utfordringer på konkrete områder innenfor 
utdanning, yrke og samfunnsliv eller på det personlige plan. (Udir, 2016c) 

	  
Med dette forstår vi kompetanse som en kombinasjon av kunnskaper og ferdigheter. For at 

elevene skal kunne nå kompetansemålene i læreplanen for samfunnsfag trenger elevene både 

ulike kunnskaper og ulike ferdigheter. I tillegg må elevene kunne anvende kunnskapen og 

ferdighetene i sammenheng. Ved å kombinere kunnskap og ferdigheter kan elevene vise at de 

har utviklet kompetanse slik det står uttrykt i læreplanen og i kompetansemålene. I strategien 

for fagfornyelsen utvides kompetansebegrepet ytterligere, og trekker inn elevenes evne til 

refleksjon og kritisk tenkning: ”Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og 
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ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og 

situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og forutsetter evne til refleksjon og kritisk 

tenkning” (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016).   

 

Å forstå hva kompetanse innebærer er en sentral del av det lokale arbeidet med læreplaner. 

På bakgrunn av dette ønsket jeg derfor at mine informanter beskrev hva som kjennetegnet en 

elev med god kompetanse i samfunnsfag og hva de mente var kjernekompetansen i faget. 

Svarene jeg fikk gav inntrykk av at lærerne hadde ulike oppfatninger knyttet til hvordan 

begrepet kompetanse i samfunnsfag skal forstås. En interessant observasjon i analysen av 

lærernes beskrivelser av kompetanse, er at lærerne ved skole A legger mest vekt på 

kunnskapsdelen ved begrepet kompetanse, mens lærerne ved skole B i større grad beskriver 

kompetanse som ulike ferdigheter de mener det er viktig at elevene behersker. Ingen av disse 

beskrivelsene samsvarer med Kunnskapsløftets definisjon. Det er viktig å forstå kompetanse 

som mer enn en ferdighet eller en kunnskap (Udir, 2016c). 

 

Erik fortalte at han ikke var spesielt opptatt av dette med kompetanse og synes derfor det var 

vanskelig å svare på spørsmålene mine. Han mente likevel at en god elev i samfunnsfag var 

en som klarte å gjengi, forstå og huske, for eksempel svar på et spørsmål. Ellers er han mest 

opptatt av å lære flest mulig elever innholdet i faget, og mente at dersom elevene lærte seg 

innholdet i faget, ville kompetansen deres følgelig utvikle seg. For eksempel mente han at det 

å kunne fortelle om hvordan Napoleons-krigen eller andre verdenskrig foregikk, ville utvikle 

elevens kompetanse. Verbene Erik bruker for å beskrive elever med god kompetanse finner 

vi igjen i Blooms taksonomi (gjengitt i Øzerk, 2011, s. 43) for det kognitive området på de to 

laveste nivåene. Blooms taksonomi for det kognitive området beskriver seks ulike nivåer for 

kognitive mål i en hierarkisk rekkefølge. Selv om denne klassifikasjonstenkingen rundt 

kognitive prosesser kan diskuteres, blir den brukt i formuleringen av kompetansemål i 

læreplaner, og for å beskrive kjennetegn på måloppnåelse i de ulike fagene i skolen (Øzerk, 

2011, s. 42). I skolefagene innebærer denne klassifikasjonstenkningen at man betrakter 

læringsutbytte og måloppnåelse som resultat av en rekke kvalitativt likeverdige, men 

hierarkiske ordnede kognitive prosesser. På et lavere nivå av kognitive prosesser finner vi i 

hierarkisk rekkefølge kunnskap, forståelse og anvendelse, mens de mest avanserte kognitive 

prosessene er analysere, syntetisere og vurdere (Øzerk, 2011, s. 42). De ulike kognitive 

prosessene glir til en viss grad over i hverandre, men samtidig forutsetter et hvert trinn i 

taksonomien at alle de underordnede trinnene mestres. Med det forstår vi at man ikke kan 
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foreta en analyse eller en vurdering uten et minimum av kunnskaper og forståelse til grunn 

innenfor et emne (Øzerk, 2011, s. 45).  

	  
Ifølge Tor kjennetegnes elever med god kompetanse i samfunnsfag ved at de forstår hvordan 

ulike hendelser henger sammen, at de klarer å se helheten og sette det de lærer seg i en større 

kontekst, samt at de har et mer presist språk både skriftlig og muntlig. 

 
TOR: Hvis vi for eksempel holder på med kalde krigen, altså følger og virkninger og 
sånne ting, så forstår de som har god greie på det at den kalde krigen handler nesten 
utelukkende om to forskjellige ideologier. I USA, kapitalismen, og mot Sovjet og 
kommunismen, som de to da dytter over på forskjellige land rundt omkring i verden 
både Vietnam, Korea, i Europa osv. At det er det det egentlig er snakk om, det er hele 
greia. Og det skjønner de aller beste, mens de nest beste de forstår at det var krig i 
Vietnam, men de klarer ikke helt å skjønne hvorfor. 

 

Verbene Tor bruker for å beskrive elever med god kompetanse finner vi også igjen i Blooms 

taksonomi, men de kognitive prosessene som beskrives ligger på et litt høyere nivå enn i 

Eriks beskrivelser. Å kunne forstå hvordan ulike hendelser henger sammen handler om å 

kunne sammenligne, noe som i Blooms taksonomi betraktes som det fjerde nivået av 

kognitive prosesser (Øzerk, 2011, s. 43). 

 

Kari og Mette forteller at de er opptatt av å forstå hva læreplanen sier om den kompetansen 

elevene skal sitte igjen med, både med utgangspunkt i formål med faget, kompetansemålene 

og verbene i læreplanen. Det er på skolen enighet om at samfunnsfag skal være et 

dannelsesfag, og de ønsker å komme vekk fra ideen om samfunnsfag som et typisk puggefag. 

De vil at elevene gjennom samfunnsfagundervisningen skal tilegne seg ferdigheter for livet, 

og lære seg å bli aktive, oppgående innbyggere i samfunnet.  

 
METTE: For det er jo dette vi snakker om når vi snakker om læring for livet, 21. 
Century skills, så snakker vi jo ikke om "å så fint at du vet når den franske 
revolusjonen var". Da snakker vi om [det] å kunne si sin mening, om å være engasjert, 
være løsningsorientert, være kreativ, samarbeide, diskutere, argumentere.  

 
De beskriver elever med god kompetanse i samfunnsfag som elever som tør å delta, som tør å 

ta initiativ og som engasjerer seg i store og små saker som skjer rundt dem og som i tillegg 

har egne meninger de kan begrunne. God kompetanse innebærer å være løsningsorientert, 

kunne samarbeide, være kreativ, kunne diskutere og kunne argumentere. I tillegg mener de at 

god kompetanse innebærer å forstå hvorfor ulike mennesker handler som de gjør, og at elever 

med god kompetanse i faget tør å ta sjanser og undre seg litt. Å erkjenne at ikke alt har et 
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fasitsvar er også god kompetanse. Lærerne er enige om at de kanskje stiller høye krav til 

elevene, men synes det er helt greit. Videre forteller de at de er opptatt av at elevene skal få 

mulighet til å vise kompetanse på ulike måter og innenfor ulike arenaer. De mener at man 

ikke skal behøve å være den som roper høyest i en plenumsdiskusjon for å oppnå høy 

måloppnåelse i samfunnsfag, og legger derfor opp til at elevene skal få mulighet til å vise 

kompetanse på andre måter, for eksempel gjennom å diskutere i par eller grupper eller skrive 

argumenterende tekster. Verbene lærerne ved skole B bruker for å beskrive god kompetanse i 

samfunnsfag sammenfaller med Blooms klassifisering av det mest avanserte kognitive 

prosessene (Øzerk, 2011, s. 43).  

 

4.2 Hvordan forholder informantene seg til læreplanen i 

samfunnsfag? 
I Kunnskapsdepartementets Stortingsmelding nr. 28 (2015-2016, s. 9) kan vi lese at 

”Læreplanverket er det sentrale virkemiddelet for nasjonal styring av opplæringens innhold, 

og er den viktigste beskrivelsen av hvilken kompetanse elevene skal utvikle”. Læreplanen i 

samfunnsfag har status som forskrift, og definerer fagets struktur og innhold. Slik utgjør 

læreplanen et fundament for skolenes planlegging og gjennomføring av opplæringen i 

samfunnsfag som lærere er forpliktet til å følge. når man planlegger og gjennomfører 

undervisning: ”Det er lærerens ansvar at opplæringen planlegges, gjennomføres og vurderes i 

tråd med opplæringsloven, vurderingsforskriften og læreplanverket” (Udir, 2016a). På den 

annen side er det viktig å påpeke at styring gjennom læreplanen i samfunnsfag ikke 

utelukkende kan forstås som nasjonal styring av lokale prosesser (Kunnskapsdepartementet, 

2015-2016, s. 9-10). Som vi har sett i teorikapittelet er læreplanen gjenstand for fortolkning 

av de ulike aktørene i skolen, og både deres forståelse av læreplanens tekster og allerede 

eksisterende praksis, påvirker hvordan de tar i bruk læreplanen (Bjørnsrud, 2009, s. 114-115; 

Engelsen, 2008, s. 28-29). Andre faktorer spiller også inn og påvirker lokale prioriteringer av 

innholdet i faget, bant annet læremidler, vurderingssystemer og hvordan opplæringen 

tilrettelegges på den enkelte skole (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016, s. 9). På bakgrunn 

av dette ønsket jeg at lærerne i intervjuene beskrev hvordan de forholdt seg til og brukte 

læreplanen i sin undervisningsplanlegging.  

 

Både Tor og Erik oppgir at de per dags dato ikke bruker læreplanen aktivt eller bevisst i den 

ukentlige eller daglige planlegging av undervisningsøkter. På den annen side forteller begge 
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at de har ”hektet” på kompetansemål i årsplanene sine, og begge bruker disse planene som 

utgangspunkt for sin detaljplanlegging. De mener at deres samfunnsfagundervisning 

samsvarer med læreplanens intensjoner fordi de har ”hektet på” eller sikret at læreplanen 

berøres før de åpner boka. Selv om Erik bruker kompetansemål i sine årsplaner forteller han 

at det ikke er læreplanen som styrer hans undervisning, det mener han at det er han selv som 

gjør. Tor på sin side, beskriver seg selv som en mer praktisk rettet type, og forteller at han 

planlegger undervisningen med utgangspunkt i lærebøkene. Bare ordet læreplan gjør at han 

føler han mister litt motivasjon. 

 
TOR: Det er nesten litt flaut å si det, men når jeg hører ordet læreplan så kjenner jeg 
at jeg mister litt motivasjon, jeg. Men jeg vet ikke. Jeg er kanskje litt sånn praktisk 
retta som type og […] jeg forholder meg veldig lite til det, utenom det at vi gjorde en 
jobb i fjor vi samfunnsfagslærerne og [jeg] synes det var veldig ålreit. Men når det er 
gjort så forholder jeg meg til det vi skal gjennom, og da forholder jeg meg til bøker og 
fagstoff. 

 

Kari og Mette har et mer aktivt forhold til læreplanen i samfunnsfag og forteller at de har 

jobbet mye med å forstå hva som faktisk står i læreplanen, når det kommer til hva elevene 

skal lære og hvilken kompetanse elvene skal utvikle gjennom arbeid med faget. De har som 

nevnt brutt ned fagets formål til tre punkter som definerer hvor de på skolen vil med 

samfunnsfagundervisningen. Videre har de i felleskap diskutert hva de tenker at 

kompetansemålene betyr for elevenes læring, og de har brutt ned kompetansemålene til 

læringsmål som de tror elevene forstår. De har undersøkt hvilke verb som er benyttet både 

under ”formål med faget” og i kompetansemålene. I tillegg har de prøvd å knytte inn generell 

del av læreplanen for Kunnskapsløftet og det læreplanen skriver om sosial kompetanse.  

 
METTE: Det var vel der vi begynte det fagplanarbeidet i fjor. Da satte vi oss ned og 
spurte hvorfor skal vi egentlig lære samfunnsfag? Hvilke verb er det egentlig som 
finnes her i Kunnskapsløftet, og hva er tanken bak? Og så er om å gjøre å få dette ned 
på et nivå sånn at elevene skjønner det, fordi det er veldig mange store ord og veldig 
høye ambisjoner. 

