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Sammendrag 

 

Tema for denne studien er elevers muntlige deltagelse i klasseromsamtaler. Oppgaven tar 

utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan utøver elever sitt medborgerskap gjennom 

muntlig deltagelse i samfunnsfagundervisning?  

 

I oppgaven anvendes Habermas og Young hvor deres perspektiv på demokratisk deltagelse 

og Mercer og Littletons syn på elevers muntlige samspill brukes for å analysere elevers 

muntlige deltagelse i klasseromssamtaler. Oppgaven benytter seg av Biestas forståelse av 

subjektiveringsprosess for å belyse hvordan elevers muntlige deltagelse kan ses i lys av 

subjektivering. Westheimer og Kahnes typologi over medborgerskap brukes for å analysere 

elevers utøvelse av medborgerskap i klasseromsammenheng.  

 

Den metodiske tilnærmingen er deltagende observasjon og undersøkelsen bygger på et tre-

ukers feltarbeid ved en ungdomsskole hvor to klasser ved 10. trinn er observert. Feltnotater 

fra den deltagende observasjonen utgjør det empiriske grunnlaget for studien, og en 

konvensjonell innholdsanalyse brukes for å analysere datamaterialet. Hovedkonklusjonene 

som trekkes ut av studien kan deles i tre deler. For det første må elevenes muntlige deltagelse 

ses i sammenheng med lærerens spørsmål i helklassesamtalene, hvor autentiske spørsmål ofte 

gjør at elever anvender egne erfaringer og perspektiver i diskusjonene. For det andre kan mye 

av elevenes muntlige deltagelse være preget av turtaking, hvor deres ytringer kan anses å 

være løsrevet fra hverandre. For det tredje viser analysen hvordan elever gjennom å bruke 

egne erfaringer og perspektiver, utfordrer etablerte klasseromsdiskurser.  
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1 Innledning 
 

«At a time in which significant parts of society have forgotten how to talk to each 

other, how can we restart the conversation?» (mycountrytalks.org). 

 

Med dette spørsmålet beskriver den tyske avisen Die Zeit bakgrunnen for prosjektet My 

Country Talks, hvor mennesker med helt ulike politiske synspunkter skal møtes ansikt til 

ansikt i par-diskusjoner. Prosjektet som blir omtalt som et anti-polariseringsarbeid, har 

inspirert andre land til det samme, og her i Norge har det i regi av NRK, Morgenbladet, 

Dagens Næringsliv og Fagbladet blitt opprettet Hele Norge snakker, basert på det tyske 

prosjektet. Bakteppet er et opphetet og stadig mer polarisert politisk klima som også preger 

hvordan enkelte mennesker kommuniserer med hverandre, som kommer til uttrykk for 

eksempel i opphetede diskusjoner på sosiale medier og i kommentarfeltene. Hva skjer med 

debattklimaet dersom man flytter diskusjonene ut av kommentarfeltene og over til 

kjøkkenbordet? Å møtes ansikt til ansikt med den man er uenig i, skal virke anti-

polariserende. Målet er ikke nødvendigvis at folk skal bli mindre uenige, men at man utvikler 

større forståelse for den andre og de synspunktene vedkomne har. Kanskje gir det også en 

fornemmelse av at man ikke er så forskjellige og uenige som man skulle tro og kanskje finner 

man ut at det er flere ting som også forener og synspunkter man deler.  

 

Selv om et polarisert debattklima ikke blir ansett som fruktbart, kan uenighet være et viktig 

og nødvendig element i et demokratisk samfunn. Ved å forsøke å nærme seg en felles 

konsensus og politisk sentrum, kamufleres forskjeller som heller burde synliggjøres slik at 

borgerne også kan ta stilling til dem (Mouffe, 2009). Med det sagt, kan den digitale 

utviklingen bidrar til å forsterke forskjelligheter og reprodusere negative forestillinger, i 

stedet for å være en arena for demokratisk deltagelse og utøvelse av medborgerskap. 

Mennesker har en tendens til å omgås likemenn, og digital utvikling har gjort at vi i stor grad 

ytrer oss og kommuniserer gjennom kanaler som reproduserer vårt eget bilde av verden. 

Enhetsskolen står dermed igjen som et sted hvor mennesker omgir seg med mennesker vi 

kanskje ellers ikke ville møtt, og på den måten blir den sosiale omgangen i skolen viktig for å 

få kjennskap til hverandre og danne et fellesskap som utgjør fundamentet for demokratisk 

deltagelse. På den måten møtes mennesker med ulik sosioøkonomisk- og kulturell bakgrunn 

enn seg selv, med ulike interesser, og forskjellige verdensbilder. Gjennom fysisk 
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tilstedeværelse og muntlig samhandling blant medelever blir klasserommet en arena hvor 

unge mennesker deltar i samtale og diskusjon og får utviklet og utfordret sine perspektiv.   

 

 

1.1 Bakgrunn for studien og problemstilling 

Demokratisk opplæring er skolens oppgave generelt og samfunnsfagets spesielt. I 

formålsbeskrivelsen til samfunnsfaget heter det at:  

 

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. 

(Utdanningsdirektoratet, 2013)   

 

I denne oppgaven vil jeg særlig ta tak i den delen som handler om at faget skal stimulere til 

og gi erfaring med aktivt medborgerskap og demokratisk deltagelse. Hvordan skal 

undervisningen i samfunnsfaget stimulere til og gi erfaring med aktivt medborgerskap og 

deltagelse? Formålsbeskrivelsen signaliserer et mandat om å gi muligheter til og veiledning 

om måter å gjøre dette på som elevene kan ta med videre også i livet utenfor skolen. Særlig 

gjelder dette temaer som kan oppleves som kontroversielle, og som enten kan være 

utfordrende å snakke om, eller være en grobunn for polarisering fordi meninger kan bli så 

tilspissede. Skole og klasserommet er den offentlige arenaen som unge mennesker i størst 

omfang deltar og handler innenfor. Hvordan elever deltar muntlig i timene handler da også 

om hvordan de utøver sitt medborgerskap. Jeg var interessert i å studere hvordan elever 

faktisk snakket sammen i samfunnsfagtimer. Med dette som utgangspunkt, vil jeg undersøke 

følgende problemstilling: Hvordan utøver elever sitt medborgerskap gjennom muntlig 

deltagelse i samfunnsfagtimer? 

 

Klasserommet gir mulighet til å øve på meningsytringer i diskusjon med andre. Den fysiske 

tilstedeværelsen gjør at elever lærer å observere og tolke den andre i samtalen. Samtidig er 

læreren tilstede som den kompetente andre og kan gi tilbakemeldinger og veilede elever i 

denne prosessen (Dysthe, 2013; Mercer og Littleton, 2007). I motsetning til andre situasjoner 

utenfor skolen – slik som internett – kan klasserommet være et fellesskap der hvor normer for 
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gode diskusjoner og samtaler etableres, og utgjør en tryggere arena for utforskning av ulike 

tematikker. Faget har på den måten et ansvar for å gi elever måter å snakke på som stimulerer 

til fruktbare samtaler som fremmer dialog. Muntlige samtaler og diskusjoner har potensiell 

verdi for læring og utvikling (Mercer & Littleton, 2007, s. 2). Gjennom muntlig interaksjon 

med medelever og lærer skapes kjennskap til den andre som kilde til forståelse (Young, 

1996), samtidig som samtalen kan utfordre verdensbilder og gi muligheter til kritisk 

bevisstgjøring.  

 

For å besvare problemstillingen har jeg observert elevenes muntlige deltagelse i 

samfunnsfagundervisning. I den sammenheng vil jeg undersøke hvordan elever snakker 

sammen, og hva som gjør disse måtene å snakke sammen på meningsfull. Ifølge Maxwell 

(2013, s. 23) er forskerens egne personlige interesser og motiver essensielt for å forklare 

hvordan studiens er relevant og for å vurdere forskningens resultater og konklusjoner. Å 

engasjere seg i samtale og diskusjon med andre er både verdifullt og utfordrende på samme 

tid. I denne sosiale samhandlingen gis det muligheter for å lære og utforske nye ting. 

Samtidig kan det ligge et ubehag i å oppleve uenighet, fordi det ofte er forbundet med en 

slags risiko for relasjoner og opplevelse av fellesskap. Diskusjon er også en kilde til 

emosjonelle følelse som nyttige på den måten at det skaper engasjement for samfunnsfaglige 

spørsmål og som pirrer et ønske om deltagelse som er essensielt i utøvelse av et 

medborgerskap.   

 

 

1.2 Kart for videre lesning 

I neste kapittel vil jeg redegjør for oppgavens teoretiske rammeverk. Der vil jeg starte med å 

beskrive og diskutere demokratisk teori, hvor jeg tar utgangspunkt i Jürgen Habermas (1995) 

og Iris Marion Youngs (1996) demokratimodeller, for så å beskrive medborgerskapsbegrepet 

sett i lys av Joel Westheimer og Joseph Kahne (2004) typologi. Deretter vil jeg diskutere 

hvordan elevers muntlige utøvelse av medborgerskap kan ses ut fra et uenighetsfellesskap 

(Iversen, 2014), og en subjektiveringsprosess (Biesta, 2008; Biesta, 2013), for til slutt å se 

dette i sammenheng med det sosiale samspillet i klasserommet. I tredje kapittel beskriver jeg 

oppgavens metode og de metodiske valg og vurderinger som er gjort forut, underveis og etter 

datainnsamlingen. Her vil jeg legge frem og drøfte forskningsdesignet, analysearbeid, 

studiens validitet og reliabilitet, og etiske betraktninger. I fjerde kapittel vil jeg legge frem 
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funn fra analysen. Her vil datamaterialet bli analysert og diskutert i dialog med oppgavens 

teoretiske rammeverk. I femte og siste kapittel vil jeg oppsummere problemstillingen, og kort 

diskutere oppgavens funns implikasjoner for samfunnsfagdidaktikken.  
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2 Teoretisk rammeverk 
Medborgerskap henger ofte sammen med demokrati der hvordan vi forstår demokratiet 

får konsekvenser for hvordan vi forstår medborgerskap.  I dette kapittelet vil jeg 

diskutere ulike tolkninger på demokratisk deltagelse som fremmer elevers utøvelse av 

medborgerskap i klasserommet. I den forbindelse vil jeg trekke frem ulike tolkninger 

innen demokratisk teori på ideell demokratisk deltagelse og diskusjon som sosial 

interaksjon.  

 

I første del av dette kapittelet vil jeg presentere og problematisere to ulike perspektiver 

på demokratisk teori, herunder Habermas’ deliberative demokrati og Youngs 

kommunikative demokrati. Deretter vil jeg i andre del beskrive hvordan 

medborgerskap kan ses i lys av Westheimer og Kahnes typologi av medborgerskap, den 

personlig engasjerte medborger, den deltagende medborger og den 

rettferdighetsorienterte medborger. I tredje del vil jeg ta for meg begrepet 

uenighetsfellesskap og diskuterer hvordan begrepet kan benyttes for å forstå og åpne 

opp for en utøvelse av medborgerskap og således muliggjør elevers muntlige deltagelse 

i klasserommet. I fjerde del tar jeg for meg Biestas begrep subjektivering og diskuterer 

hvordan lærer gjennom å se eleven i en subjektiverende prosess kan støtte eleven i 

utviklingen inn i sin egen subjektivitet som en naturlig del av utviklingen av 

medborgerskapsutøvelse og hvordan dette samtidig innebærer en nødvendig risiko i 

utdannelsessammenheng. I femte del tar jeg for meg det dialogiske aspektet i 

klasserommet  

 

2.1 Demokratiteori 

I Tre normative demokratimodeller: om begrepet deliberativ politikk, skisserer Jürgen 

Habermas (1996) de to idealtypiske og motstridende oppfatningene om demokrati, den 

liberale og den republikanske, og fremmer sitt begrep, deliberativ demokrati, som han 

utviklet med utgangspunkt i disse to retningene. Habermas skiller de to oppfatningene, 

liberal og republikansk, gjennom deres tilknytning til statsborgerbegrepet, 

rettsbegrepet og den politiske viljedannelsens natur. Den politiske viljedannelsens 

natur handler om hvordan vi forstår politikken og vår rolle i den som samfunnsborgere. 
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2.1.1 Den liberale modellen 

Den liberale og den republikanske modellen skiller seg først og fremst gjennom ulike 

former for frihet. Mens borgeren i den republikanske modellen har frihet til å handle 

(positiv frihet), har borgeren i den liberale modellen frihet fra tvang og ytre påvirkning 

(negative frihet). Så lenge statsborgeren «forfølger sine private interesser innenfor de 

grenser som loven setter» har de gjennom et rettssystem statens beskyttelse som sikrer 

individuelt handlingsrom og frihet fra ytre tvang (Habermas, 1995, s. 31). Det betyr at 

Politikk er ifølge en liberal oppfatning, en kamp om posisjoner. Statsborgeren har 

politiske rettigheter som, i henhold til den liberale oppfatningen, innebærer å fremme 

private interesser gjennom stemmegivning og politisk representasjon. Gjennom 

stemmeseddelen vil den parlamentariske forsamlingens sammensetning representere 

statsborgernes interesse som påvirker den utøvende makt som utformer politikken. 

Rettsbegrepet viser seg i den liberale oppfatningen å være muligheten til i enkelttilfeller 

å fastslå hvilke rettigheten som gjelder hvilke individer. Demokrati handler om å 

komme frem til felles beslutninger, og dette omtales som viljesdannelsesprosess. 

Hvordan disse prosessene skjer, kan derimot være litt forskjellig. I liberal modell har 

demokratisk viljedannelse den betydning å legitimere utøving av politisk makt, 

borgeres støtte til personer og program avgjør aktørers maktposisjoner og dermed den 

politiske menings- og viljesdannelsesprosessen. Habermas (1995) skriver at staten 

fungerer som vokter av et markedssamfunn. Det innebærer at et markedssamfunn er 

den ønskelige og reelle samfunnsøkonomiske orden, og staten gjennom lovgivende, 

dømmende og utøvende makt, opprettholder denne ordenen.   

 

2.1.2 Den republikanske modellen 

I den republikanske oppfatningen har statsborgeren positiv frihet, der gjelder garanti 

for utøvelse av politisk deltagelse og politisk kommunikasjon i fellesskap av frie og like 

borgere. Den positive friheten sikrer ikke mot ytre tvang. I denne modellen handler 

poltikk innflytelser for alle deler av samfunnslivet. Politikk er et solidaritetsfellesskap 

hvor de like og frie medlemmene av samfunnet er bevisst sin avhengighet av hverandre, 

og staten fungerer som et etisk fellesskap. Det er ikke markedet som definerer 

borgerens muligheter og begrensninger slik som i liberal modell, men samtalen. Når 

menneskene er tilknyttet hverandre gjennom dette fellesskapet, blir samtalen og 

forståelsen til hverandre sentral og forutsetning for det demokratiske styresettet. Den 
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demokratisk viljedannelse har den betydning å konstituere samfunnet som et politisk 

fellesskap som ikke bare adresserer makt, men også fornuft og overbevisning som 

måter å ta kollektive avgjørelser på vegne av fellesskapet. Den republikanske modellen 

holder fast ved «institusjonaliseringen av en offentlig bruk av fornuften, som i fellesskap 

utøves av autonome borgere» (Habermas, 1995, s. 35). gjennom denne 

institusjonaliseringen av fornuften, får dialogen en essensiell betydning for politiske 

prosesser, der politikk ikke kun omhandler maktprosess, slik skissert i liberal modell, 

men også en fornuftsprosess. Dem som arbeider mot å være i en politisk maktposisjon 

må på en kommuniserende måte overbevise samfunnets borgere om at hun eller hans 

politiske løsninger tilfredsstiller kollektive utfordringer på en rettferdig og akseptabel 

måte. Slik reproduseres og legitimeres det politiske fellesskapet gjennom ved hvert 

valg.  

 

2.1.3 Den deliberative modellen 

Den tredje demokratimodellen som Habermas (1995) skisserer ut fra disse to 

forgående retningene, er den deliberative modellen. Som i de forgående modellene er 

det i den deliberative modellen en mer markant grensen mellom stat og samfunn, men 

her utgjør det sivile samfunn den sosiale basen for autonome offentligheter. Habermas 

(1995) stiller seg kritisk til den republikanske modellens kommunikasjon i den 

offentlige sfæren som han mener har en politisk diskurs som er etisk innsnevret på en 

uheldig måte. Politiske spørsmål, sier Habermas, «kan ikke reduseres til den type etiske 

spørsmål hvor vi, som medlemmer av et fellesskap, spør oss selv hvem vi er og hvem vi 

ønsker å være» (Habermas, 1995, s. 35). Habermas kritisere den republikanske 

tilnærmingen til demokrati for å være en idealistisk modell fordi det avhenger av at 

statsborgere er orientert mot allmenhetens beste. Det kan ikke være statsborgernes 

private overbevisninger som skal ligger til grunn for kollektive demokratisk 

viljedannelse. Dermed foreslår Habermas at den demokratiske viljebestemmelsen må 

basere seg på det bedre argument, for å sikre rettferdige kommunikative 

forhandlingsprosesser.  

 

I et pluralistisk samfunn gjør religiøse og kulturelle forskjelligheter at samfunnsborgere 

ikke nødvendigvis har en felles identitet. Dersom beslutninger skal tas ut fra en 

forståelse om at samfunnet består av like borgere, med sammenfallende interesser og 
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verdier, og en allerede kulturelt etablert konsensus, vil en slik etisk diskurs som den 

republikanske modell tilsier, komme til kort fordi den ikke vil komme frem til 

konsensus som kan aksepteres av alle i et pluralistisk samfunn. I den deliberative 

modellen vil man komme frem til resultater som er akseptable for alle parter fordi de er 

gått gjennom legitime forhandlinger med fastlagte spilleregler (Habermas, 1995, s. 36). 

For det deliberative demokratisynet blir avgjørelser fattet ut fra en konsensus, hvor 

borgere med ulik bakgrunn og interesser forhandler mellom seg, og kommer frem til 

løsning som er blitt vunnet frem av det beste argument.  

 

2.1.4 Inkluderende kommunikasjon: Den deliberative demokratimodellens 

bestridelser   

Som en reaksjon på den deliberative demokratiteorien som oppsto i 1970-årene med 

Jürgen Habermas, John Rawls og Joshua Cohen, kom det på 1990-tallet en mer radikal 

demokratiteori, først og fremst med Laclau og Mouffes teoretiske prosjekt, Hegemony 

and Socialist Strategy (Laclau & Mouffe, 1985). I forlengelsen av dette er sentrale bidrag 

fra Seyla Benhabib og Iris Marion Young. Youngs (1996) kritikk av den deliberative 

demokratimodellen handler om at den deliberative samtalen har en form som 

favoriserer enkelte kulturelle væremåter over andre, og som da er urettferdig. Gjennom 

å komme fram til en konsensus som har blitt vunnet frem gjennom det beste argument, 

hevder tilhengerne av den deliberative modellen at den deliberative samtalen er nøytral 

for kulturelle implikasjoner og således universell. Fordi samtalen er fri for økonomisk 

og politisk makt, legges de subjektive meningene til side, og kun de objektive 

argumentene blir stående igjen som de rasjonelle og saklige. Slik menes det å være en 

oppskrift for demokratiske samhandling som er anvendbart uansett kulturell kontekst, 

og dermed universell. Young (1996) hevder på sin side at dette ikke er mulig, og det den 

deliberative samtalen i realiteten gjør er å legge til grunn noen kulturelle premisser som 

favoriserer visse samfunnsgrupper over andre, og hevder at de favoriserer mannlige 

talemåter over kvinnelige (Young, 1996, 123). Den deliberative samtalen hevder å være 

et sted hvor det subjektive blir lagt til side, slik at det diskuteres på objektivt grunnlag. 