 
De to lærerne er enige om at verbene sammen med ”formål for faget”, er det som legger 

størst føringer på hvordan de legger opp og planlegger sin undervisning. Samtidig påpeker de 

at de synes læreplanen i samfunnsfag er ambisiøs, at det er mange store ord og at de stadig 

må gjøre prioriteringer. 
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Informantenes beskrivelser av hvordan de forholder seg til læreplanen gir oss et innblikk i 

problematikken knyttet til teori og praksis ved læreplaner. Læreplanen representerer en 

ønskelig og intendert undervisning, men i møte med skolens lærere og elever kan den 

faktiske og realiserte undervisning som finner sted innta ulike former (Bjørnsrud, 2009, s. 

117). Selv om læreplanverket er det sentrale virkemiddelet for nasjonal styring av 

opplæringens innhold under en utdanningsreform, er det viktig å merke seg at de 

reformsignalene som kommer ovenfra aldri enkelt kan institusjonaliseres på et lokalt nivå 

(Dale et al., 2011, s. 21). Læreplanen tolkes og omtolkes av de ulike aktørene i skolen. 

Lærernes forståelse av læreplanens tekster og deres allerede eksisterende praksis, påvirker 

hvordan de tar i bruk læreplanen (Bjørnsrud, 2009, s. 114-115; Engelsen, 2008, s. 28-29). 

Realiseringen av læreplanens intensjoner kan med andre ord ikke betraktes som en 

strømlinjeformet prosess fra intendert til realisert undervisning. Læreplanen utgjør gjenstand 

for forhandling og reformuleres av lærerne på lokalt nivå. Et sitat hentet fra Tyack og Tobin 

(1994, s. 478) understreker dette poenget: ”Reformers believe that their innovations will 

change schools, but it is important to recognize that schools change reforms” (s. 478).  

 

At Erik og Tor oppgir at de i liten grad forholder seg til læreplanen kan skyldes flere faktorer. 

En mulig forklaring kan vi finne i Stenhouse’ (1975) definisjon av en læreplan, hvor han 

påpeker betydningen av at den skal være ”egnet for effektiv overføring til praksis” (s. 4, min 

oversettelse). Dagens læreplanutforming i samfunnsfag bærer preg av å være bred og 

omfattende, i tillegg til at innhold og kompetansemål dekker både overordnet og mer 

spesifikk kompetanse (Kunnskapsdepartementet, 2014:7, s. 86). Dette gjør det til en krevende 

oppgave for skolene og lærerne å skulle operasjonalisere læreplanen til lokal bruk. I tillegg 

viser Aasen et al (2012, s. 72) i sin forskning at skolene opplever at unødvendig mye tid og 

ressurser går med i det lokale arbeidet med læreplanen. Når slike beskrivelser synes 

fremtredende, kan man vanskelig argumentere for at læreplanen er ”egnet for effektivt 

overføring til praksis”. I slike tilfeller kan man risikerer at lærere velger å nærmest ignorere 

hele læreplanen. På den annen side oppgir Kari og Mette at læreplanen utgjør en stor del av 

deres undervisningsplanlegging, men også de påpeker at den er ambisiøs, at det er ”mange 

store ord”. Dette tolker jeg som om lærerne synes læreplanen er voluminøs og 

kompetansemålene komplekse. De poengterer at de derfor stadig må gjøre prioriteringer med 

tanke på hvilke mål de går dypere i og hvilke mål de ser seg nødt til å nedprioritere i 

undervisningen  

 



	   52	  

4.2.1 Frihet og styring i læreplanen 
Hvor styrende læreplanen er i sin utforming påvirker lærerens planlegging og handlingsrom. I 

Norge har læreplanenes utforming vært preget av ulik grad av styring, hvor struktur, 

fagsammensetning, timetall, lærestoff, metoder og vurdering har vært helt eller delvis 

bestemt av nasjonale føringer (Mikkelsen, 2009, s. 71). I det forrige læreplanverket, L97, var 

det spesifikt definerte både hvilket innhold og hvilke arbeidsformer undervisningen i 

samfunnsfag skulle bygges opp rundt. Læreplanen var nærmest spekket med 

eksemplifiseringer og anvisninger. For eksempel fulgte det under hvert enkelt emne av 

lærestoff en beskrivelse av hvordan stoffet skulle arbeides med (Imsen, 2009, s. 42). I L97 

var det i så måte fastlagt en bestemt sammenheng mellom mål, innhold, midler og metoder, 

og reformens utforming samsvarer derfor med det Klafki (2001) beskriver som ”lukkede 

curricula” (s. 112-113) Calgren og Klette (2008) beskriver den norske læreren under L97 

slik: ”The ideal Norwegian teacher plans and carries throug teaching in order to realise 

curricular objectives” (s. 125).  

 

I motsetning til L97, som ble kritisert for å være overdrevent detaljstyrt, er læreplanverket for 

Kunnskapsløftet nærmest uten detaljerte anvisninger. Læreplanen i samfunnsfag har 

kompetansemål som beskriver, i relativt brede termer, hvilken kompetanse elevene skal 

tilegne seg på ulike trinn. Planens utforming forutsetter at man på lokalt nivå bestemmer det 

konkrete innholdet i opplæringen (Mikkelsen, 2009, s. 84). Den metodestyringen som i stor 

grad preget L97 ble bevisst luket vekk for å gi lærerne større autonomi i sitt yrke (Mikkelsen, 

2009, s. 85). Det gis kun anbefalinger, tilbud, ideer og eksempler til undervisningen, og 

læreplanen kan derfor beskrives som en mer ”åpen curricula” (Klafki, 2001, s. 112-113).  

  

I mine intervjuer ønsket jeg at informantene skulle fortelle hvordan de opplevde at 

læreplanen styrte deres valg av innhold og undervisningsmetoder når de planla sin 

undervisning. Tre av de fire lærerne fortalte at de følte stor frihet til selv å kunne velge både 

undervisningens innhold og metoder, mens den siste læreren opplevde at han kun hadde en 

viss frihet når det kom til innhold, men også han opplevde at han stod helt fritt til å velge 

metoder. Alle oppgav at de trivdes godt med denne friheten og at de satt stor pris på den 

tilliten lærerne er vist i læreplanen til å gjøre profesjonelle valg. Samtidig hadde lærerne litt 

ulike oppfatning av hvor stor grad av frihet de faktisk hadde, samt at de hadde ulike tanker og 

holdninger knyttet til denne friheten. 
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Både Mette og Kari opplever at dagens læreplanutforming gir dem stor frihet i arbeidet med å 

planlegge undervisningen. De opplever denne friheten som positiv fordi det gir dem mulighet 

til å utfolde seg som lærere og bruke sin faglige bakgrunn og den erfaringen de har bygget 

seg opp etter noen år i yrket. Samtidig forteller de at det i hovedsak er verbene i læreplanen 

som styrer valgene de tar når det kommer til undervisningsplanlegging. Verbene forteller 

dem hva elevene skal sitte igjen med av kunnskap og ferdigheter, og de opplever at det i 

verbene ligger mye føringer for hvordan elvene skal lære samfunnsfag. Men selv om verbene 

sier noe om hvilken kunnskap elevene skal sitte igjen med er de enige om at verbene åpner 

opp for mange ulike metodevalg: 

 
METTE: Når det står "Jeg kan argumentere for ulike syn og se konflikter fra flere 
sider", hvis det er et læringsmål, så for meg så ligger det jo ikke noe metode, altså det 
er veldig stor metodefrihet der også. Du kan jo gjøre det muntlig, du kan gjøre det 
skriftlig, du kan lage en presentasjon for deg selv som du spiller inn på en 
PowerPoint. Altså jeg tror valg av metoder er avhengig av elevgruppa og det føler jeg 
kanskje er det viktigste som vi må ha i bakhodet. 

 

Når det kommer til valg av undervisningens innhold føler Kari og Mette at de stort sett kan 

velge selv hva det er elevene skal lære av fagstoff for å oppnå den kompetansen verbene 

beskriver. Dette gir lærerne mulighet til å utgangspunkt i elevgruppen sin og gjøre lokale 

tilpasninger. De konkluderer med at det kanskje er elevgruppa som i aller størst grad styrer 

deres valg av innhold og metoder i undervisningen, selv om deres eget kunnskapssyn nok 

også påvirker. Lærerne mener det er viktig at elevene skal kunne relatere seg til det de lærer 

og at de skal sitte igjen med en følelse av at det de lærer er nyttig og vil komme godt med 

senere i livet. Dette synet sammenfaller med Koritzinsky (2006, s. 138-140), som hevder at 

samfunnsfagundervisningen bør ta utgangspunkt i elevenes interesser og engasjement. 

Samfunnsfagslærer bør prøve å koble læreplanføringene og elevinteressene på en slik måte at 

begge hensyn ivaretas, for slik å kunne oppnå mer og bedre læring (Koritzinsky, 2006, s. 

138). Børhaug (2005, s. 175) uttrykker et liknende syn ved å påpeke at undervisningen bør 

knyttes til elevenes verden og erfaringer, og bevege seg fra det nære seg over til det fjerne. 

For å få til dette mener Koritzinsky (2006) at lærere i samfunnsfag må legge mindre vekt på 

isolerte fakta og formelle og statiske beskrivelser av regelverk og institusjoner. I stedet bør 

man prioritere å legge vekt på de opplevelsesmessige kvalitetene og mulighetene som 

samfunnsfaget tilbyr for eksempel ved å knytte opplæringen til levende mennesker og 
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faktiske hendelser. Hvis vi ikke gjør det risikerer vi at elevenes forståelse lett blir overfladisk, 

formalistisk og livsfjern (Koritzinsky, 2006, s. 140). 

 

Mens det i all hovedsak er verbene i læreplanen og elevgruppen som styrer de valgene Kari 

og Mette tar når det kommer til planlegging av undervisning, forteller både Tor og Erik at det 

er læreboka som i størst grad styrer deres valg. De forteller begge at læreplanen i liten grad 

påvirker hvordan de legger opp undervisningen, men påpeker at siden læreboka er utarbeidet 

på bakgrunn av læreplanen, styrer den indirekte. At læreplanen i liten grad styrer deres 

planlegging av undervisning understrekes ved at de forteller at kompetansemålene under 

hovedområdet ”Utforskeren” ikke er trukket inn i deres planer. 

 

Erik opplever kompetansemålene som så brede og åpne at han nærmest kan trekke inn hva 

han vil av innhold i undervisningen. Selv om læreboka i stor grad styrer hans valg av innhold 

i undervisningen, føler han at dette er helt og holdent hans eget valg: ”Jeg kan gjøre akkurat 

det jeg vil”. Tor på sin side, blir under intervjuet overrasket over hvor stor innholdsfrihet det 

faktisk er lagt opp til når vi ser på læreplanen sammen. Han synes det er rart at det ikke står 

noe konkret om at elevene skal lære om 1. og 2. verdenskrig. Han både trodde det var og 

synes det burde vært et eget kompetansemål for dette.  

 

Alle mine informanter trives godt med den friheten de i dag opplever at de har, men alle fire 

påpeker at det er både positive og negative sider knyttet til denne friheten. Selv om Kari og 

Mette setter pris på sin frihet til å gjøre profesjonelle valg, tror de det finnes lærere som 

kanskje hadde hatt godt av noe mer styring i sitt arbeid:  

 
KARI: Det er mange som synes det er veldig trygt og godt å sitte på arbeidspulten sin 
og bare snu bunken og gå inn i klasserommet og lukke døren, og så aner ikke ledelsen 
hva som skjer. Og da må også ledelsen inn der og eventuelt høyere enn ledelsen også. 

 
Erik uttrykker en liknende holdning når han påpeker at dersom noen lærere for eksempel kun 

har tradisjonell tavleundervisning i sitt klasserom, ville noen metodebeskrivelser i læreplanen 

vært et godt hjelpemiddel slik at disse lærerne ble utfordret på dette. Han tenker at det 

kanskje kunne utfordret han selv til å bli en bedre lærer også, men han presiserer at dette ikke 

er noe han ønsker for seg selv. Han forteller at han varierer mye og ser ingen grunn til at noen 

utenfra skal komme inn og styre han på dette: ”Det er ingen som kontrollerer meg eller stiller 
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spørsmål. Det er liksom litt sånn at man er i sitt eget klasserom i sitt eget fag. Og det føler jeg 

er veldig deilig egentlig”. 

 

Fra tiden som student og vikarlærer har Erik kjennskap til L97 og forteller at han likte måten 

læreplanen var utformet på da. Han mener at L97 fremstod som mer konkret sammenliknet 

med Kunnskapsløftet. Han likte spesielt at læreren under L97 ble styrt mer med tanke på 

undervisningens innhold. Erik tror at en kombinasjon av de to planformene ville vært et bedre 

alternativ. Selv om han tror at elevene lærer best når innholdet tilpasses elevgruppen, mener 

han det ville vært en fordel om elevene, uavhengig av hvor i landet de bor og hvilken skole 

de går på, får den samme opplæringen og går igjennom noe av det samme stoffet. Dette ville 

vært med på å bygge opp en sterkere enhetsskole, tror han. Med enhetsskole menes en felles 

obligatorisk skole for alle stedet som er lite preget av demografi eller betingelser som ulike 

elever, lærere eller stedet den ligger på (Kunnskapsdepartementet, 2006-2007, s. 14). Han 

bruker norskfaget som eksempel og foreslår et sett med tekster som burde være felles for alle. 

 

Både Tor og Erik tror en mer innholdsorientert plan både ville gjort planleggingsarbeidet 

lettere, mer forutsigbart og at det ville vært enklere å hente inn og bruke andre 

læringsressurser enn boka. På den annen side påpeker Erik at han trives godt med den 

friheten han har under Kunnskapsløftet, og tror at dersom han ble pålagt å følge en detaljert 

treårig plan ville undervisningen hans blitt dårligere, og han ville nærmest følt seg som «en 

maskin». Selv om han tror noe mer innholdsstyring ville vært positivt, er han helt klar på at 

han synes det er viktig at man kan velge mest mulig selv.  

 

Tor er i større grad enn de andre lærerne åpen for mer styring både med tanke på både 

innhold og metode. Siden han ikke selv er utdannet samfunnsfagslærer, tror han det ville vært 

fint om noen med mer faglig kunnskap innen feltet i større grad kunne bestemt fagets innhold 

og kommet med forslag til gode metoder. Det viktigste for han når det gjelder valg av 

undervisningsmetoder er at det fungerer og er effektivt, og derfor gjør det ingenting om 

forslagene kommer fra andre enn han selv. Når det er sagt presiserer han at det uansett bør 

være en viss grad av frihet til å gjøre egne valg som lærer.  

 

Det at både Tor og Erik er åpne for en sterkere grad av styring med tanke på innholdet i 

undervisningen, samsvarer med de funnene Mausethagen og Mølstads (2014) gjorde i sin 

studie. Lærerne i deres studie var mest opptatt av å ha frihet og handlingsrom til selv å kunne 
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bestemme metoder, men mindre opptatt av muligheten til å velge hvilket lærestoff 

undervisningen skulle bygge på. ”Styr oss på innhold, men ikke på metode”, var et tydelig 

budskap deres informanter kommuniserte (Mausethagen & Mølstad, 2014 s. 161). Ønsket om 

sterkere styring på innhold gjennom læreplanen, plasserer lærerne innenfor en 

lisensieringstradisjon, slik som tilfellet var under L97, hvor det er politikerne som bestemmer 

undervisningens innhold, mens lærerne er ansvarlige for gjennomføringen og vurderingen av 

undervisningen. 

 

Kari og Mette er begge trygge i sin lærerrolle og tenker at den måten dagens læreplan er 

bygget opp på gir dem mulighet til å bruke sin faglige tyngde og utfolde seg i yrket. På den 

annen side etterlyser de mer kvalitetssikring av skole-Norge. Det at mange lærere for 

eksempel synes det er trygt å følge læreboka eller opererer med å ”snu bunken” ved starten 

av et nytt skoleår, tror de ikke nødvendigvis skyldes at lærerne ikke er flinke nok eller at de 

er late, men at de kanskje føler seg litt usikre i møte Kunnskapsløftet. De tror mange er redde 

for å gjøre feil eller at de rett og slett ikke vet hvordan de skal gå frem når de skal arbeide 

lokalt med læreplanen. De påpeker til slutt at det er et vanskelig spenningsfelt mellom 

profesjonell autonomi og statlig styring og kontroll.  

 

De ulike holdningene informantene gir uttrykk for knyttet til frihet og styring i læreplanen, 

likner de beskrivelsene Hargreaves og hans kolleger (2001) gir av ulike læreres opplevelser 

av å jobbe med en liknende målorientert læreplan. I deres studie var det særlig uerfarne, men 

også lærere med lengre erfaring, som etterlyste mer spesifikke instruksjoner, som for 

eksempel hjelp til valg av læremidler, med tanke på hvordan de kunne arbeide mot å nå 

målene (Hargreaves et al., 2001, s. 27). Selv om Tor og Erik setter pris på den friheten de har 

i dag, tror de en sterkere innholdsstyring ville gjort planleggingen av undervisningen enklere. 

At lærere med en mer avansert tilnærming til planarbeidet, opplevde målformuleringene som 

en mulighet til å i større grad bruke sin faglige kompetanse, fremfor som en hindring i 

undervisningsplanleggingen (Hargreaves et al., 2001, s. 27), samsvarer med holdningene Kari 

og Mette uttrykker. For dem utgjør innholds- og metodefriheten i læreplanen først og fremst 

en mulighet til å bruke sin faglige bakgrunn, tilpasse undervisningen til sin elevgruppe og 

sette sitt eget preg på faget.  

 

Målstyringen i læreplanen, innebærer skjerpede krav til elevenes læringsutbytte. Samtidig er 

lærerne gitt et relativt stort handlingsrom i det lokale arbeidet med læreplaner. Dette skaper 
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dilemmaer (Dale et al., 2011, s. 5). Det faktum at målformuleringene i læreplanen i 

samfunnsfag ikke inneholder spesifikke instruksjoner hva angår undervisningens innhold og 

undervisningsmetoder, byr på utfordringer når det kommer til det lokale arbeidet med 

læreplanen og lærernes planlegging av undervisning. Samtidig er en av intensjonene med 

læreplanenes utforming nettopp å gi samfunnsfagslærere mulighet til å gjøre profesjonelle 

valg og tilpasse undervisningen til sin elevgruppe og lokale rammebetingelser for å fremme 

elevenes læringsutbytte. Selv om det lokale arbeidet med læreplanen kan fremstå som 

krevende, kan denne ansvarliggjøringen av lærerne også innebære en rekke positive 

muligheter til å sette sitt eget preg på faget. Men for at lærerne skal kunne utnytte denne 

tillitten og muligheten, trenger vi å vite mer om hva norske lærere ønsker av støtte og 

veiledning i dette arbeidet. 

	  
4.3 Å arbeide lokalt med læreplanen i samfunnsfag 
Dagens læreplan i samfunnsfag er gitt en utforming som gjør det nødvendig at man på 

skolenivå jobber lokalt med læreplanen. I innledningen til Læreplan for Kunnskapsløftet 

erkjennes dette behovet og det presiseres at ” læreplanene for fagene forutsetter at man på 

lokalt nivå fastsetter det konkrete innholdet i opplæringen” (Hodgson et al., 2010, s. 13). 

Samtidig er det ikke gitt noen nasjonale føringer verken for hvilket uttrykk eller hvilken form 

det lokale arbeidet med læreplaner skal ha (Kunnskapsdepartementet, 2015-2016, s. 69).  

 

Da jeg gjennomførte mine intervjuer hadde Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veiledning 

til det lokale arbeidet med læreplaner, kalt ”Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner». Som 

tidligere nevnt i teorien, tolket mange dette som en veiledning i å utvikle egne lokale 

læreplaner i fagene, som for eksempel en egen lokal læreplan i samfunnsfag, men dette var en 

misforståelse (Brøyn, 2009, s. 19). Selv om det må foregå et lokalt arbeid med læreplanen i 

samfunnsfag, må ikke dette arbeidet nødvendigvis resultere i en lokal læreplan i faget. På den 

annen side skriver Utdanningsdirektoratet (2016e) at en intern plan som konkretiserer og 

tilpasser kompetansemålene, kan være til stor hjelp i lærernes daglige arbeid. En slik intern 

plan skal sikre at alle elvene får den opplæringen han eller hun har krav på (Udir, 2016e). 

Ved de to skolene hvor mine informanter jobber beskriver lærerne ulike tilnærminger til det 

lokale arbeidet med lærerplanen i samfunnsfag.  

	  

4.3.1 Organisering av lokalt arbeid med læreplanen ved de to skolene 
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Ved skole A fikk jeg beskrevet to ulike former for lokalt arbeidet med læreplanen: en prosess 

initiert av skolens ledelse og en prosess initiert av lærerne selv. I den første prosessen lærerne 

beskriver, var det skolens rektor som bestemte at det skulle settes av to timer til å lage en 

treårig lokal læreplan i samfunnsfag. Dette arbeidet ble organisert slik at alle lærerne som 

underviste i samfunnsfag det bestemte året satt seg ned sammen og gikk igjennom læreplanen 

i samfunnsfag. De så på kompetansemålene og det de beskriver som ”innholdet i 

samfunnsfag”. Deretter valgte de å ta utgangspunkt i læreverket de benytter for å se hvordan 

kompetansemålene i læreplanen og bøkene samsvarte. Ved en systematisk gjennomgang av 

alle kapitlene i bøkene fra åttende til tiende, ble de enige om hvilke kompetansemål som 

passet best hvor. I alt utgjorde dette en gjennomgang av syv bøker, hvor 

samfunnskunnskapsboka er den samme på alle trinnene. Med utgangspunkt i denne jobben 

utarbeidet det de beskriver som en lokal læreplan i samfunnsfag, hvor de skrev inn 

kompetansemålene knyttet til hvilke kapitler man skulle gjennomgå på de ulike trinnene.	  

 
ERIK: Og så satt vi med samfunnsfagsbøkene fra 8., 9. og 10. og gikk gjennom 
kapitler i boka. Hva passer i forhold til Kunnskapsløftet? Og så var det sånn, ok, den 
industrielle revolusjonen passet i 8., da satt vi at det kapittelet skal vi ha i åttende 
klasse. Så gikk vi gjennom bøkene på den måten, og de kapitlene som var utenom 
kunnskapsløftet de har vi valgt å ikke undervise i. Så vi har kun tatt punkter 
[kompetansemål] fra kunnskapsløftet og da satt opp et sånt skjema […]. Og så står 
det hvilke kapitler man skal ha hvor, og så jobber man med de forskjellige på 
trinnene. 

 
Etter at dette arbeidet var gjennomført ble det ikke blitt satt av tid fra ledelsens side til å 

jobbe med læreplanen. Selv om Erik påpeker at det var en nyttig prosess, synes han det er 

helt greit at det ikke er blitt brukt mer tid på dette arbeidet felles, mens Tor tenker at det 

kanskje burde vært gjort igjen. Samtidig forteller begge at de ikke bruker den planen de i 

fellesskap har utarbeidet i den videre planleggingen av undervisning, men at de bruker egne 

årsplaner til dette arbeidet. De bruker ikke betegnelsen ”lokal læreplan” når de omtaler de 

planene de i fellesskap har utarbeidet. De anser det heller ikke som en form for lokalt arbeid 

med læreplanen, da begge lærerne oppgir at de i liten grad forholder seg til og bruker 

læreplanen, og at det i hovedsak er lærebøkene i faget som utgjør grunnlaget for årsplanene. 

Samtidig er de bevisste det faktum at læreverket de benytter er utarbeidet med utgangspunkt i 

læreplanverket for Kunnskapsløftet, og begge lærerne har skrevet inn kompetansemål fra 

læreplanen i disse årsplanene. Ifølge Utdanningsdirektoratet (2016f) er det å velge lærestoff, 

arbeidsmåter og organisering av opplæringen en sentral del av det lokale læreplanarbeidet. På 
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den måten kan arbeidet lærerne har lagt ned i å utvikle årsplanene betraktes som en form for 

lokalt læreplanarbeid initiert av lærerne selv.  