Det Young (1996) på sin side mener, er at det som får status som objektiviteter i 

realiteten er enkelte samfunnsgruppers subjektivitet, og utfallet blir at noen grupper får 

større symbolske og materielle privilegier enn andre. Det å argumentere ut fra 

allmennhetens beste (the common good), vil da si å bevare slike privilegier, nærmest 
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som en mekanisme for å forsterke ulikhet. De som er mindre privilegert blir bedt om å 

sette sine private preferanser til side, mens de som er mere privilegert, ikke blir det 

(Young, 1996, s. 126). Dette er interessant og gjeldende også i en skolekontekst. Hva er 

det som «teller» som kommunikasjon og hvilke måter for artikulasjon blir verdsatt, 

gjort gjeldende og belønnet? Hvordan språk og språklig hegemoni bidrar til sosial 

reproduksjon har vært dokumentert tidligere (Bourdieu & Passeron, 1977; Bernstein, 

2003). Når Young påpeker at det vil forsterke en slik ulikhetsmekanisme å gjøre 

normen av det beste argument universelt og institusjonalisert, kan det sies å samsvare 

med slike kritiske perspektiver.  

 

Young (1996) skriver at den deliberative teorien gjør et feilgrep i å anta at dersom man 

eliminerer den økonomiske og politiske makt, vil folks måte å snakke og forstå på 

automatisk bli den samme. Det vil kun være riktig dersom vi også eliminerer deres 

kulturelle forskjelligheter og ulike sosiale posisjoner, noe som verken er mulig eller 

nødvendigvis ønskelig. Problemet med deliberal demokrati i så måte er at det gjennom 

å fokusere på slik likhet blant deltagerne som ikke er oppnåelig i et pluralistisk 

samfunn, ikke anser kulturelle forskjeller som en ressurs i samtalen. Da bortfaller hele 

hensikten med diskusjon og samtale med den andre, hvis hensikt bør være å søke 

samtale for å få innblikk i erfaringer og perspektiver som man ikke får fra sine egne 

erfaringer. Selv om menneske trenger den andre for å se hva de alle deler, finner hver 

og en i den andre kun et speilbilde av seg selv, og den enkelte mislykkes i å se sine egne 

tilkortkommenheter for å løse kollektive problem (Young, 1996, s. 125). Det de 

kulturelle forskjellene gjør for samtalen er at de gir individet adgang til de erfaringer og 

perspektiver som individet ikke oppnår gjennom sin egen subjektivitet alene. Jo mer 

mangfoldig erfaringene og perspektivene i samtalen er, jo bedre rustet er de til å finne 

løsninger på kollektive problem. Da kan man ikke redusere den demokratiske samtalen 

til en universell samtaleform og perspektivfattig som den vil være når den bygger på det 

bedre argument.  

 

Den deliberative samtalen forutsetter konsensus enten som en forutsetting for 

diskusjon, eller som et endelig mål med diskusjon. En slik likhet er for mye å forvente av 

et mangfoldig samfunn, skriver Young (1996). I demokratisk kommunikasjon er en viss 

form for likhet en forutsetting, men Young skisserer en svakere krav til likhet enn den 
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Habermas skisserer i den deliberative teorien. I Youngs perspektiv er borgerne like i 

den forstand at de finner seg selv i samme statsform (polity) som sine medborgere. 

Menneskene er i samme båt fordi man tilhører samme stat og er underlagt samme 

politiske styresett som påvirker tilværelsen, og den likheten er en god nok grunn til å ha 

et ønske om å engasjere seg i politiske diskusjoner med sine medborgere (Young, 1996, 

s. 126). Likevel skriver Young, at dersom offentligheten skal være et kommunikativt 

demokrati er mer likhet nødvendig, og i den forbindelse skisserer hun noen 

forutsettinger som må være til stede. Den første er å anerkjenne den gjensidig 

avhengigheten som ligger i vår felles tilknytting gjennom statsborgerskapet, som skaper 

et felles anliggende og et felles ønske om å engasjere oss og kommunisere med 

hverandre. For det andre må det foreligge en forpliktelse om gjensidig respekt, i den 

betydning at alle har rett til å uttrykke sine meninger og perspektiver, og alle har plikt 

til å lytte. For det tredje må deltagerne bli enige om felles prosedyrer. Hva Young mener 

med felles prosedyrer fremstår som noe uklart. Slik jeg ser det, er det nettopp det at 

mennesker som på grunn av ulik sosial og kulturell bakgrunn, har ulike måter å både 

diskutere og uttrykke seg på, er noe som må tas høyde for også i kommunikasjon i den 

offentlige sfære ifølge kommunikativ demokratiteori. Slik sett fremstår akkurat dette 

siste poenget som noe paradoksalt.  

 

Disse tre betingelsene mener Young er forutsettinger som krever mindre av deltagerne. 

Disse er mye tynnere betingelser enn det kravet om likhet som ligger i felles forståelse 

eller målet om å finne felles goder som inngår i den deliberale modellen, og dermed mer 

realistiske betingelser. Det er betingelse av minimal likhet, fordi det ikke kreves likhet 

av mennesker som er satt sammen, men anerkjenner deres ulikhet. Det skaper et større 

handlingsrom til deltagerne i et samfunn, som gjør den offentlige diskusjonene mer 

tilgjengelig, og på den måten muliggjør hun også et større handlingsrom for deltagerne, 

fordi det ikke krever at de skal slutte seg til en konsensus de ikke nødvendigvis deler.   

 

Forståelse  

Som en kritikk av deliberativt demokrati, påpeker Young (1996, s. 127) i sin 

kommunikative demokratimodell dens ulike tolkning av forståelse (understanding). I 

den deliberative demokratimodellen skriver Young, brukes begrepet forstå på en måte 

som signaliserer at det er kommet til en slags felles konklusjon. Det sies at man har 
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kommet til en felles forståelse, som på et vis innebærer at deltagerne har kommet til en 

enighet, konklusjon, kompromiss eller konsensus. I denne sammenheng har aktørene 

kommet til en felle forståelse når de har overskredet det som gjør dem forskjellige, og 

nå har de samme oppfatningene og dermed en gjensidig identifikasjon (Young, 1996, s. 

127).  

 

I kommunikativt demokrati på den andre side, er forståelse en indikasjon på at det er 

blitt uttrykt erfaringer og perspektiver på den måten at de ulike partene lærer av 

hverandre, det vil si gir hverandre innsyn i hverandres posisjoner. Det finnes verdifulle 

erfaringer og perspektiver som ikke kan erverves gjennom ens egen subjektivitet. En 

utveksling av disse fører til at deltagerne får en økt forståelse for hverandres sosiale 

posisjon (Young, 1996, s. 128). Denne forståelsen er verdifull i en demokratisk kontekst 

hvor beslutninger for samfunnsborgerne skal tas. I konfrontasjonen med andres 

perspektiver og interesser, synliggjøres ens egen partiskhet og at ens egne erfaringer og 

perspektiver er nettopp det – ens egne, altså subjektive. Da blir det samtidig tydelig at 

jeg som medborger er i en situasjon hvor jeg skal løse kollektive utfordringer sammen 

med andre som har andre tilnærminger til disse utfordring og, i kraft av sine subjektive 

posisjoner, har lik rett til å utfordre mine argumenter. Det gjør at jeg som deltager i en 

diskusjon må uttrykke mine selvinteresser på en måte som appellerer til rettferdighet. 

Gjennom å interagere i diskusjoner med andre aktører med ulik posisjon enn sin egen, 

får deltagerne et mer mangfoldig virkelighetsbilde, der hvor ens egen partiskhet er en 

del av. En slik større sosial objektivitet, skriver Young, øker deltagernes klokskap for å 

komme fram til løsninger av kollektive problem og dersom vi forstår sosial posisjon og 

identitetsperspektiver som en ressurs for offentlig resonnering, får vi en rikere 

forståelse av demokratisk diskusjon (Young, 1996. s. 127-128). Ettersom at deliberativ 

forståelse av forståelse er å komme til en slags konsensus, vil det derimot undergraver 

hele meningen med den demokratiske diskusjonene, dersom målet til disse 

diskusjonene er å forstå den andres meninger i lys av deres perspektiver. Dette er også 

overførbart i en klasseromskontekst der hvor elvene gjennom fellesskolen får tilgang til 

perspektiver utenfor sin subjektive rekkevidde, samtidig som de erfarer gjennom 

kommunikasjon med medelever, at deres subjektiviteter ikke deles av alle, men er deres 

subjektiviteter.  
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Det kommunikative demokratiets tre elementer  

Young fremsetter tre elementer som inngår i det kommunikative demokratiet i tillegg til 

kritiske argument, disse er hilsen (greeting), retorikk (rethoric), og historiefortelling 

(storytelling). Hvorfor trekker Young inn akkurat disse elementene? Jo, disse 

elementene får fram det kroppslige og særegne ved samtalepartnerne, og bidrar til å 

etablere og opprettholde det mangfoldet som er ønskelig i en diskusjon (Young, 1996, s. 

129). Hilsen uttrykker en samlebetegnelse på velvillige ytringer, høflighetsfraser, 

verbale og ikke-verbale uttrykk som anerkjenner den andre part. Dette elementet 

bidrar til å skape respekt og tillit mellom deltagerne på en måte som muliggjør 

diskusjon. Diskusjoner kan være turbulente og tøffe å delta i. Velvillige tegn og 

handlinger bidrar til å forplikte deltagere til diskusjoner på tross av de vanskeligheter 

det måtte være å stå i disse diskusjonene. Fravær av slike velvillige tegn og handlinger 

vil derimot gi en kald, og kanskje til og med, inntrykk av fornærmelse. Retorikk er det 

andre elementet Young trekker frem, hvor hun mener at diskusjon er situasjonsbetinget 

og nødvendigheten av lidenskap, krever retorikkens tilstedeværelse. Dette elementet 

handler om at det er viktig å anerkjenne at det er en taler og en lytter og at det har 

innflytelse på hvordan man velger å tale til lytteren. Kommunikasjon og forståelse 

handler også om overbevisning der hvor følelseslivet spiller en rolle. Da blir den 

lidenskapen og forførelsen som ligger i retorikken relevant for hvordan vi snakker med 

hverandre med sikte på å oppnå forståelse. De mest elegante og sannferdige 

argumenter mislykkes i å oppnå samtykke dersom de er kjedelige (Young, 1996, s. 130).  