 

Tor og Erik bruker ikke de samme årsplanene. Årsplanen Erik bruker er det han og en annen 

lærer som har utviklet sammen, mens Tor oppgir at han selv har laget de årsplanene han 

følger. I begge planene står det beskrevet hvilke uker de skal jobbe med hvilke kapitler, hva 

som er fokusområdet for perioden, samt kompetansemål hentet fra læreplanen i samfunnsfag. 

I Tors årsplaner er noen av kompetansemålene byttet ut med læringsmål hentet direkte fra de 

ulike lærebøkene i faget. I tillegg har han skrevet inn hva elevene skal lære, lese og gjøre av 

oppgaver, og når de eventuelt skal ha prosjekt eller gruppeoppgaver. Begge lærerne forteller 

at de bruker disse planene aktivt både i forkant av hvert semester og underveis i året når de 

planlegger undervisningen. Denne måten å jobbe på er noe de begge trives godt med. Tor 

forklarer at årsplanene gir både han og elevene forutsigbarhet med tanke på hva de skal 

gjennomgå og hva de skal lære.  

 

Ved skole B, forteller Kari og Mette at har de gått vekk fra det de beskriver som ”ordinære 

årsplaner”. Ved begynnelsen av skoleåret ble det bestemt fra ledelsens side at skolen skulle 

ha fokus på lokalt læreplanarbeid over et helt skoleår, og at det skulle utarbeides lokale 

læreplaner i alle fag, med unntak av valgfag og praktisk-estetiske fag. Hver enkelt lærer fikk 

kun være med å utarbeide en lokale læreplan i ett av sine undervisningsfag, så noen av 

lærerne som underviste i samfunnsfag fikk ikke være med å utarbeide den lokale læreplanen i 

samfunnsfag. De samfunnsfagslærerne som ble valgt ut, ble satt sammen i en gruppe på tvers 

av trinn. Det er blitt brukt gjentatte fellessamlinger av 1,5-2 timers varighet gjennom ett helt 

år til å jobbe med analyse av læreplanen og til utvikling av de lokale læreplanene. Planene er 

ment å skille seg fra ordinære årsplaner ved at man tenker et helhetlig treårig løp innen hvert 

fag. I oppstarten av arbeidet ble det hentet inn en ekstern person fra kommunens 

kompetansesenter som veiledet lærerne i arbeidet. Denne personen fokuserte på at lærerne 

skulle bryte ned kompetansemålene til konkrete mål elevene kunne forstå og formidlet et 

ønske om at lærerne skulle fokusere på undervisningens mål, det vil si hva de ønsket at 

elevene faktisk skulle lære, og ikke aktiviteten for å nå dit.  

 

Lærerne som ved skole B hadde ansvar for å utarbeide en lokal læreplan i samfunnsfag, 

startet sitt arbeid med å se på formålet med faget og reflekterte rundt spørsmålet ”Hvorfor 

lærer vi samfunnsfag?”. Videre så de på hvilke verb som var blitt brukt i læreplanen og i 
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kompetansemålene og diskuterte betydningen av disse. Deretter utarbeidet 

samfunnsfagslærerne en temabasert treårig plan hvor de med egne ord formulerte formålet 

med faget, delte opp hvert år i ulike perioder med egendefinerte titler, skrev inn hvilke temaer 

som skal gjennomgås i hver periode, samt førte inn egne læringsmål utarbeidet med 

utgangspunkt i kompetansemålene i faget. Etter hvert som planen tas i bruk er tanken at 

lærerne skal fortsette å fylle ut planen med vurderingskriterier, forslag til eksterne 

læringsressurser, osv. Lærerne poengterer at planen skal være et levende dokument og at det 

som står der ikke er skrevet i stein. Da mine intervjuer ble gjennomført var det allerede satt 

av tid fra ledelsens side til en evaluering av fagplanene ved slutten av skoleåret.  

 

Siden Kari og Mette påpekte at de hadde gått vekk fra det de omtalte som ”ordinære 

årsplaner”, var det interessant å høre hvordan de beskrev at den nye lokale læreplanen skilte 

seg fra deres gamle årsplaner. I de tidligere årsplanene hadde de, som ved skole A, en plan 

for året med temaer, kompetansemål og hvor i boka de fant det elevene skulle lære. Hver 

gang de skulle starte opp med en ny periode, måtte de inn i kunnskapsløftet og undersøke hva 

som faktisk stod om emnet. De syntes kompetansemålene som lå i årsplanen var lite konkrete 

med tanke på hva elevene faktisk skulle lære, og forteller at de derfor lagde nye læringsmål 

sammen. De mener de brukte mer tid å planlegge undervisning da de brukte disse planene, 

sammenliknet med tiden de nå bruker på det samme. I den lokale læreplanen ligger de 

nedbrutte læringsmålene ferdig og det står også skrevet hvilke læringsressurser de kan bruke 

utenom boka. De beskriver de gamle årsplanene som mer tradisjonelle fordi de stort sett 

brukte boka som utgangspunkt og fordi hver periode ofte ble avsluttet med en teoriprøve. Nå 

bruker de boka i mye mindre grad i opplæringen og unngår rene teoriprøver. Selv om lærerne 

påpeker visse forskjeller når det gjelder utformingen av og arbeidet under de ulike planene, 

tenker de at også disse årsplanene var en form for lokal læreplan. Den største forskjellen 

mener de selv er at de i år har gått et steg videre ved tenke et mer helhetlig treårig løp med en 

tydelig progresjon i faget. 

 

Utdanningsdirektoratet (2016d) skriver at det å sikre en tilpasset progresjon i faget inngår 

som en del av det lokale arbeidet med læreplanen i samfunnsfag. Kompetansemålene i 

læreplanen beskriver den kompetansen elevene skal ha etter 10. trinn, og målene må derfor 

”fordeles” over trinn for å sikre progresjon i opplæringen. Det påpekes at å ”fordele” ikke 

betyr at kompetansemålene skal fordeles på ett og ett trinn, men at skolen skal lage en plan 

over hvilke kompetansemål elevene skal jobbe med når. Noen av kompetansemålene må 
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kanskje gå igjen og jobbes med på både 8., 9. og 10. trinn. Dette er viktig for at elevene skal 

ha mulighet til forbedre kompetansen sin helt fram til slutten av 10. trinn. I det lokale 

arbeidet med læreplanen i samfunnsfag bør derfor lærerne reflektere over hvilke 

kompetansemål som bør komme når, hvilke mål elevene bør arbeide med flere ganger, om 

noen av målene kan arbeides med samtidig, samt hvilke kompetansemål elevene bør jobbe 

med på tvers av hovedområde i faget og på tvers av fag (Udir, 2016d). Ifølge 

Utdanningsdirektoratet uttrykkes progresjon i kompetansemålene i læreplanen på̊ ulike måter, 

for eksempel:  

 
1. Verbet	  i	  kompetansemålene	  -‐	  i	  noen	  sammenhenger	  kan	  enkelte	  verb	  oppfattes	  som	  

mer	  krevende	  enn	  andre	  verb	  	  
2. Konteksten	  verbene	  står	  i	  –	  i	  noen	  ganger	  fra	  «det	  nære»	  til	  «det	  fjerne»	  	  
3. Kvaliteten	  på	  det	  eleven	  skal	  kunne	  –	  kvalitetsbeskrivelser,	  gjerne	  ved	  hjelp	  av	  

adjektiver	  	  
(Udir,	  2016d)	  

 

Alle mine informanter forteller at de i det lokale arbeidet med læreplanen har fordelt 

kompetansemålene på trinn. På skole A forteller Erik at han tror de gjør seg ferdig med ett og 

ett kompetansemål på de ulike trinnene, men han er ikke helt sikker på dette i og med at han 

kun har undervist på 8. trinn. Lærerne ved skole B forklarer at hos dem er det mange av de 

samme kompetansemålene som går igjen på de ulike trinnene i den lokale læreplanen deres.  

 

Ved skole A er det i hovedsak bøkenes oppbygging som styrer progresjonen i opplæringen. 

Bøkenes innhold bestemmer hvilke emner de jobber med når, og lærerne har hektet på 

kompetansemål der de synes det passer best med tanke på hva de skal jobbe med. På 

bakgrunn av dette arbeidet forteller lærerne at de føler seg sikre på at læreboka ivaretar alle 

kompetansemålene. Lærerne ved skole B har gjennom arbeidet med å utvikle en lokale 

læreplanen i samfunnsfag forsøkt å skape et helhetlig treårig løp i samfunnsfag, hvor de 

samme temaene går igjen på alle trinn, men med ulikt innhold. Selv om de to skolene sikrer 

progresjon i faget gjennom to ulike tilnærminger, kommer det ikke frem hvorvidt den 

aktuelle elevgruppa og lokale behov påvirker fagets progresjon ved den enkelte skole. 

 

Et interessant funn i analysen av mine intervjuer var at samtlige informanter først og fremst 

snakket om hvordan historiedelen av faget gjennomgås i kronologisk rekkefølge, når jeg 

ønsket å vite mer om hvordan de sikret progresjon i faget. I tillegg forklarer lærerne at det 

blir en progresjon i faget når elevene forstår hvordan alt henger sammen, og tenker i 
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hovedsak på historiedelen av faget. Tor forteller at han også forventer mer av elevene når de 

kommer på tiende trinn med tanke på helhetsforståelse og refleksjon.  

 
TOR: Og spesielt på tiende da synes jeg det skjer mye med dem i forhold til det å 
reflektere. For det synes jeg ikke de klarer så veldig godt på åttende og niende, da 
bare kan de pugge og huske det og sånn. Men nå ett sted ute i tiende, da skjer det noe, 
og da begynner de å forstå litt mer, se helheten 

 

4.3.2 Samarbeid 
Ved begge skolene oppgir informantene å ha samarbeidet i faggrupper med andre 

samfunnsfaglærere når de har arbeidet lokalt med læreplanen i samfunnsfag, men omfanget 

av samarbeidet er varierende. Bjørnsrud (2009) trekker frem betydningen av samarbeid blant 

lærere i team som en nødvendig arbeidsform i det lokale arbeidet med læreplaner. Gjennom 

involvering og drøftinger i team inntar man rollen som en ”lærende lærer” og på den måten 

kan man utvikle ønsket kompetanse i en lærergruppe. I denne prosessen bør læreplanen ifølge 

Bjørnsrud (2009) utgjøre gjenstand for kritisk videreutvikling  

 

Tor og Erik forteller at de samarbeidet med andre samfunnsfagslærerne da de fikk i oppdrag 

av ledelsen å utarbeide en lokal læreplan i faget, men utover dette enkelttilfellet er det ikke 

blitt tilrettelagt for noe organisert samarbeid lærerne i mellom. Det er opp til hver enkelt 

lærer å bestemme hvordan han organiserer undervisningen og tilrettelegger for læring. Noe 

av grunnen til at lærerne tror det samarbeides lite lærerne i mellom, er at det ikke settes av tid 

til dette fra ledelsens side. Da ledelsen satt av tid og bestemte at lærerne skulle samarbeide 

om å lage en felles lokal læreplan, gjorde de det: ”For da ble det også satt av tid til det. Når 

det ikke blir satt av tid til det, så gjør man det ikke. Da gjør man det selv”. I etterkant av dette 

arbeidet har lærerne fortsatt å jobbe slik de gjorde tidligere: ”Så går vi hvert til vårt igjen, så 

setter vi oss ned og så tar vi sånn skjerm rundt oss og så har vi det ferdig [Ler]”.  

 

Ved skole B, forteller Kari og Mette, at tre til fem lærere samarbeidet om å lage skolens 

lokale læreplan i samfunnsfag, men de to lærerne jeg intervjuet har ikke selv vært med på å 

utforme denne. De forteller at de likevel kan være med å redigere den når de har 

seksjonsmøter, da ledelsen har satt av tid til revidering av de ulike fagplanene. Ved slike 

møter presenterer de ulike faggruppene arbeidet de har gjort og hele lærerkollegiet har 

mulighet til å komme med innspill. Utover dette forteller de to lærerne at de ofte sitter 

sammen når de skal planlegge undervisningen i forkant av en ny periode. Dette synes de er 
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viktig fordi de ofte erfarer at to hoder tenker bedre enn ett og de føler de klarer å lage bedre 

undervisningsopplegg ved å samarbeide på denne måten.  

 
METTE: Så sitter vi ofte sammen og på en måte idémyldrer litt. Hva slags ressurser 
kan vi bruke her? Hva kan vi gjøre? Hva har vi lyst til å gjøre med dem nå? Det er litt 
viktig. Så vi er jo av den oppfatning at to hoder tenker bedre enn ett og det synes jeg 
er veldig viktig. Jeg får til mye bedre undervisningsopplegg da.. 

 
 
4.3.3 Tid til rådighet, ledelsens tilrettelegging og veiledning i det lokale 

arbeidet med læreplanen 
Lokalt arbeid med læreplanutvikling er en krevende prosess. For at utviklingsarbeidet lærerne 

i mellom skal være vellykket er det av stor betydning at lærerne blir gitt rikelig med tid, at 

lærerne opplever at skolens ledelse anerkjenner arbeidet og at det tilrettelegges på best mulig 

måte i form av ressurser, veiledning og profesjonell støtte (Bjørnsrud, 2009, s.129). Det 

kommer frem i intervjuene med mine informanter at de to skolene jobber svært ulikt med 

tanke på det lokale arbeidet med lærerplanen i samfunnsfag. Disse forskjellene kan muligens 

forklares med utgangspunkt i de tre faktorene Bjørnsrud (2009) trekker frem: tid til rådighet, 

ledelsens tilrettelegging og veiledning i det lokale arbeidet med læreplanen. 

 

Tor og Erik forteller at det var skolens rektor som bestemte at det skulle settes av to timer til 

lokalt arbeid med læreplanen i samfunnsfag. Arbeidet skulle resultere i en treårig lokal 

læreplan i samfunnsfag. Lærerne gjorde som de ble bedt om og ble ferdige med bestillingen. 

Det ble ikke gitt noen form for veiledning eller opplæring hverken i forkant av eller underveis 

i dette arbeidet. Rektor, som hadde bedt de om å gjøre jobben, reiste selv vekk og lærerne var 

overlatt til seg selv. Lærerne beskriver arbeidet likevel som en nyttig prosess og mener det 

ble gjort fordi det ble satt av tid til det fra ledelsens side. 

 
På skole B, forteller Kari og Mette at ledelsen har vært aktiv og tilstedeværende gjennom 

hele prosessen. Det har gjennom hele skoleåret vært et spesielt fokus på lokalt arbeid med 

læreplanen, og lærerne er blitt gitt rikelig tid til å samarbeide i skolens fellestid. I tillegg er 

det blitt hentet inn ressurspersoner utenfra til veiledning og opplæring. De to lærerne jeg 

intervjuet er fornøyde med at ledelsen setter slike krav og at det settes av tid til arbeidet. De 

forteller at det er mulig at ikke alle lærere er enige med dem i deres oppfatning, men mener at 

det må de bare tåle. Kari og Mette mener det er viktig at ledelsen ved skolen tar tak fordi, 

som Kari påpeker, ”det er mange som synes det er veldig trygt og godt å sitte på 
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arbeidspulten sin og bare snu bunken og gå inn i klasserommet og lukke døren, og så aner 

ikke ledelsen hva som skjer”. De mener at det er ledelsens oppgave å kvalitetssikret at 

elevene lærer det de skal.  

 

Ledelsens betydning synes å være en avgjørende faktor for hvordan det lokale arbeidet med 

læreplaner foregår ved de to skolene i min studie. Det er ledelsen som har fastsatt tid til 

rådighet og bestemt hvorvidt det eventuelt skal gis veiledning i arbeidet. De ulike strategiene 

som ledelsen har brukt ved sine respektive skoler gir oss to ulike former for lokalt 

læreplanarbeid, og gir oss et bilde av spenningen mellom individualisme og samarbeid som 

kan prege en skolekultur. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom skolens 

ledelse og utvikling i skolen. Jo bedre ledelse, desto mer utviklingsorientert er skolen (Imsen, 

2004, s. 153). I den nye overordnede delen av læreplanen slås det fast at det profesjonelle 

samarbeidet ved skolene forutsetter god ledelse som prioriterer utvikling og samarbeid (Udir, 

2017, s. 18). På den annen side har det vært hevdet at en rektorledet skolekultur også kan ha 

sine svake sider (Imsen, 2004, s. 145). Tvungen kollegialitet beskriver et fenomen hvor 

lærersamarbeid oppleves som en byrde fremfor en lettelse ved at det er for strengt regulert fra 

administrativt hold. Denne siden av lærersamarbeid har en tendens til å bli underkommunisert 

i litteraturen omkring en skolekultur preget av samarbeid. Det er viktig å være bevisst at 

samarbeid mellom lærere ikke alltid bærer preg av harmoni, integrering og enhet (Imsen, 

2004, s. 145-146). Når det er sagt er det mye som taler for at skolens ledelse har sammenheng 

med skolens kollektive miljø og med de felles strukturene og rammefaktorene som legger 

føringer for lærernes arbeid. Som vi har sett i den foreløpige analysen har ledelsen hatt stor 

innflytelse på hvordan lærerne ved de to skolene har jobbet lokalt med læreplanen. Samtidig 

viser Imsen (2004) at ledelsens innflytelse forsvinner så snart vi passerer terskelen til 

klasserommet. Hvorvidt ledelsens tilrettelegging for lokalt arbeid med læreplanen i 

samfunnsfag har betydning for den undervisningen som finner sted i det enkelte klasserom, 

får vi ikke svar på i denne studien, men er definitiv noe det ville være interessant å vite mer 

om. 

	  

4.4 Lærernes planlegging 
Å planlegge undervisning er en sentral del av det lokale læreplanarbeidet lærere gjør hele 

tiden. Under dagens læreplanutforming er det lærerens ansvar å velge innhold, arbeidsmåter, 

progresjon og underveisvurdering. Valgene læreren tar skal bidra til at den enkelte elev og 
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elevgruppe utvikler kompetanse i tråd med læreplanene (Udir, 2016a). På den måten utgjør 

planleggingen lærerne gjør et viktig bindeledd mellom læreplanen og pedagogisk praksis 

(Imsen, 1999, s. 352). I planleggingsfasen tolker lærerne læreplanen og tilpasser den til de 

rådende lokale forhold ved den aktuelle skolen. Det tolkningsarbeidet lærerne gjør når de 

planlegger undervisning med utgangspunkt i læreplanen, samsvarer med Goodlads 

beskrivelse av den oppfattede læreplan (Bjørnsrud, 2009, s. 114-115).  

 

All planlegging kan beskrives med utgangspunkt i en tidsakse hvor man forsøker å fastsette 

hva som skal skje til ulike tidspunkt (Imsen, 1999, s. 352). Undervisningsforløpet lærerne 

planlegger for kan være av lengre eller kortere varighet, man kan planlegge for et helt 

undervisningsår, et halvt år, en periode som strekker seg over måneder eller uker, eller man 

kan planlegge for kun en undervisningsøkt av gangen. Det er viktig at man ser de ulike 

planleggingssekvensene i sammenheng for å kunne bygge opp både en helhetlig og en 

detaljert opplæring (Imsen, 1999, s. 352-353). Det er imidlertid viktig å være bevisst at mye 

av den planleggingen lærere gjør ikke nødvendigvis er tilgjengelig for andre i synlig form, da 

lærernes planer for den enkelte undervisningsøkt ofte tar form som mentale bilder, eller 

planer ”i hodet” (Clark & Peterson, 1986).  

 

Alle de fire lærerne i mine intervjuer forteller at de bruker en skriftlig plan i 

langtidsplanleggingen av undervisningen. Disse planene gir de en generell oversikt over når 

de skal jobbe med de ulike temaene. I tillegg inneholder planene eventuelle kapitler eller 

andre læringsressurser de skal jobbe med, kompetansemål eller nedbrutte læringsmål og 

hvilke vurderingsformer de skal bruke når. De fire informantene arbeider alle temabasert 

gjennom året, og planlegger for kortere eller lengre perioder, før de deretter planlegger de 

enkelte undervisningsøktene. I utgangspunktet kan denne måten å jobbe på fremstå som lik, 

men det er også noen viktige forskjeller lærerne imellom når det kommer til hvordan de 

planlegger undervisning og for elevenes læring. 

 

Både Tor og Erik arbeider med utgangspunkt i sine individuelle årsplaner, og skriver 

annenhver uke inn på elevenes toukers studieplan hva de skal jobbe med de neste ukene. I 

forkant av hver undervisningsøkt forteller Erik at han går gjennom det bestemte kapittelet i 

boka og bryter ned tilhørende kompetansemål til to eller tre læringsmål. Læringsmålene, eller 

punktene, som han beskriver det som, formuleres med utgangspunkt i det som står i boka. 
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Noen av læringsmålene tar han direkte fra boka, andre formulerer han selv. Ved oppstarten 

av timen skriver han læringsmålene på tavlen slik at elevene vet hva de skal lære. 

 
ERIK: Og så før hver time så går jeg gjennom boka sånn, der vi har funnet ut dette er 
kompetansemålene på åttende og så bryter jeg ned til to eller tre punker i forhold til 
innholdet i boka, og så skriver jeg det på tavla før timen det vi skal lære. 

 
Tor forteller han at han prøver å være godt forberedt i forkant av hver time, men at han etter 

noen års erfaring bruker mindre tid på å forberede seg. Han forteller at han i løpet av årene 

som samfunnsfagslærer har bygget seg opp en ”bank” av ferdige planer og PowerPoints, og 

at han ofte bruker de samme lærings- og vurderingsformene han har brukt tidligere år. Noen 

ganger må han bruke litt mer tid på å forberede seg dersom han for eksempel ønsker å variere 

undervisningen mer. Elevene blir gjort kjent med læringsmålene i forkant av hver time ved at 

de står skrevet enten i en PowerPoint eller ved at han skriver de på tavla. Alle læringsmålene 

han bruker er hentet fra lærebøkene i faget.  

 

Når Kari og Mette skal planlegge et nytt tema sitter de sammen med de andre lærerne på 

teamet, det vil si de som har samfunnsfag på samme årstrinn som dem selv. Selv om de har 

egendefinerte læringsmål i sin lokale læreplan, er disse for omfattende til at de lar seg bruke 

på timenivå. Elevene blir likevel gjort kjent med disse i forkant av hver nye periode, slik at de 

vet hva de skal lære. De utarbeider først en langtidsplan for hele temaperioden og deretter 

bestemmer de hva de ønsker å gå igjennom for at elevene skal nå målene for perioden. Særlig 

fokus har de på vanskelige begreper. Deretter jobber lærerne sammen om å bryte ned 

læringsmålene som ligger i den lokale læreplanen, til mindre omfattende læringsmål som 

passer til hver undervisningsøkt. De har ett eller to læringsmål for hver time, aldri mer. 

Lærerne er opptatt av at elevene skal møte ulike undervisningsformer, men forteller at de 

bruker lite tid på å forelese for elevene. De bruker heller ikke læreboka i noen særlig stor 

grad. 

 
KARI: Og så lager vi jo mål for hver time, hva skal de kunne denne timen? Og da lager 
vi undervisning ut fra det. Ok, i dag så skal de kunne forklare hva nazisme innebærer. 
Hvordan skal vi få det? Kanskje vi viser en filmsnutt. Kanskje vi kommer med en påstand. 
Og så lager vi et opplegg. Og så tenker vi neste time, hva skal vi? Vi må bygge videre på 
det, nytt læringsmål, kanskje to læringsmål, ikke noe mer enn det. Det kommer helt an på 
hvor stort det er. 