 

Historiefortelling er det tredje elementet. Ofte når deltagere skal komme sammen for å 

diskutere kollektive anliggende, starter de med et utgangspunkt preget av 

misforståelse, manglende forståelse fra den andre part, og en følelse av at ens egne 

behov, ønsker og motiver er misforstått. Å komme til felles forståelse om løsninger på 

kollektive problemer under slike omstendigheter, forutsetter anerkjennelse av den 

andres særegenhet, så vel som å søke generelle interesser (Young, 1996, s. 131).  Det å 

fortelle historier kan skape forståelser for andres opplevelser av virkeligheten på tvers 

av forskjelligheter uten å strebe etter å gjøre deltagerne symmetriske. Gjennom 

historiefortelling får de lyttende innblikk i erfaringer de er foruten, verdier, kultur og 

mening til den fortellende, og de lærer om hvordan deres egen posisjon, handlinger og 

verdier fremstår for den andre (Young, 1996, s. 132). 
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Slik Young fremlegger, er det gode argumenter for å utvide handlingsrommet i den 

offentlige samtalen. De tre elementene innenfor kommunikativt demokrati som Young 

her skisserer er interessante, likevel er det relevant å stille spørsmål ved om en 

ytterligere institusjonalisering av de tre elementene slik Young gjør, egentlig frigjørende 

eller kan fungere som nok en begrensning for den offentlige dialogen? Benhabib (1996, 

s. 83) argumenterer for at Youngs forslag til elementer innen kommunikativt demokrati 

har sin plass i den hverdagslige kommunikasjonen mellom mennesker, men at det ikke 

er verken nødvendig eller sannsynlig å formalisere og institusjonalisere disse 

elementene. Slik sett skiller Benhabib i større grad mellom den private og offentlig 

sfære, hvor hun mener at sosiale og kulturelle handlingsmåter ikke må implementeres, 

eller gjøres gjeldende for alle som ønsker å delta i den offentlige samtale.  

 

Hvilke betydning får diskusjonen om den deliberative og den kommunikative teorien 

for diskusjon i klasserommet? Dersom vi legger Youngs perspektiv om det 

kommunikative demokratiet til grunn, kan vi si at det er ønskelig med så mange 

elevstemmer som mulig ettersom at det vil gjøre diskusjonene og samtalen i 

klasserommet mangfoldig. Ved at flest mulig elever gir sin stemme i den offentlige 

samtalen, som i dette tilfelle er samtalen i klasserommet, øker det muligheten for å få 

mangfoldige subjektive erfaringer og perspektiver inn i samtalen. For klassen som 

helhet skaper det en større tyngde i å utforske kollektive utfordringer. Dersom vi legger 

den deliberative samtalen til grunn hvor det beste argument er gjeldende, vil det kunne 

ekskludere mange elevstemmer og således få uheldig utfall dersom den har som mål å 

frembringe perspektiver og erfaringer til alle berørte parter.  En slik kommunikativ 

demokratimodell minner om Bakhtin syn på dialogen hvis forståelse vektlegger det 

flerstemmige, flertydige, motstand og spenninger (Dysthe, 2013, s. 92). For Bakhtin var 

det viktig å fremme forskjellighetene, og at uenighet ikke burde bli ansett som en 

trussel, men som en læringsmulighet.  

 

Når vi leser teoretikere som Young som jo er amerikansk, så er det kanskje lett å tenke 

for mange av oss at denne teorien passer best til det amerikanske samfunnet – det som 

er så mangfoldig. Når vi tenker oss et pluralistisk samfunn med de muligheter og 

utfordringer det bringer, er det noen ganger lett å tenke at dette gjelder ikke Norge, som 
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jo er så egalitært. Vike, Lidén og Lien (2001) utfordrer denne tankegangen om at vi i 

Norge forstiller oss om at vi er så like, men at bak disse forestillingene skjuler det seg 

ofte forskjeller. Iversen (2014) påpeker også at vi i Norge har vært ulike på den måten 

at vi har hatt ulik verdier. Gullestad (2001, s. 34-35) skriver at det allerede tilbake til 

Alexis de Tocqueville var en idé om at likeverd lett fører til ideen om likhet. Dersom vi 

tar med oss den påstanden om at det å ha sammenfallende interesser innebærer å være 

likeverdige, vil det kanskje ikke fremstå så underlig at det er vanskelig for oss å være 

uenige med hverandre. Å stille seg uenig, eller avsløre forskjelligheter i verdispørsmål 

innebærer å ta en risiko for enten å signalisere andres mindreverd eller en frykt for å 

avsløre en identitet som gjør at andre ser på deg som mindre verdt. Slik innebærer det 

en opplevd risiko om å avsløre et skjevhetsbilde i forholdet mellom mennesker. En slik 

risiko fungerer også som en hindring i den eksplorerende samtalen og å samtale på en 

meningsbrytende måte. Gullestad (2001, s. 35) skriver at ut fra hennes egen forskning 

går likhetslogikken ut på at «personer i mange uformelle sammenhenger må oppfatte 

seg som like for å føle seg som like verdige». Dette er hva hun beskriver som forestilt 

likhet. Vi trenger andre mennesker til å bekrefte vår egen identitet, mennesker som 

tilbyr en stil som fremhever det vi oppfatter som likt. Det å bygge en nasjon innebærer 

ofte at forskjeller undertrykkes i etableringen av bildene av hvem vi er og hvem vi ikke 

er (Gullestad, 2001, s. 37). Når vi spør oss selv hvem vi tilhører og hvem vi ikke tilhører, 

er det gjerne lett å se for seg at interne forskjeller kan forvirre eller vanskeliggjøre 

denne prosessen. Gullestad (2001, s. 37-38) skriver at i det attende og nittende 

århundre ble minoriteter tingliggjort av statistikker og andre former for opptelling. 

Samtidig ble de da også usynlige i fortellingene om nasjonsbyggingen. I Norge ser man 

dette typisk ved at samer og rom-folk har vært utelatt fra fortellingene om det norske 

(Aas & Vestgården, 2015).  

 

2.2 Medborgerskap 

Gjennom et fokus på demokratiskapning i skolen, er også spørsmål om hva den «gode» 

medborger er, blitt sentralt. Hvordan vil vi at samfunnet vårt skal se ut, og hvordan skal 

vi utdanne elever til å bli de borgerne vi mener dette samfunnet har brukt for. I sin 

artikkel What kind of citizen? utformer Westheimer og Kahne (2004, s. 238) typologier 

av medborgerskap, hvor debatten om den «gode» medborger ses i sammenheng med 
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det «gode» samfunn. Forfatterne spør hvilken type medborger vi trenger for å skape et 

effektivt demokratisk samfunn, og fremlegger så et rammeverk med en typologi over 

medborgerskap, bestående av den personlig engasjerte medborger, den deltagende 

medborger og den rettferdighetsorienterte medborger. Den personlig engasjerte 

medborgeren vil bidra i samfunnet gjennom å overholde lover og regler, og betale skatt 

og stemme. Hun kildesorterer, gir blod, og bidrar med arbeidskraft i eventuelle kriser. 

Denne lovgyldig medborgeren kjennetegnes av å være ærlig, ansvarlig, og ha god 

karakter. Den deltagende medborgeren har demokratisk kompetanse, kjenner til 

strategier for å påvirke og hvordan kollektive oppgaver og bestemmelser finner sted. 

Den grunnleggende antagelsen i den deltagende medborgeren er at den enkelte borger 

aktivt må delta i og ta lederskap for å forbedre samfunnet. Den tredje, 

rettferdighetsorienterte medborgeren er i likhet med den deltagende medborger 

opptatt av å delta gjennom kanaler hvor kollektive beslutninger tas. I tillegg til det vil en 

kritisk tilnærming til sosiale spørsmål gjøre at den rettferdighetsorienterte medborger 

også er opptatt av endringer i samfunnet som streber etter rettferdighet (Westheimer & 

Kahne, 2004, s. 242).   

 

Hvordan demokrati forstås, henger også sammen med hvordan vi forstår våre 

medlemskap, derav medborgerskap. Dersom vi har én måte å se vårt handlingsrom på, 

gjenspeiler det samtidig hvordan vi forstår demokrati som styreform og 

samfunnsorden. Eksempelvis inviterer den rettferdighetsorienterte medborgeren til et 

annet handlingsrom enn den personlige engasjerte medborgeren, hvor deres forskjellige 

syn på individets plass i samfunnet – sine plikter og muligheter i kraft av sitt 

medborgerskap, samtidig gjenspeiler deres forskjellige syn på demokratiet de er en del 

av. Jeg tolker Westheimer og Kahne (2004) dithen at deres hovedargument er at den 

rettferdighetsorienterte medborger er den ideelle medborgerskapsforståelsen fordi den 

maner til samfunnsborgere som er i stand til å skape endring og forme et rettferdig 

samfunn. Et samfunn er ikke statisk, men dynamisk, som innebærer at det nødvendigvis 

må formes av dem som lever i det. For eksempel vil lover og reguleringer måtte endres i 

takt med nye teknologisk utvikling, og nye utfordringer kommer som følge av det. Dette 

er også gjenkjennelig i Youngs (1996) teori om det kommunikative demokrati, hvor syn 

på rettferdighet står sentralt. Samtidig kan vi også se den kritiske medborgeren i denne 

beskrivelsen, hvor mennesket ikke bare ubevisst følger etter de sosiale og kulturelle 
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tradisjoner hun er en de av, men kontinuerlig stiller spørsmål, og bevisst tar til seg 

væremåter på en aktiv – ikke passiv – måte. Den rettferdighetsorienterte medborger 

kildesorterer ikke søppel av vane fordi det er slik hjemme har gjort i en årrekke og fordi 

det er de restriksjonene lokalmyndighetene gir. Hun kildesorter fordi hun har tatt et 

overveid valg om å kildesortere, og hun er overbevist om at det er en riktig og rettferdig 

ting å gjøre.   

 

2.3 Uenighetsfellesskap 

Lars Laird Iversen (2014, s. 12) har utformet begrepet uenighetsfellesskap for å 

karakterisere «en gruppe mennesker med meninger som er i en felles prosess for å løse 

et problem eller en utfordring». Iversen definerer her en gruppe mennesker som folk 

satt sammen med folk utenfor egen kontroll. Mennesker velger ikke selv hvem man 

omgir seg med på den måten at man er født inn i en familie, går i en skoleklasse som er 

tilfeldig, og man har, som regel ikke, valgt hvilken nasjon man vokser opp og lever i. Selv 

om mennesker har en tilknytting til hverandre, trenger ikke det bety at de deler 

meninger og verdier. Likevel har de en solidaritet med hverandre som er skapt på 

bakgrunn av denne problemsløsningsprosessen som de står sammen i. Den delte 

utfordringen skaper gruppens interne solidaritet (Iversen, 2014, s. 14). Dette har også 

likheter med den form for likhet som Young (1996) trekker frem som forutsettingen for 

det kommuniserende demokratiet. Iversen eksemplifiserer selv denne solidariteten han 

kan oppleve med sine landsmenn ved at han kan føle sterkere solidaritet med en 

nordmann enn med en franskmann, til tross for at det kan være franskmannen han 

deler meninger og verdier med, og ikke nordmannen. Iversen som selv er norsk, har da 

et fellesskap med denne nordmannen, i kraft av at de har en felles nasjonal tilknytning. 

Iversen spesifiserer et idealtypisk uenighetsfellesskap som en gruppe mennesker 1) 

som er kastet sammen i et skjebnefellesskap 2) med ureduserbar, men ikke-voldelig 

uenighet seg imellom, 3) og som står overfor en prosess som med nødvendighet 

innebærer et valg av felles handling. Ofte er det snakk om tilsynelatende uenigheter der 

partene legger ulik forståelse i samme ord, eller språkbarrierer som gjør at man har ulik 

forståelse som viser seg i form av en uenighet. Derimot er en idealtypisk uenighet en 

uenighet hvor avklaring av fakta ikke vil føre til enighet (Iversen, 2014, s. 13). 
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Ettersom samfunnsfaget i utstrakt grad omhandler diskusjoner rundt verdispørsmål er 

uenighetsfellesskapets perspektiv relevant som sådan. Hvis vi legger Young (1996) og 

Iversens (2014) perspektiver til grunn, så er dette også relevant i klasseromskontekst 

hvor elevene gjennom enhetsskolen får tilgang til perspektiver utenfor sin subjektive 

rekkevidde. Skolen er på den måten en arena for å møte andre perspektiver og få 

kunnskap om andres erfaringer. Det er også det som gjør muntlig deltagelse viktig, på 

den måten at medelever får innsikt i hverandres perspektiver og får på den måten 

erfaringer som skaper kjennskap til og en forståelse som gjør den andre mindre truende 

og mer forståelig. Iversens definisjon av uenighetsfellesskap og den solidariteten som 

ligger i det, maner til en forståelse lik Youngs tilnærming til begrepet. Skolen rommer 

vanligvis mye større mangfold av meninger enn i andre institusjoner vi tar del i, som 

familie eller religiøse fellesskap (Gutmann, 1999). Gjennom diskusjon i 

skolesammenheng, innebærer også det økt forståelse slik som Young (1996) skisserer i 

et kommunikativt demokrati.  

 

Skoleklassen – en risikofri arena? 

Iversen skriver at fordi skoleklassen ikke primært forholder seg til akutte, opplevde 

problemer, gjør det at skoleklasser kan være trygge ytringsrom for å utforske meninger, 

prøve og feile, bryne seg på egne og andres meninger uten at det får umiddelbare og 

store konsekvenser (Iversen, 2014, s. 63). I den sammenheng viser Iversen til von der 

Lippes studie hvor hun filmet klasseromsundervisning, for deretter å intervjue elever. 

Der var det en av elevene som i undervisningen uttalte seg sterkt negativt om islam på 

en generaliserende måte. Når von der Lippe senere intervjuet ham og presenterte 

filmen fra undervisningen ble han flau og sa at han ikke egentlig mente det. Iversen 

peker på at gjennom å beherske ulike diskurser som en etablert måte å tenke og snakke 

om et tema på, kan elever sjonglere mellom flere stemmer (Iversen, 2014, s. 77). 

Klasserommet fungerer som en trygg øvingsarena hvor elevene kan teste ut ulike 

stemmer, mener Iversen. På denne måten virker det som om Iversen tar skoleklassen 

for å være en mikroversjon av det «egentlige» samfunnet, og det elevene gjør i sin 

deltagelse i klasserommet, er en nærmest uforpliktet øvelsesprosess som skal forberede 

dem til livet etter skolen. For meg virker dette som en enkel tilnærming til livet i 

klasserommet, hvor forfatteren tar for lett på hvordan sosiale konsekvenser kan 

oppleves for elever. Skoleklassen er elevenes samfunn. Det er elevenes liv og hverdag, 
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og deres deltagelse er verken risikofritt eller uforpliktende. Ut fra perspektivet om 

utdanning som en tilblivelsesprosess, er det derimot fruktbart dersom det er rom for 

utprøving av ulike diskurser som en metode for å bli kjent med ulike perspektiver. Helt 

risikofritt vil det derimot neppe være.  

 

Diskusjon som en inngang til uenighetsfellesskap  

I en didaktisk sammenheng er det relevant å diskutere mulige innganger til et 

uenighetsfellesskap. Eriksen (2008, s. 125) skriver at under hans observasjon av en 

lærers powerpoint-presentasjon var elevene lyttende og kom gjerne med støttende 

ytringer, men det var få kritiske bemerkninger til det læreren presenterte. Under 

lærerforelesninger, individuelle skriveøkter, lesing eller oppgaveløsning er uenighetene 

i klasserommet i liten grad synlig. I diskusjoner blir derimot eleven utfordret til å ta 

stilling til problem, og elevenes holdninger blir utfordret. Alle i klassen, både de som 

ytrer seg og de som lytter, blir nødt til å ta stilling til det som blir ytret. Dette enten 

gjennom å gi muntlige kommentarer, eller simpelthen å ta stilling til 

diskusjonsbidragene i sitt eget hodet. Diskusjon bidrar på den måten til å aktivere og 

synliggjøre et uenighetsfellesskap som allerede foreligger. Det at elevene ikke ytrer seg 

muntlig i en diskusjon, kan også tolkes som en respons, og dermed kommunikasjon. 

Stumhet kan for eksempel tolkes som en meningsmotstand til en etablert diskurs. Boler 

og Zembylas (2003, s. 116) skriver at det å vise sin reaksjon gjennom stumhet eller 

ignorering også kan være en måte å ta stilling til en tematikk eller utsagn på, og således 

være en identitetsmarkør. Slik sett kan også manglende verbale kommentarer eller 

ytringer representere en uenighet. Samtidig går også klassen glipp av de erfaringer og 

perspektiver som ligger i de stumme ytringer som kan berike diskusjonen ved at de 

skiller seg fra de verbale og dominerende ytringer i gitte situasjoner. Slik Gullestad 

(2001, s. 32) utfordrer likhetsforestillingen som hun mener preger hvordan mennesker 

i Norge forestiller seg det nasjonale fellesskapet, kan dette perspektivet også brukes i 

skolesammenheng, hvor læreren arbeider med å innarbeide en bevissthet i klassen om 

at fellesskap ikke kommer av eller avhenger av at mennesker deler verdier og meninger. 

På den måten kan det bidra til å de stumme stemmene som er uttrykk for uenighet, får 

en lavere terskel for å dele sine meninger.  
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2.4 Den subjektiverende prosessen og utdanningens 

risiko 

Gert Biesta (2008, s. 34) advarer mot en tendens mot målekultur (measurement 

culture) han mener gjennomsyrer utdanningspraksis på alle nivåer, fra 

utdanningspolitikk, ned til praktiserende praksis ved den enkelte lokale skole. 

Spørsmålet om utdanningens hensikt er en god måte å systematisere spørsmålet om 

hva god utdannelse er. For å nærme oss det spørsmålet, argumenterer han for at det er 

nyttig å skille mellom tre ulike funksjoner som utdannelse har og som alle er gyldige: 

kvalifisering, sosialisering og subjektivering (Biesta, 2008, s. 39). Kvalifisering 

innebærer å gi elever den kunnskapen, ferdighetene og forståelse, ofte også 

disposisjoner og dømmekraft, til å utøve de helt spesifikke, men også generelle 

oppgaver. Et slik kvalifiserende perspektiv har en nytteverdi – også en økonomisk verdi 

– fordi det innebærer å forberede nye generasjoner til å bli fremtidens arbeidskraft. Den 

andre funksjonen er sosialisering, og handler om hvordan vi gjennom utdanning blir 

medlemmer av en sosial, kulturell og politisk orden. Både gjennom læreplaner som det 

formelle pensum og normer, tradisjoner og væremåter som det gjemte pensum, blir 

våre tankesett og handlemåte formet av kulturelle og tradisjonelle betingelser. Den 

tredje funksjonen er subjektivering. Der hvor sosialisering handler om den innføringen 

av nykommere inn i det eksisterende samfunnet, handler subjektivering om å støtte den 

enkelte i prosessen med å bli et subjekt. Mennesket er ikke simpelt et eksemplar av sin 

art som gjenfødes inn i en identisk form som sine forgjengere med forutbestemte 

meninger, verdier og handlemønster. I den forbindelse, skriver Biesta, er det viktig å 

skifte diskusjonen fra å omhandle hvilke funksjoner utdanningen skal fylle, til spørsmål 

om mål, hensikt og hva utdannelse skal ende med. Først da kan vi spørre oss om det 

mer interessante, nemlig hva er kvaliteten på subjektiveringen (som en av funksjonene) 

i den utdanningen slik den nå ser ut. Hvordan legger vi til rette for subjektivering av 

elever slik utdanningen nå er organisert? I den forbindelse bør utdanning alltid legge til 

rette for at de som er under utdanning skal bli autonome og selvstendige i sin tenkning 

og handling (Biesta, 2008, s. 41).   