	  

De to ulike formene for planlegging kan hos Tor og Erik ved skole A, beskrives som en mer 

tradisjonell form for undervisningsplanlegging, mens Kari og Mette ved skole B, beskriver en 
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form for planlegging som ofte betegnes som ”baklengs planlegging”. Innenfor en tradisjonell 

tenkemåte planlegger læreren først undervisningen sin med fokus på hvilket innhold som skal 

gjennomgås og hvilke aktiviteter undervisningen skal bygge på. Deretter gjennomfører 

læreren den planlagte undervisningen og når undervisningsperioden nærmer seg slutten 

forbereder læreren en prøve eller en innlevering (Fjørtoft, 2009, s. 72). Ifølge Fjørtoft (2009, 

s. 71) fører dette til at man tenker som en aktivtetsdesigner, hvor læreren stiller seg spørsmål 

som: ”Hvilke aktiviteter vil være morsomme og interessante i dette emnet? Hva slags prøver 

skal jeg gi, basert på innholdet som jeg har undervist i? Hvordan skal jeg gi elevene en 

karakter (og rettferdiggjøre den)?” (Fjørtoft, 2009, s. 72). Den andre måten å planlegge på 

betegnes som baklengs planlegging, og innebærer at man snur om på den tradisjonelle måten 

å tenke på. For det første starter læreren med å beskrive det forventede læringsutbytte til 

elevene. Det betyr at læreren før undervisningen starter beskriver hvilke kunnskaper, hvilke 

ferdigheter og hvilken type forståelse elevene skal ha når undervisningen er ferdig. Deretter 

bestemmer læreren hvordan elevene skal dokumentere kompetansen sin og hvordan 

kompetansen skal vurderes. Dette steget innebærer at læreren på forhånd lager oppgavene 

som elevene skal gjøre og bli vurdert ut fra, og vurderingskriterier til oppgavene. På den 

måten vet læreren hva elevene skal vurderes etter og kan bruke kriteriene aktivt i 

undervisningen. Til slutt planlegger læreren undervisningstimene (Fjørtoft, 2009, s. 71). 

Ifølge Fjørtoft (2009) medfører dette at man tenker som en vurderer og ikke en 

aktivitetsdesigner, og læreren stiller seg spørsmål som: ”Hva vil være tilstrekkelig og tydelig 

bevis for kompetanse? Hvilke vurderingsoppgaver forankrer undervisningen i 

læringsmålene? Hvordan gir vurderingsoppgavene fokus til undervisningen? Hva slags 

bevisformer dokumenterer kompetansen? Hvilke kriterier skal vi vurdere arbeidet og 

kvalitetsnivået ut fra?” (Fjørtoft, 2009, s. 71). Det at læreplanen i samfunnsfag er bygget opp 

av kompetansemål, mener Hodson et al. (2012, s. 118) har bidratt til at mange lærere har 

endret sin måte å tenke på når det gjelder undervisningsplanlegging – fra å fokusere på hva 

som skal gjøres, til å fokusere på hva som skal læres. Mine informanter ved skole B er 

tydelige på at deres evne til å tenke helhetlig om kompetanse i samfunnsfag og det å vurdere 

kompetansenivå underveis og ved avslutning av faget har blitt enklere når de begynte med 

«baklengs planlegging» 

	  

4.4.1 Å planlegge undervisning med utgangspunkt i kompetansemål 
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Kompetansemålene i læreplanen i samfunnsfag for grunnskolen er fordelt på de fire 

hovedområdene; utforskeren, historie, geografi og samfunnskunnskap. Opplæringen i 

samfunnsfag skal være koblet til kompetansemålene, og elevene har krav på å kjenne til hva 

som er målene for opplæringen, og de skal vite hva som blir vektlagt i vurderingen av 

kompetanse (Udir, 2016c). Verken i opplæringsloven, forskriftene til loven eller i 

læreplanverket er det uttrykt noe krav om at det må utarbeides lokale læringsmål til 

kompetansemålene, men Utdanningsdirektoratet (2016c) påpeker det kan være 

hensiktsmessig å utvikle lokale læringsmål på veien mot kompetanse: 

 
Kompetansemålene er ulike og har ulike kompleksitet, og hvordan lærere skal jobbe 
med kompetansemålene må tilpasses i opplæringen til hvor elevene er i sin læring. 
Skolen eller lærerne må utfra sitt profesjonelle skjønn vurdere når og om det er 
hensiktsmessig å utvikle læringsmål, kriterier og kjennetegn. (Udir, 2016c) 

 
Samtlige av mine informanter forteller at de synes kompetansemålene, slik de står uttrykt i 

læreplanen, er for brede, vage og vanskelig formulert til at elevene deres kan forstå dem. De 

har derfor alle valgt å bruke egne læringsmål for elevene. Vi kan forstå læringsmål som 

nedbrutte deler av et større kompetansemål, hvor enkelte kunnskaper eller ferdigheter 

oppøves hver for seg (Udir, 2016c). Læringsmålene fungerer i så måte som etapper på veien 

mot å nå kompetansemålet. Hvordan lærerne har kommet frem til de forskjellige 

læringsmålene er ulikt.  

 

Erik har valgt å bryte ned kompetansemålene til læringsmål for elevene slik at de forstår og 

vet hva de skal lære. Læringsmålene er utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene og 

de temaene fra læreboken som han har lagt opp til i årsplanen.  

 
ERIK: Og så før hver time så går jeg gjennom boka sånn, der vi har funnet ut dette er 
kompetansemålene på åttende og så bryter jeg ned til to eller tre punker i forhold til 
innholdet i boka, og så skriver jeg det på tavla før timen det vi skal lære. ”Jeg kan 
forklare hvorfor den industrielle revolusjonen hadde en god utvikling for samfunnet 
på 17-18-hundretallet”. Og så spør jeg elevene: Hvem kan svare på dette nå (?), før 
vi begynner å undervise det. Og da er det veldig sjeldent at noen rekker opp hånda. 
Og så tar jeg de tre punktene og spør etter timen: ”Hvem kan forklare dette punktet 
nå?.” Og så er det mange som rekker opp. Jeg synes jeg jobber veldig godt med det. 
  

 
Tor har valgt å bytte ut kompetansemålene med læringsmål han har funnet i læreboka. Han 

mener disse er mer konkrete når det gjelder hva elevene faktisk skal lære: 
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TOR: Du skal lære om det og det innholdet under den andre verdenskrig. Altså mer 
sånn konkret da, det skal du forstå, du skal fortelle hvem er Charles du Gaulle, hvem 
er Stalin, Lenin og alle de. 

 
Selv om både Tor og Erik bruker egne læringsmål for elvene i timene, bruker de 

kompetansemålene direkte overført både i elevenes arbeidsplaner og i sine egne årsplaner. 

Hvilke kompetansemål de jobber mot når, er valgt med utgangspunkt i de ulike temaene som 

læreverket de benytter har lagt opp til. De forklarer at bøkenes oppbygning bestemmer 

hvordan de legger opp undervisningen, og at kompetansemålene er ”hektet på” der de synes 

at det passer best. Ved å bruke kompetansemålene på denne måten, reduseres 

kompetansemålene til et ”alibi” for å kunne gjennomføre undervisningen etter lærebokas 

oppbygning og innhold, uten at lærerne reflektert videre over hva kompetansemålet egentlig 

sier om den kompetansen elevene skal oppnå til slutt.  

 

Kari og Mette forteller at de ved skolen har valgt å i fellesskap utarbeide egne læringsmål 

med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen, og benytter disse læringsmålene i sin 

lokale læreplan i samfunnsfag. De synes kompetansemålene er komplekse og voluminøse 

med veldig høye ambisjoner, og forteller at det er en utfordrende oppgave å bryte de ned til 

læringsmål som elevene forstår: ”Utfordringen er jo å hele tiden å skulle komprimere disse 

store kompetansemålene ned til læringsmål som er forståelige for femtenåringer. Det er ikke 

alltid like lett”. Læringsmålene lærerne har skrevet i sin lokale læreplan blir igjen brutt ned til 

delmål for de ulike undervisningsøktene. Dette gjør at de føler de har veldig mange mål de 

skal nå: ”Ja, for vi tar jo læringsmålene ned i enda mindre mål igjen. Så vi har jo mål i hytten 

og styrten egentlig”. Selv om de føler at det er mange mål å jobbe mot, forteller både Kari og 

Mette at liker å planlegge undervisningen med utgangspunkt i mål som beskriver hvilken 

kompetanse elvene skal tilegne seg:  

 
METTE: For jeg tenker vel kanskje det at dette fokuset har kommet med vurdering for 
læring-satsinga, og den målstyringa som har kommet med der. Vi har sett viktigheten 
av å i enda større grad ha gode og konkrete mål.  

 
På den annen side påpeker de at faget er stort og at de føler man har gapt over for mye med 

mengden av kompetansemål i læreplanen. Særlig opplever de at det nye hovedområdet, 

”Utforskeren”, med alle sine kompetansemål, var en unødvendig forandring. De mener at de 

nye kompetansemålene som har kommet til allerede lå implisitt i de kompetansemålene som 

var der fra før av.  
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4.4.2 Læreboka som utgangspunkt for planlegging og undervisning 
Tidligere forskning rundt læreres planlegging har vist at lærere ofte har en tendens til å i stor 

grad støtte seg til trykte læremidler som for eksempel lærebøker og tilhørende 

lærerveiledninger, når de planlegger undervisning (Hodgson et al., 2010, s. 27). I Norge 

utgjør læreboka, ved siden av læreplanen, en sentral ressurs i lærernes lokale læreplanarbeid 

(Bjørnsrud, 2009).  

 

Gjennom mine intervjuer med Tor og Erik bekreftes den sterke stilling læreboka har ved 

enkelte skoler, hvor de har valgt å bruke lærebøkene som utgangspunkt i det lokale 

læreplanarbeidet. Bøkenes kapitler og temaer utgjør grunnlaget for deres årsplaner, og begge 

lærerne forteller at bøkene styrer både innholdet i undervisningen og fagets progresjon. I 

tillegg oppgir begge lærerne at de bruker de ferdig formulerte læringsmålene i boka som mål 

for undervisningen: 

  
ERIK: Utgangspunktet er selvfølgelig bøkene. Det synes jeg er det enkleste. Alle de 
som har lyst til å gjøre andre ting, og hente ting fra nettet og ”bøkene er ikke gode 
nok” og sånn, det gjør ikke jeg. Jeg bruker boka. 

 
Lærerne synes det fungerer godt å bruke lærebøkene som utgangspunkt for undervisningen i 

samfunnskunnskap. De forteller at det gjør det enkelt å planlegge undervisningen og at det 

skaper en forutsigbarhet og oversikt både for dem selv og for elevene. De har ingen 

motforestillinger rundt å hente læringsressurser utenfor boka, men ser ikke nødvendigheten 

av det. De synes læreboka dekker det de trenger, og etter å ha gjennomgått 

kompetansemålene i faget, føler de seg trygge på at elevene lærer det de skal.  

 

Tor tror at grunnen til at han baserer seg så mye på bøkene skyldes mangel på tid og et ønske 

om å forenkle planleggingen for sin egen del. I en travel lærerhverdag opplever han at bøkene 

som en god støtte og hjelp for å klare å få unna arbeidet mest mulig effektivt. Selv om Tor 

synes det fungerer godt slik han jobber nå, påpeker han at det kanskje burde vært 

gjennomføre en ny gjennomgang av bøkene: 

 
TOR: Det kan godt hende at vi bør gjøre en jobb igjen til neste år og se litt på, for 
verden går jo fremover. Kanskje det er noen ting her nå som vi har undervist i som 
kanskje vi kunne tonet ned, og så er det nye ting som har kommet til. Eller få nye 
lærebøker, det kan godt hende. Ja, for den læreboka er vel i fra 2007-08 og det har jo 
skjedd litt ting etter det også. Men den er ikke avleggs, den er helt grei. 
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Mens Tor og Erik forteller at de er godt fornøyde med å bruke læreboka som utgangspunkt 

for sin undervisning, gjør Kar og Mette et poeng av de nesten ikke bruker lærebøkene:  

 
METTE: Ikke i det hele tatt. 
KARI: Nei, det er bare for de aller svakeste jeg noen ganger, det er veldig spesielle 
tilfeller, hvor jeg plukker ut noen få begreper de kan lære seg, noen få oppgaver, eller 
jeg får de til å lese sammendraget hjemme for å oppsummere det igjen. 
METTE: Litt i lekse er det egentlig mest. 
 