 

Utdanningen er forbundet med en risiko som i bunn grunner i at vi i utdanningen har å 

gjøre med mennesker og at utfallet av utdanningen derfor ikke kan garanteres. Elever er 
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ikke objekter som kan fylles med det vi som samfunn måtte ønske. Selv om 

utdanningens innhold er sterkt vitenskapelig forankret og lærerne kvalifiserte, er det 

ikke rettere sagt at elevene skal gå ut av skolen som et produkt av et selektivt 

konstruksjonsarbeid. Utdanningens risiko er tilstede fordi elevene ikke er å anse som 

modellerte og disiplinerte objekter, men subjekter av handling og ansvarlighet (Biesta, 

2013, s. 1). Dersom vi ønsker at den oppvoksende generasjonen skal være kritisk til sine 

omgivelser, føle et engasjement og ansvar, kan vi ikke samtidig kun fylle utdanningen 

med det som lettest lar seg måle. Likevel, skriver Biesta, er det hva lærere i økende grad 

blir bedt om å gjøre gjennom forskjellige instanser som politikere, populære medier, 

«offentligheten» og organisasjoner slike som Organisasjon for økonomisk samarbeid og 

utvikling (OECD) og Verdens Banken, som forventer en sterk, trygg og forutsigbar 

utdanning (2013, s. 1). Ved å tenke at utdanning er det motsatte av dette, vil det også 

innebære anerkjennelsen om at verden ikke er til vår disposisjon alene og for evig, men 

at andre har deres egne måter å være og tenke på, som kan være annerledes fra våre 

måter. Dette forteller oss samtidig hvorfor dialogen spiller en rolle i 

utdanningssammenheng. Både som en måte å utforske virkelighetsbilder, men også som 

en måte å skape kommunikasjon mellom perspektiver som en viktig del av det 

demokratiske liv.   

 

Hva kan så Biestas tilnærming til subjektivering fortelle oss om hvordan elever lærer å 

utøve medborgerskap på? Gjennom diskusjon og samtaler i undervisningen som en 

måte å arbeide med den subjektiverende prosessen, innebærer det at vi som lærere 

aldri helt kan forutse utfallet og heller ikke fullstendig styre det slik vi måtte ønske. 

Elevene er gjennom sin deltagelse med på å forme utfallet av undervisningen, de er 

utfallet! Uten å risikere noe, som inngår i utdanning for demokratisk medborgerskap, vil 

ikke subjektiveringen skje (Biesta, 2013, s. 24). Uten å ta den risikoen det er i å utdanne, 

forhindrer man elvene i å vokse opp og inn i sin egen subjektivitet som forutsetning til å 

bli et autonomt og selvstendig menneske. Konkret i en klasseromsdiskusjon kan dette 

bety at dersom vi frykter uenighet med den grunn at den kan true vårt felles 

verdigrunnlag som en bærebjelke i vår fellesskapsfølelse og solidaritet med hverandre, 

gjør vi oss selv en bjørnetjeneste på den måten at vi (som lærere) forhindrer elever i å 

utforske både ulike stemmer og utvikle sin egen subjektivitet. En frykt for uenighet kan 
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også være grunnet i det mandatet som ligger i lærerrollen, og at de funksjoner som er 

lettest å vurdere og gir minst uforutsigbarhet, går ut over funksjonen av subjektivering.   

 

 

2.5 Lærer og elevers manus 

Flerstemmighet er et begrep som ofte brukes i pedagogisk sammenheng og kan knyttes 

til Mikhail Bakhtins bruk av begrepet «heteroglossia», sammensatt av «hetero» 

(forskjellig) og «glossia» (stemme) (Dysthe, 2013, s. 91). Bakhtin bruker heteroglossia 

for å beskrive hvordan individuelle stemmer er formet av ulike sosiale gruppers språk, 

og bruker stemme som et uttrykk for hele personligheten. For Bakhtin er livet i sin natur 

dialogisk – «Å leve betyr å delta i dialog: å spørre, lytte, svare og argumentere og så 

videre» (Volosinov/Bakhtin, 1973, s. 318 i Dysthe, 2013, s. 90). Vår mening, forståelse 

og kunnskap skapes gjennom dialogisk språklig interaksjon, og Bakhtin er opptatt av 

det som skapes mellom ulike stemmer. Dysthe (2013, s. 19) omformulerer heteroglossia 

til flerstemmighet og hun er opptatt av at «en klasse eller gruppe er alltid flerstemmig i 

den betydning at de rommer ulike stemmer, men samtidig er flerstemmighet et ideal i 

den betydning at det kreves bevisst innsats fra lærerens side for å utnytte 

læringspotensialet i de mange stemmene». Det er etter dette perspektivet altså ønskelig 

med flere og ulike stemmer, og noe vi også kan se i sammenheng med 

uenighetsfellesskap hvor et mangfold av meninger skal komme frem i klasserommet.  

 

Gutierrez, Rymes & Larson (1995) er inspirert av Bakhtins dialogiske syn på 

meningsskaping og kommunikasjon når de bruker begrepene scripts, counterscripts og 

det tredje rom for å beskrive kommunikasjon i klasserommet. Forfatterne er opptatt av 

lærerens makt i klasserommet og hvordan den makten opprettholdes gjennom en form 

for monolog og kontroll, som bremser kritiske stemmer. Gjennom dette manuset 

reflekteres skolens kulturelle verdier. Slik sett ligner det som her omtales manus på det 

som omtales som en diskurs som representerer en bestemt måte å snakke om og forstå 

verden på (Jørgensen & Phillips, 1999, s. 9). Mens noen elever deltar innenfor dette 

manuset og således bidrar til dets opprettholdelse, vil andre forme deres egne manus 

som bryter med dette manuset. Elever som ikke deltar i lærerens manus, former sitt 

eget manus (counterscript). Det skjer en forskyvning av elevers kunnskap og perspektiv 
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som fraviker lærerens manus, og åpner opp for og skaper rom for utviklingen av 

elevens manus. Tilsynekomstheten av elevens manus avslører klasserommets 

flerstemmige natur.  

 

Konstruksjonen av klasserommet, er i likhet med konstruksjonene av resten av 

samfunnet, et dynamisk system av relasjoner og strukturer. Gutierrez et al. definerer 

‘det tredje rom’ slik: “By departing from their own scripts, teacher, and the students let 

go, slightly, of their defensive hold on their exclusive cultures, and the interaction 

between their scripts creates a third space for unscripted motivation” (1995, s. 4). 

Gjennom å bevege seg bort fra predefinert manus, gir lærere og studenter slipp på deres 

kulturelle betingelser av det som er og interaksjonen mellom dem skaper et tredje rom 

løsrevet fra manus (unscripted). Gutierrez et al. (1995) betegner det sosiale rom (social 

space) som en teoretisk konstruksjon som brukes for å forstå det mentale stedet hvor 

læreren og elevene er og interagerer sammen. I de øyeblikk hvor lærerens og elevenes 

manus møtes, betegner forfatterne som det tredje rom, som en betegnelse på et 

kommunikativ sted hvor potensialet for autentisk interaksjon og flerstemmighet 

(heteroglossia) kommer til syne. 

 

Slik Biesta (2013) beskriver den utdanningens tredje funksjon, subjektivering, kan 

elevenes manus og det tredje rom være synlige tegn på slik subjektiverende prosess, 

hvor elevenes egne perspektiv på gjeldende tematikk kommer til syne. Ofte er det 

kanskje det manuset som læreren hovedsakelig skaper, det manuset som i utstrakt grad 

dominerer klasseromsamtaler. Dette kan minne om det Eriksen (2008) påpeker i sin 

studie når han beskriver at elevene under lærerens powerpoint-presentasjon var 

lyttende og kom stort sett med støttende ytringer, men at kritiske innvendinger var 

fraværende. Når elevene i en undervisningssituasjon i størst grad kommer med utsagn 

som støtter opp om det dominerende manus, kan man si at det har en sosialiserende 

effekt, mens elevers utøvelse av eget manus er tegn på at de er i en subjektiverende 

prosess. Dersom vi skal tolke synligheten av elevenes manus som et tegn på en type 

uenighet og subjektiveringsprosess, er det også fruktbart i et demokratisk perspektiv 

hvor selvstendige medborgere er ønskelig.   

 



 23 

Mercer og Littleton har i likhet med Gutierrez et al en sosiokulturell tilnærming i det de 

erfarer at læring og problemløsning vanligvis er en sosial – og i høy grad en 

kommunikativ prosess (2013, s. 13). Kvaliteten av tidlig språk er viktig fordi barn lærer 

fra de rundt seg og hvordan gi mening til verden, forstå den, og resonnere (Mercer og 

Littleton, 2013, s. 94). Forfatterne skriver at nesten alle barn vokser opp i et miljø hvor 

de lærer et eller flere språk, men at det derimot ikke sagt at alle lærer å bruke språket 

til å beskrive erfaringer, mestre sosiale relasjoner, løse problem, argumentere for deres 

syn og få ting gjort på like måter. Young (1996) påpeker at mennesker har ulike måter å 

uttrykke seg på, og at språket er kulturelt betinget. Mens Mercer og Littleton (2013) 

mener at ikke alle har lært seg språklig kommunikasjonsmåter, mener Young at 

mennesker har lært seg forskjellige tilnærming på kommunikasjon. Mercer og Littleton 

(2013) skriver at mange elever ikke vet hvordan de skal prate sammen, men at lærerne 

antar at de gjør det, og dette får konsekvenser for hvordan elevene kommuniserer når 

de skal ta fatt på ulike undervisningsoppgaver. I deres tilnærming til diskusjon skriver 

de at å bare bli enige om å være uenige kan være en lettvint vei ut. På den måten blir 

elevene stående fast og skal vi se det ut fra et handlende perspektiv, kommer ikke en 

slik beslutning frem til noen produktiv løsning. Slik sett skiller forfatterne seg fra 

Youngs (1996) perspektiv på kommunikasjon, hvor hennes argument er at dersom man 

skal tvinge frem en konsensus vil det få et uheldig utfall fordi noen er bedre stilt enn 

andre til å overbevise i sin argumentasjon. Dette inngår i hennes kritikk av Habermas 

(1995) deliberative demokrati og kraften i det beste argument.  