Selv om de ikke bruker læreboka nevneverdig, påpeker de at de ikke er prinsipielt imot å 

gjøre det. De forteller at læreboka kan benyttes som et utgangspunkt i oppstarten av et nytt 

tema, for å få et overfladisk overblikk over hva de skal jobbe med ved å se på overskrifter og 

bilder. En viktig årsak til at lærerne ved skolen ikke bruker lærebøkene, er at de ønsker å 

relatere undervisningen til elevenes liv og virkelighet i større grad enn de tror er mulig ved å 

lese lærebøkene fra perm til perm. I tillegg problematiserer de det faktum at en del av 

informasjonen som står i læreverket er utdatert: 

 
KARI: Når vi jobber med ting som skjer i dag, så kan ikke vi bruke læreboka. Den er 
fra 2006, det er høngammelt. Det er jo så vidt det er bilder av Twin tower og angrepet 
den 11. september. Det er jo så vidt de har fått det inn i boka. 

 
De to informantene tror grunnen til at mange lærere velger å baserer seg på læreboka i 

samfunnsfagundervisningen, er fordi de er redde for å gjøre feil. Som lærer har man ansvar 

for at elevene lærer det de skal og ”ved å følge boka”, tror de mange lærere føler en viss 

sikkerhet for at dette ivaretas: ”det blir litt sånn der redningsbøya di”.  

 

I forbindelse med evalueringen av Kunnskapsløftet, viste Nordlandsforsknings rapport, 

Sammenhengen Mellom Undervisning og Læring - En studie av læreres praksis og deres 

tenkning under Kunnskapsløftet (Hodgson, Rønning & Tomlinson, 2012), at læreboka utgjør 

en sentral del av lærernes planleggingsarbeid. Tor og Erik forteller at de stoler på at 

læreverket de benytter er i samsvar med læreplanen, og ser derfor ingen grunn til å bruke tid 

og ressurser på å hente inn andre læremidler. At de velger å bruke læringsmål de finner i 

lærebøkene er med på å ytterligere styrke lærebokas sterke stilling i deres klasserom. Man 

kan derfor argumentere for at læreboka på mange måter har tatt over den rollen som 

læreplanen i faget er ment å ha. Goodlads (1984) beskrivelse av lærebøkene som den 

dominerende formen for læreplan, synes å være illustrerende for hvordan Tor og Erik 

planlegger sin undervisning i samfunnsfag. 
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Ifølge Utdanningsdirektoratet (2015) utgjør lærebøkene utmerkede midler for læring, men 

påpeker samtidig at de ikke representerer målene for læring. Det er ikke nødvendigvis slik at 

innholdet i lærebøkene sammenfaller med intensjonene i læreplanen. De som har utviklet 

lærebøker i samfunnsfag har gjort seg opp en egen forståelse og tolkning av den formelle 

læreplanen, det er derfor ikke sikkert at læreboka utgjør det beste utgangspunktet for 

undervisningen. 

	  
4.5 Bredde i faget 
Samfunnsfaget har stor bredde sett i lys av fagets timetall. Fagets omfang og bredde gjør det 

til en krevende oppgave for skolene og lærerne å skulle operasjonalisere læreplanen til lokal 

bruk og legge til rette for dybdelæring hos elevene (Kunnskapsdepartementet, 2014, s. 85-

86). I mine intervjuer ønsket jeg å høre mer om hvordan lærerne løste denne utfordringen og 

hvilke tanker de hadde rundt fagets struktur og bredde. 

 

Alle mine informanter uttrykker frustrasjon når det gjelder læreplanens bredde og omfang. 

Kari og Mette beskriver samfunnsfaget som så ”enormt” at de ser seg nødt til å gjøre visse 

prioriteringer når de planlegger sin undervisning: ”Skal man ha alt så favner vi jo verken […] 

Så vi kan ikke, vi klarer ikke alt”. Kari og Mette synes læreplanen i samfunnsfag med alle 

dens hovedområder og kompetansemål, er så ambisiøs at dersom man skulle gått like dypt i 

alt måtte man kun hatt samfunnsfag et helt år og ingen andre fag. Samtlige informanter 

oppgir at de bruker mest tid på historiedelen av faget. De oppgir ulike begrunnelser for denne 

prioriteringen, blant annet at elevene synes historie er veldig morsomt, og at de selv synes det 

er mest interessant både å undervise i historie og å lese elevbesvarelser knyttet til denne delen 

av faget.  

 

At geografi- og samfunnskunnskapsdelen av faget får mindre oppmerksomhet er noe alle 

lærerne er oppmerksomme på, men betydningen av dette har de ulike oppfatninger av. Tor 

tenker at det kanskje blir urettferdig ovenfor de elevene som liker samfunnskunnskap og 

geografi best, mens Erik tror elevene setter pris på at de bruker mest tid på det både han selv 

og elevene synes er mest interessant. Både Tor og Erik forteller at de bruker andre 

undervisningsmetoder når de skal undervise i samfunnskunnskap og geografi. Erik mener det 

ikke er noe poeng å bruke mye tid på samfunnskunnskapsdelen, fordi han hevder det er 
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emner elevene allerede kan og forstår godt. Når de har samfunnskunnskap forteller han at det 

ofte gjennomgås som det han betegner som ”turbokapitler”: ”Og så blir det sånn der ”bare 

fordi vi skal gjennom det”, føler jeg. Da tar jeg ofte sånne turbokapitler”. Med turbokapitler 

mener han at elevene selv leser kapittelet og gjør ”husker du”-oppgaver på egenhånd. Tor 

forteller at geografiundervisningen ofte blir gjennomført i form av gruppearbeid. Ved å la 

elevene jobbe i grupper når de har geografi, forteller han at de får unna flest mulig kapitler på 

kortest mulig tid. Begge beskrivelsene uttrykker et ønske om å komme gjennom visse deler 

av læreplanen på kortest mulig tid, og gir oss en innblikk i hvilke konsekvenser en bred og 

omfattende læreplan kan ha for hvilket samfunnsfag elevene faktisk møter i ungdomsskolen. 

 

At samfunnsfaget elevene møter i ungdomsskolen blir preget av de valgene man tar som 

samfunnsfagslærer, er noe læreplanen på mange måter har lagt opp til ved å gi læreren et stort 

handlingsrom i ansvaret for å velge innhold, lærestoff, aktiviteter og arbeidsmåter. Alle 

informantene forteller at de er nødt for å prioritere og fokusere mer på noen kompetansemål 

på bekostning av andre for å komme gjennom alt. Det er opp til lærernes profesjonelle skjønn 

å gjøre disse vurderingene. Men selv om læreplanverket har gitt lærerne et stort 

handlingsrom, er det en betingelse at lærestoff, arbeidsmåter og organisering av opplæringen 

bidrar til at elevene når målene i Kunnskapsløftet (Udir, 2016b). Hvorvidt dette alltid er 

tilfellet er usikkert. Samfunnsfagslæreren har stor innflytelse på hvilken utforming faget får 

og er derfor av stor betydning for hva elevene faktisk lærer. Når lærerne står så fritt i arbeidet 

med læreplanen i samfunnsfag, kan det tenkes at faget får svært ulik utforming ved de ulike 

skolene og i det enkelte klasserom. Dette var noe mine informanter hadde mange tanker 

rundt.  

 
Erik liker godt at han har frihet til selv å velge innholdet i undervisningen, men er usikker på 

om det er til det beste for elevene dersom man i Norge ønsker at elevene skal utdannes likt. 

Han tenker at det elevene lærer ikke burde være avhengig om man går på skole X eller Y. 

Derfor mener han at læreplanen burde vært utformet slik at noe mer var felles med tanke på 

undervisningens innhold. På den måten mener han man ville nærmet seg enhetsskoletanken. 

Han er usikker på om dette er av betydning for de som bestemmer skolens innhold og 

struktur, men tror det ville vært en fordel for elevenes del om mer av innholdet var fastlagt og 

felles for alle. Samtidig påpeker han viktigheten av å kunne tilpasse undervisningen til den 

elevgruppen man har. Han tror elevene lærer bedre dersom undervisningen er tilpasset til 

elevgruppen.  



	   74	  

 

I den kommunen hvor Kari og Mette arbeider, har de valgt å utviklet felles lokale læreplaner i 

noen fag, som er gjeldene for alle skolene i kommunen, men ikke i samfunnsfag. Kari og 

Mette mener det samme burde vært gjort også i samfunnsfag særlig med tanke på at elevene 

skal konkurrere om de samme plassene for å komme inn på videregående skole. De mener 

det er viktig at det ikke blir for store forskjeller mellom skolene. Som sensorer i 

nabokommunene forventer de det samme av elevene der som de gjør ved sin egen skole, og 

tror det er dumt dersom de har vektlagt helt andre ting i sin opplæring og vurdering. De er 

redd for at dersom det blir for store sprik i den opplæringen elevene har fått, kan det gi 

negative konsekvenser ved en eventuell muntlig eksamen eller når elever fra ulike skoler 

havner i samme klasse på videregående. De tror samfunnsfaget bærer større preg av sprik i 

opplæringen enn en del andre fag, også innad i den kommunen hvor de jobber. 

 
METTE: Det ser vi jo når vi er rundt på andre skoler og, at vi driver disse fagene på 
veldig forskjellig måter. Sånn at om man hadde løftet denne læreplanen [deres lokale 
læreplan i samfunnsfag] opp på kommunalt nivå, så tror ikke jeg det ville vært feil. 
 

Det at det blir så ulikt på de forskjellige skolene mener lærerne er en utfordring særlig med 

tanke på at den kompetansen elevene går ut med kun vises i form av et symbol, en 

tallkarakter. 

 

4.6 Oppsummering 
Gjennom analysen og diskusjonen har jeg forsøkt å få frem lærernes ulike forståelser av det å 

bruke læreplanen som grunnlag for opplæring i samfunnsfag. I lærernes beskrivelser av 

fagets formål fremgår et ønske om at elevene gjennom samfunnsfagundervisningen skal 

forberedes til å bli aktive, demokratiske medborger, med et overordnet mål om danning. 

Samtidig kommer det frem at Tor og Erik i større grad vektlegger betydningen av at elevene 

opparbeider seg kunnskap og forståelse, mens Kari og Mette først og fremst er opptatt av at 

elevene utvikler viktige ferdigheter som de trenger for å bli aktive, demokratiske medborgere. 

Dette skillet forsterkes ytterligere gjennom lærernes beskrivelser av kompetanse i faget, hvor 

Tor og Erik legger mest vekt på kunnskapsdelen ved begrepet kompetanse, mens Kari og 

Mette i større grad beskriver kompetanse som ulike ferdigheter de mener det er viktig at 

elevene behersker.  
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Informantenes beskrivelser av hvordan de forholder seg til læreplanen gir oss et innblikk i 

teori-praksis-problematikken knyttet til læreplaner. Selv om læreplanen representerer en 

ønskelig og intendert undervisning, vil den i møte med skolens lærere kunne innta ulike 

former gjennom den realiserte undervisning som finner sted (Bjørnsrud, 2009, s. 117). Erik 

og Tor forteller at de i liten grad forholder seg til læreplanen i sin undervisningsplanlegging, 

mens for Kari og Mette utgjør læreplanen en sentral kilde i deres planleggingsarbeid. Det 

kommer frem at ledelsens betydning synes å være av avgjørende betydning for hvordan det 

lokale arbeidet med læreplaner foregår ved de to skolene. Samtidig beskriver samtlige 

informanter at de oppfatter læreplanen i samfunnsfag som bred og omfattende, noe som 

medfører at de stadig må gjøre prioriteringer med tanke på hvilke mål de går dypere i og 

hvilke mål de ser seg nødt til å nedprioritere i undervisningen. Alle lærerne forteller at de 

bruker mest tid på historiedelen av faget. I tillegg forteller Tor og Erik at det er læreboka som 

virker mest styrende for deres undervisningsplanlegging. Til slutt har jeg påpekt at fagets 

bredde og det faktum at samfunnsfagslærere har stor innflytelse på hvilken utforming faget 

får, er av stor betydning for hva elevene faktisk møter som samfunnsfaget i ungdomsskolen. 
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5 Avslutning 
Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan samfunnsfagslærere forstår det å 

bruke læreplanen som grunnlag for opplæring i samfunnsfag. Undersøkelsen har også søkt 

kunnskap om hvordan de utvalgte informantene forstår og beskriver samfunnsfagets formål 

og det å ha god kompetanse i samfunnsfag, samt hvordan informantene forholder seg til 

læreplanen i samfunnsfag når de planlegger undervisning. Hensikten har vært å bidra med å 

gi et innblikk i hvilken rolle læreplanen i samfunnsfaget kan ha i ungdomsskolen. 