 

I denne sammenheng kan vi stille oss spørsmålet om hva som er målet med 

diskusjonene. Dersom hensikten er at perspektiver skal komme frem, og erfaringer 

deles, vil det unødig være fruktbart å tvinge frem en konsensus da det i verstefall kan gi 

en opplevelse av urettferdighet hos enkelte deltagere og således gi en negativ 

opplevelse av å delta i demokratiske sammenhenger. Dersom vi har et ønske i 

utdanningen om at et mangfold perspektiver skal komme til syne og inkludert i 

offentlige samtaler som adresserer kollektiv anliggende, vil det samtidig være viktig å 

oppøve seg ferdigheten til å lytte, ikke selektivt ta med i betraktning de argumenter som 

kommer frem dersom de er godt begrunnet, logiske, velartikulert og objektive. Hva som 

blir ansett som objektive argumenter er også blitt problematisert tidligere i kapittelet.  

 



 24 

2.6 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg diskutert ulike tilnærminger til demokratisk deltagelse, med 

utgangspunkt i Habermas’ deliberative demokratimodell og Youngs kommunikative 

demokrati. Deres forståelse av demokratisk deltagelse får konsekvenser for hvordan utøvelse 

av medborgerskap forstås i skolen. Jeg har diskutert hvordan ulike tilnærming til demokratisk 

deltagelse har betydning for muntlig deltagelse i klasserommet, da dette utgjør elevenes 

hverdag og en naturlig arena for utøvelse av medborgerskap. Jeg har redegjort hvor hvordan 

medborgerskap kan ses ut fra Westheimer og Kahnes typologi for medborgerskap. Videre har 

jeg diskutert hvordan uenighetsfellesskap kan brukes for å forstå samspill i klasserommet og 

elevers deltagelse i det. Deretter har jeg trukket frem Biestas forståelse av utdanningens tre 

funksjoner og diskutert hva som ligger i utdanningens subjektiverende funksjon  og på 

hvilken måte dette har betydning for å støtte elever i å utøve sitt medborgerskap i 

undervisningen.  Til slutt har jeg diskutert hvordan det verbale samspillet i klasserommet kan 

forstås gjennom begrepene flerstemmighet, manus og det tredje rom.  
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3 Metode 
Hensikten med denne studien er å utforske klasseromsamtaler. I dette kapittelet 

beskriver jeg hvordan jeg gikk metodisk frem for å utforske problemstillingen Hvordan 

utøver elever sitt medborgerskap gjennom muntlig deltagelse i samfunnsfagtimer? For å 

besvare problemstillingen så jeg det hensiktsmessig å anvende kvalitativ metode, 

nærmere bestemt observasjon og feltsamtaler.  

 

3.1 Kvalitativ utforskning – å finne veien mens man går 

I gjennomføringen av en kvalitativ observasjonsstudie er det mange ytre faktorer å ta 

hensyn til. Ofte er det praktiske hensyn som må tas når det kommer til tidspunkt for 

datainnsamlingen, som at det skal skje relevante ting for forskeren å observere, til at 

tidspunktet skal passe for forskeren og de som blir forsket på. Forskeren må dessuten 

tilpasse seg situasjonen og hva som lar seg muliggjøre, noe hun ofte ikke vet før 

innsamlingen er i gang (Fangen, 2010, s. 52). Dette er også gjeldende for innsamlingen 

av det empiriske materialet som denne avhandlingen bygger på, der hvor jeg etterhvert 

som jeg ble kjent med situasjonen, tilpasset metoden underveis, noe som også vil prege 

dette kapittelet.  

 

Den kvalitativ forskning handler i stor grad om å eksplorere et felt og lete etter 

sammenhenger, relasjoner og ulike opplevelser av verden. Selv om forskeren på 

forhånd har sett seg ut et fagdidaktisk område som hun ønsker å utforske, legger den 

kvalitative tilnærmingen føringer på hvilke muligheter som åpner seg. På den måten er 

det ikke alltid like lett, eller interessant å sette seg ut akkurat hvilke fenomen en vil ta 

fatt på før selve innsamlingen er i gang. Det er først i det man er ute i feltet, at man får 

øynene opp for hva som er interessant å undersøke og å si noe om, og det er ofte først 

da man får øynene opp for hvilke valgmuligheter som melder seg, både tematisk og 

metodisk. Dette var også mitt utgangspunkt da jeg skulle i gang med å gjøre mitt 

feltarbeid. Før jeg startet datainnsamlingen, var jeg ikke helt klar over de muligheter og 

begrensninger som ville vente meg under innsamlingsprosessen. I kvalitativ forskning 

kommer forskeren tett innpå andre mennesker. Det betydde at jeg måtte gå inn i 

prosessen med en åpenhet og fleksibilitet som kunne svare til de muligheter som bød 

seg. For at innsamlingsprosessen ikke skulle bli altfor kaotisk og eksplorerende, var det 
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viktig for meg å på forhånd gjøre meg kjent med samfunnsdidaktiske tematikker og 

fenomen, slik at jeg visste hva jeg var interessert i å undersøke. Det var også viktig å 

reflektere over hvilke muligheter og begrensninger den metoden jeg valgte ville ha for 

den informasjonene jeg ville kunne få. Kanskje skulle akkurat det jeg ønsket å studere, 

vise seg å ikke være så relevant likevel, og da ville det å binde seg til et sosialt fenomen, 

gjøre meg blind for verdifull informasjon og andre fenomen som også var knyttet til den 

overordnede tematikken. Jeg gikk inn i prosjektet med en formening om at jeg ønsket å 

studere hvordan elever snakket sammen i klasseromsdiskusjoner. Under 

datainnsamlingen skulle det vise seg at den muntlige deltagelsen hos elevene foregikk 

hovedsakelig gjennom lærerstyrt helklassesamtaler og gruppesamtaler, og disse ble da 

sentrale fenomen for studien.     

 

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Utvalg 

Skolen hvor jeg gjorde datainnsamlingen ved er en skole som ligger i en by på 

Sørvestlandet. Skolen ligger i et sentrumsnært byggefelt, og har en sammensatt 

elevgruppe med ulik sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn. Ettersom skolen har egne 

innføringsklasser for nyankomne elever, er også de øvrige skoleklassene mangfoldige i 

forhold til omkringliggende ungdomsskoler, da mange elever fra innføringsklassene 

etter hvert flytter inn i de ordinære klassene. Skolen er en dembraskole, som tilsier at de 

har sluttet seg til Dembra-prosjektet. Dembra står for demokratisk beredskap mot 

rasisme og antisemittisme, og er utviklet av Senter for studier av Holocaust og 

livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandssenteret (EWC) og 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo. Dembra er 

først og fremst et tilbud om kompetanseheving og erfaringsdeling for lærere, 

skoleledere og øvrige ansatte i skolen som tar sikte på et forebyggende arbeid gjennom 

inkludering, deltakelse og kritisk tenkning (dembra.no). Gjennom å være interessert i 

den tematikken, har jeg blitt med i et dembrasamarbeid sammen med andre 

masterstudenter fra ILS som på sitt vis har interesse av denne tematikken. Jeg tok 

kontakt med skolen fordi det var en dembraskole, og sett fra skolens perspektiv og 

måten de responderte på, var det interessant å samarbeide med masterstudenter ved 

ILS som også var tilknyttet Dembra. Som student var jeg også interessert i denne 
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tematikken, noe som kunne appellere til skoleledelsen og lærere, slik at det var en viss 

sannsynlighet for at de ville åpne opp for å bli forsket på, og det ble dermed et strategisk 

utvalg.  

 

Først gikk jeg frem gjennom å sende mail til rektor ved ungdomsskolen, der hvor en 

veileder tilknyttet dembra-prosjektet sto på kopi i starten. ILS hadde 

kontaktinformasjon til skoler som var meldt seg til Dembra-prosjektet, og som en felles 

tilknytning ble det da en naturlig måte å ta kontakt på. En annen faktor var at dette var 

utenfor det sentrale Østlandet, som kanskje til tider kan oppleve et høyt trykk av 

mengden studenter og forskere som ønsker å samle inn datamateriale til sine studier 

ettersom det rommer flere store utdanningsinstitusjoner. Å spre etterspørselen mer 

utover, kunne være etisk både med tanke på dem som blir forsket på, samtidig som det 

kan være en forskningsetisk innstilling ovenfor fremtidige forskere og studenter. Etter 

litt mailutveksling, fikk jeg kommet til skolen og ha et møte med rektor, som etter litt 

mer informasjon om hva jeg ønsket å forske på og hvordan jeg ville gjøre det, ga meg 

kontaktinformasjon til en av lærerne. Deretter tok jeg kontakt med denne læreren via 

mail og telefon, for videre avtaling av datainnsamlingen. Rektor og lærer fungerte da 

som portvakter, som åpnet opp for tilgang til feltet, herunder elevene (Fangen, 2010, s. 

67). Læreren jeg fikk kontakt med hadde to klasser ved 10. trinn hvor hun underviste 

norsk og samfunnsfag. Det gjorde at hun hadde mange undervisningstimer til 

disposisjon og kjente elevene godt. Gjennom rektor og læreren, fikk jeg således tilgang 

til disse to klassene. Jeg anså også det som positivt at det er akkurat 10. trinn som er 

utvalg for denne masteroppgaven. Elever på 10. trinn er en interessant alder, der hvor 

både barnet og den vordende voksne er tilstede, og det kan være mye utprøving som 

synliggjør seg verbalt. I tillegg tilsier 10. trinn at de har gått i klasse sammen i over to år, 

slik at relasjoner allerede er bygget og det er et etablert klassemiljøet, noe som kan 

være hensiktsmessig da jeg var interessert i den muntlige deltagelsen i undervisningen.  

 

3.2.2 Datamaterialet 

Oppgaven baserer seg på datamateriale hentet fra et 3-ukers langt feltarbeid ved en 

ungdomsskole, der jeg observerte undervisning i to ulike klasser. Den første uka fulgte 

jeg klassene i alle timer i samfunnsfag, norsk og klassens time, for deretter å følge dem 
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de to siste ukene i samfunnsfagstimene og klassens time. I tillegg tilbrakte jeg tid og 

hadde feltsamtaler sammen med elevene i friminuttene og tilbrakte tid på lærerværelse. 