 

Et viktig poeng gjennom hele avhandlingen har vært å understreke at måten lærere tolker og 

arbeider lokalt med læreplanen har betydning for hva elevene møter som samfunnsfag i 

ungdomsskolen. Den formelt vedtatte læreplanen i samfunnsfag representerer en ønsket og 

intendert undervisning, men i møte med skolens lærere og elever kan den faktiske og 

realiserte undervisning som finner sted innta ulike former (Bjørnsrud, 2009, s. 117). 

Samfunnsfagslærernes forståelse av læreplanens tekster og deres allerede eksisterende 

praksis, påvirker hvordan de tar i bruk læreplanen og hvordan de planlegger undervisning 

(Bjørnsrud, 2009, s. 114-115; Engelsen, 2008, s. 28-29). Derfor har det vært nødvendig å gå 

nærmere inn på ulike forståelser av fagets formål, samt å undersøke hva som betraktes som 

god kompetanse i samfunnsfag. Jeg har forsøkt å vurdere hvorvidt lærernes beskrivelser 

samsvarer med læreplanens formulering av samfunnsfagets formål, og diskutert lærernes 

forståelse av kompetanse i faget opp mot Utdanningsdirektoratets beskrivelse av begrepet.  

 

Ved å se på det studiens datamateriale i lys av teori, kom det fram flere interessante 

momenter knyttet til lærernes forhold til læreplanen som grunnlag for opplæring i 

samfunnsfag. Lærerne opplever at de i dagens læreplanutforming har stor frihet og rom til å 

tilpasse undervisningen til sin elevgruppe og til å sette sitt personlige preg på faget. Samtidig 

beskriver lærerne læreplanen i samfunnsfag som bred og omfattende, noe som medfører at de 

stadig må gjøre prioriteringer med tanke på hvilke kompetansemål de fokuserer på i 

undervisningen. I tillegg til å beskrive læreplan som bred og omfattende, sier informantene at 

læreplanens kompleksitet og mulighet for tolkning, gjør at realisering av faget i det enkelte 

klasserom blir ulik. Hvorvidt faget i stor grad preges av kunnskapsformidling eller handler 

om utvikling av mer fagovergripende ferdigheter som å drøfte, analysere og reflektere, 

avhenger av lærernes forståelse for kompetansemålenes taksonomi. Videre fremstår ledelsens 

tilrettelegging for systematisk lokalt læreplanarbeid ut til å bidra til lærernes forståelse av 
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læreplanen. Lærebokas rolle ser ut til å bli mindre framtredende og i mindre grad noe å hvile 

seg på for lærere som har arbeidet mer inngående med læreplanen. Lærere som i stor grad 

bruker læreplanen som grunnlag for sin planlegging av opplæring i faget ser ut til å i større 

grad planlegge for et bestemt læringsutbytte og velge arbeidsmåte og metode deretter, mens 

lærere som ikke bruker læreplanen like aktivt, i mindre grad har fokus på et helhetlig 

læringsutbytte i faget. De planlegger for aktivitet og reproduserbar kunnskap. At læreplanen i 

samfunnsfag preges av stor bredde kombinert med lærerens friheten til å velge innhold, 

arbeidsmåter, progresjon og vurderingsformer i det lokale læreplanarbeidet, har til sist stor 

innflytelse på hvilken utforming faget får, og er dermed av avgjørende betydning for hva 

elevene møter som samfunnsfag i ungdomsskolen.  

 

Avhandlingen har forhåpentligvis potensiale til å være et verdifullt bidrag til 

samfunnsfagdidaktikken, fordi den belyser viktige forhold knyttet til læreres bruk og 

forståelse av læreplanen i samfunnsfag som utgangspunkt for opplæring i faget. I tillegg gir 

avhandlingen et innblikk i hvilke muligheter og utfordringer som det lokale læreplanarbeidet 

medfører. Avhandlingen gir lærere, som profesjonelle yrkesutøvere, en stemme i den 

offentlige debatten rundt lokalt læreplanarbeid og lærerprofesjonalitet. På den måten kan 

studien gi nyttig informasjon om hvordan samfunnsfagslærere selv opplever det å bruke 

læreplanen som grunnlag for undervisningsplanlegging og hvordan de oppfatter 

handlingsrommet knyttet til det lokale læreplanarbeidet. Særlig aktuelt er dette i forbindelse 

med den pågående fagfornyelsen hvor lærernes handlingsrom og påvirkning på 

samfunnsfaget utvides ytterligere. Det legges opp til medskaping og involvering blant annet 

gjennom jevnlige høringer, der lærere får komme med innspill til hva som skal utgjøre fagets 

kjerneelementer (Udir, 2017).  

 

De funnene som er gjort i denne avhandlingen kan vanskelig generaliseres, da vi kun får et 

innblikk i fire læreres refleksjoner, tanker og erfaringer knyttet til lokalt læreplanarbeid i 

samfunnsfag. Likevel kan det være at noen av de momentene som er avdekket kan bidra til en 

større forståelse og innsikt knyttet til læreres bruk og forståelse av læreplanen som grunnlag 

for opplæring. På den måten kan studien være et viktig tilskudd til samfunnsfagdidaktikken 

som praksisfelt når det gjelder hvordan man som samfunnsfagslærer planlegger og 

tilrettelegger for undervisning gjennom lokalt læreplanarbeid. Selv om oppgaven ikke tilbyr 

noe fasitsvar på hvordan samfunnsfagslærere bør arbeide lokalt med læreplanen i faget, kan 
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analysens funn og diskusjon rundt disse være nyttig for meg selv og andre 

samfunnsfagslærere i sin yrkesutøvelse. 

 

Intensjonen med studien har vært å bidra til å gi et innblikk i hvilken rolle læreplanen spiller i 

samfunnsfagslæreres planlegging av undervisning og i samfunnsfaget i ungdomsskolen. 

Målet har vært å bidra med refleksjoner og noen konkrete eksempler på hvordan lærere 

bruker læreplanen når de planlegger for opplæring i faget. Min undersøkelse kan likevel ikke 

gi en fullstendig forståelse av hvordan lokalt læreplanarbeid i samfunnsfag foregår og hvilken 

betydning lokalt læreplanarbeid har for samfunnsfaget i ungdomsskolen. For eksempel har 

jeg i denne avhandlingen kun tatt utgangspunkt i læreres beskrivelser og refleksjoner knyttet 

til temaet, og jeg vet derfor ikke hvordan den faktisk realiserte undervisningen utspiller seg i 

det enkelte klasserom, eller hvordan elevene opplever undervisningen. Det ville også være 

relevant å vite mer om hva lærere mener de trenger av støtte og veiledning i det lokale 

arbeidet med læreplanen i samfunnsfag, for at de skal kunne utnytte det handlingsrommet 

som ligger i læreplanens utforming og den tillitten samfunnsfagslærere er vist som 

profesjonelle yrkesutøvere. 

 

Helt til sist vil jeg komme med en oppfordring og et ønske om at den pågående fagfornyelsen 

og den senere implementeringen av nye læreplaner i fagene, utvikler gode redskaper for 

lokalt læreplanarbeid og læreplanforståelse. Med tanke på den medskapingen og 

involveringen av lærere som det nå legges til rette for gjennom blant annet jevnlige høringer, 

har samfunnsfagslærere gode muligheter til å være med på å utforme hva som skal prege det 

fremtidige samfunnsfaget. Jeg mener det er viktig at vi som profesjonelle yrkesutøvere 

utnytter denne tillitten på en konstruktiv måte, og enda viktigere er det at vi blir lyttet til og 

tatt på alvor. Dersom implementeringen av de nye fagplanene bidrar med gode støtteverktøy 

og tydelige forpliktelser for skoleeier og skoleledere, vil også læreres bruk av planen kunne 

forbedres kvantitativt og kvalitativt. 
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Vedlegg 1 
Intervjuguide  
	  
1. Informasjon og uformell prat  

- Informere om lydopptak, og få samtykke til dette   
- Presentasjon av meg og prosjektet   

o Lokalt læreplanarbeid:  
- Fortelle litt om temaet for samtalen (bakgrunn, formål).  
- Forklare hva intervjuet skal brukes til og informere om taushetsplikt og anonymitet  
- Spørre om noe er uklart og om respondenten har noen spørsmål   
- Start opptak   

2. Generell informasjon om samfunnsfagslærer  
- Kan du fortelle meg litt om din bakgrunn som samfunnsfagslærer?  

o Hva slag utdanningsbakgrunn har du? 
o Hvor lenge har du jobbet som samfunnsfagslærer? 
o Har du jobbet ved andre skoler? 

3. Lokalt læreplanarbeid 
• Hvordan jobber dere generelt med læreplanen?  
• Hvordan har din skole jobbet med lokalt læreplanarbeid generelt? 
• ..og med læreplan for samfunnsfag spesielt? 

o Hvem har ansvar for hva? 
o Samarbeid? 
o Er det satt av tid spesielt til dette arbeidet? 

• Hva tenker du at det å ha en lokal læreplan i samfunnsfag innebærer? 
• Har du noen gang brukt Udirs veiledning til lokalt læreplanarbeid? 

4. Autonomi  
a) Opplevd grad av innholdsfrihet  
- Hva styrer dine valg av innhold i undervisningen i samfunnsfag? 
- I hvor stor grad opplever du innholdsfrihet? 
- Hvordan styrer læreplanen i samfunnsfag for dine valg av innhold i 

undervisningen? 
- Hvordan styrer læreboka i samfunnsfag din undervisning? 
b) Opplevd grad av metodefrihet 
- Hva er viktig for dine valg av undervisningsmetoder? 
- I hvor stor grad opplever du metodefrihet? 
- Har prinsippet om metodefrihet i læreplanen hatt noen innvirkning på din 

planlegging og undervisning (Eksempler)?  
o Hva synes du om slike endringer/effekter?  

- Hvilke deler av læreplanen styrer dine valg av arbeids- og undervisningsmetoder?  
- Hvor i læreplanen finner du det som gir din undervisning retning med hensyn på 

arbeids- og undervisningsmetoder?  
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5. LK06 og kompetansemål 
• Kan du fortelle meg litt om hvordan du planlegger en undervisningsøkt/periode? 
• Har fokuset på kompetanse og det faktum at vi har kompetansemål hatt noen 

innvirkning på din planlegging og undervisning? (Eksempler)?  
- Hva synes du om slike endringer/effekter?  

• Kan du gi meg et eksempel på hvordan du bruker kompetansemålene når du 
planlegger undervisningen? 

• Har du et eksempel på hvordan du hjelper en elev med å forstå målene for 
opplæringen? 

o læringsmål? 
o Kriterier og kjennetegn på måloppnåelse?  
o Hva avgjør ditt valg av vurderingsform i et læringsforløp?  

• Hvordan involveres elevene i arbeidet med å utarbeide læringsmål og eventuelle 
kriterier som beskriver hva som kreves av utfordringen, arbeidet eller oppgaven?  

6. Kompetanse i samfunnsfag  
- Hva opplever du at kjennetegner elever med god kompetanse i samfunnsfag? 
- Hva mener du er samfunnsfagets viktigste formål?  
- Hva tenker du er kjernekompetansen i faget? 
- Hvordan jobber dere med progresjon i faget, både hvert skoleår og i det treårige 

løpet? 
6. Vurdering 

- Kan du gi et eksempel på hvordan du vurderer elever i samfunnsfag? 
- Hvordan får elevene vite hva som vurderes, og hvordan deres læringsutbytte blir 

vurdert?  
- Hvordan blir elevene eventuelt involvert i å vurdere seg selv eller på andre måter 

involvert i vurderingsarbeidet? 
7. Oppsummering  

- Oppsummere funn og samtaleemner. Er det noe du mener vi ikke har fått diskutert 
om emnet?   

- Har jeg forstått deg riktig? Ramse opp noen hovedpunkter.   
- Er det noe du vil legge til?   
- Ta gjerne kontakt i ettertid om du kommer på noe du vil føye til, eller andre 

refleksjoner du har gjort deg i etterkant. 
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Vedlegg 2 
 

 