Den første timen i hver klasse startet jeg med å introdusere meg selv med å forklare 

hvem jeg var, hvor jeg kom fra og hva jeg skulle. Jeg spurte om noen hadde spørsmål, og 

noen hadde det. Spørsmålene var mest rettet mot praktiske ting der hvor enkelte kunne 

regnes som kommentarer som har du kommet helt fra Oslo til hit for å gjøre dette? eller 

Skal du bli lærer? Slik sett fant jeg også prosessen rundt denne introduksjonene som en 

måte å bli litt kjent på. Deretter fant jeg meg en ledig stol og satte meg bakerst langs 

veggen og tok notater i en liten notatbok. Det er flere grunner til at jeg valgte å ta 

notater i en notatblokk fremfor på en pc. For det første var min opplevelse at å sitte bak 

en pc-skjerm kunne være med på å skape en større avstand mellom meg og de jeg skulle 

studere. Jeg ville jo fremstå som tilgjengelig, ha minst mulig ting med meg inn i 

feltarbeidet og det var min tanke at å notere i en liten notisblokk gjorde min 

tilstedeværelse transparent og mindre avskrekkende. En skjerm er et objekt som i 

større grad bidrar til å markere en avstand mellom meg og forskningssubjektene, slik å 

tydeliggjøre at det var jeg og dem, og at jeg var der for å observere dem. Nå var det ikke 

akkurat en hemmelighet at jeg skulle studere elevene, men ved å holde meg til en mer 

diskre måte å skrive notater på, kunne jeg gli litt mer inn i den deltagende 

observatørrollen. For det andre gir penn og papir friheten til å tegne piler, tegn og 

formasjoner dersom jeg ønsket det, som ikke er like raskt og enkelt i et word-dokument 

hvor man er litt mer fastlåst til design. Slik tekniske ting ville jeg helst unngå å tenke på i 

øyeblikket hvor jeg raskt skulle notere ned ting. Dagene varierte med timeplanen til 

elevene og læreren jeg fulgte. Etter at den siste timen for dagen var over, gikk jeg på 

biblioteket eller hjem for å skrive mer utfyllende feltnotater i et word-dokument. Da 

fylte jeg inn detaljer fra undervisningen og utfyllende samtaler så nøyaktig som jeg 

husket dem. Jeg skrev også ned tanker og følelser jeg satt igjen med etter endt dag. Det 

gjorde at jeg satt igjen et word-dokument med samtalesekvenser fra undervisning 

sammen med beskrivelse hva som foregikk, i tillegg til refleksjoner jeg hadde i og 

mellom situasjonene. Disse feltnotatene utgjorde datamaterialet mitt.   

 

3.2.3 Observasjon og en hermeneutisk tilnærming: metodens relevans for 

problemstillingen 
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Observasjon blir gjerne kalt naturalistisk ettersom at den oftest blir gjennomført slik 

som den utspiller seg i sin naturlige situasjon (Postholm & Jacobsen, 2018, s. 113). I 

observasjon får forskeren informasjon om hva informanter faktisk gjør og sier i 

konkrete situasjoner. Dette betyr at observasjon som vitenskapelig metode typisk 

brukes i de tilfeller hvor man er interessert i å studere menneskers atferd i gitte 

situasjoner og kontekster, for å få større forståelse for sosiale fenomener (Fangen, 2010, 

s. 12). Jeg ville studere et sosialt fenomen, nemlig muntlig deltagelse i klasserommet, 

slik det naturlig utspilte seg. Deltagende observasjon ga meg mulighet til å studere hva 

som faktisk skjedde i klasseromsundervisningen, i tillegg til at jeg fikk mulighet til å 

tilbringe tid på skolen og gjøre feltsamtaler med elever og ansatte ved skolen til å 

supplere observasjonene av klasseromsundervisningen med kontekstuelle rammer. 

Observasjon gir informasjon som skiller seg fra informasjon som gis gjennom 

kvalitative intervju, hvor informantene setter ord på egne erfaringer, og således gjør en 

selektiv utvelgelse, som også er viktig informasjon. I observasjon er det ikke 

informanten som gjør denne selekteringen, men heller forskeren gjennom at hun velger 

seg ut observerte fenomener som hun vil trekke frem og undersøke. Gjennom å 

observere atferd i naturlige kontekst, kan forskeren utforske mønstre. Forskeren 

studerer ikke en fremstilling av en objektiv virkelighet, men skaper selv disse 

representasjonene av virkeligheten gjennom å velge ut de sosiale fenomener hun 

ønsker å undersøke. På den måten er det forskerens egen fortolkning vi ser i en studie 

(Fangen, 2010, s. 15). 

 

Ut fra en hermeneutisk tilnærming handler feltarbeid og deltagende observasjon om å 

se tingene fra forskningssubjektenes synsvinkel (Geertz, 1983, s. 290). En vanlig 

tilnærming da er å arbeide med erfaringsnære og erfaringsfjerne begreper som verktøy 

for å forstå og beskrive en virkelighet. Geertz (1983) beskriver de erfaringsnære som 

begreper informanten selv, sammen med hennes tilhørende gruppe, bruker på en 

naturlig og uanstrengt måte for å beskrive forestillinger, tanker, følelser, og det man ser. 

Erfaringsfjerne begreper på sin side, er de begreper spesialister anvender for å fremme 

sin vitenskapelige, filosofiske eller praktiske målsetting. Sosial lagdeling eller 

relasjonskompetanse kan være slik erfaringsfjerne begreper, mens hverdag eller 

kjæreste kan være erfaringsnære. Erfaringsnære og erfaringsfjerne begreper dreier seg 

ikke om polare motsetninger, men karakteriserer grader ved begreper (Geertz, 1983, s. 
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290). Noen begreper kan være erfaringsfjerne for noen, mens de kan være 

erfaringsnære for andre. 

 

Fangen (2010, s. 51) skriver at en erfarent hermeneutisk blikk vil gjøre problemer med 

fordommer mindre, fordi man lettere vil være seg bevisst på egne fordommer som 

styrer sine forståelser. En bevissthet rundt sine egne førforståelser og fordommer kan 

bidra til å utjevne skjevheter i analysen, og dette kan trenes eksempelvis gjennom å 

skrive ned forhåndsoppfatningene som en måte å modifisere dem (Fangen, 2010, s. 51). 

Samtidig peker Fangen på et etisk problem ved denne slik aktiviseringen av 

andreordens kunnskap. Ved å bruke abstrakte begreper kan informanter risikere å føle 

seg objektivert gjennom at deres handlinger blir betegnet som noe de ikke kjenner seg 

igjen i (Fangen, 2010, s. 213). I mitt tilfelle handlet dette om å reflektere rundt mine 

førforståelser og å gå inn i tolkningen av datamaterialet med et åpnet blikk og starte 

med en induktiv analyse uten teoretiske begreper. Dette vil bli beskrevet nærmere 

under punkt 3.3. 

 

3.2.4 Etnografi og etnometodologi – en vekslende forskningsprosess 

Det finnes flere vitenskapelige tilnærminger for å gjøre en observasjonsstudie. I min 

deltagende obervasjonsstudie som varte i tre uker, har det likhetstrekk med korttids 

etnografi som er en utfyllende versjon av langtids etnografi eller konvensjonell 

etnografi hvor forskeren søker å forstå sosiale fenomener og forsøker å bli god i å 

praktisere de samme aktivitetene som de hun observerer. I korttids etnografi vil man 

ikke miste dette, men på grunn av kortere tid, vil det kompenseres med mer fokus på 

detaljer av menneskers erfaringer og handlinger, og det brukes gjerne digitale verktøy 

som videoopptak for å gi rike data hvor en kombinasjon av flere innsamlingsmetoder, 

som observasjon, samtaler med forskningssubjektene, og video- eller lydopptak gjør at 

det gis muligheter for tykke beskrivelser (Knoblauch, 2005; Pink & Morgan, 2013, s. 

356). I min studie valgte jeg å ikke bruke slike digitale verktøy, ettersom en 30-poengs 

masteroppgave over ett semester tilsier at mengden data det ville resultert i ville blitt 

overveldende sett i sammenheng med den tiden jeg hadde til rådighet. Jeg ville 

antageligvis ikke rukket å jobbe med video-eller lydopptak fra tre ukers 

klasseromsundervisning. Dermed så jeg det heller hensiktsmessig å gjøre en sile data 

fra starten av gjennom å ta feltnotater. 
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Fordi korttids etnografi har andre metodiske, praktiske og analytiske kjennetegn enn 

den konvensjonelle etnografiske metoden, spiller også forskeren en mer involverende 

rolle i feltarbeidet for å gjøre dataene sine rikere, på den måten at hun vil måtte 

intervenere i menneskers liv på en måte som er intensiv, potensielt påtrengende og 

innebærer å stille spørsmål som kan oppleves som selvsagte og irrelevante. Pink og 

Morgan (2013, s. 355-356) forklarer at gjennom å iscenesette en aktivitet kan forskeren 

se en hverdagslig aktivitet bli utført av informanten, og hun kan samtidig bruke 

anledningen til å ta inn de kroppsliggjorte praksisene, følelsene og stille deltagerne 

spørsmål som får dem til å reflektere rundt deres egne praksiser. En mer intensiv måte 

å gjøre feltarbeid på hevder Pink og Morgan (2013, s. 354) ikke ville være bærekraftig i 

et lengre feltarbeid, selv om begge tilnærmingene søker kunnskap om de hverdagslige 

erfaringer og praksiser. I et lengre feltarbeid har man naturligvis lengre tid til å danne 

seg inntrykk og selv se situasjoner utspille seg. Den eventuelle belastningen det er å bli 

forsket på, blir ekstra belastende dersom den varer over lengre tid, samtidig som at 

forskeren skal fremprovosere situasjoner som hun ønsker å studere.  

 

Som et grep for å gi tykke beskrivelser kan forskeren i et korttids feltarbeid få 

forskningssubjektene til å demonstrere hverdagslige situasjoner for å studere hvordan 

de handler i disse situasjonene. Når Pink og Morgans ber sine informanter i 

helsesektoren om å demonstrere hvordan de bruker utstyret sitt er det et eksempel på 

en slik demonstrasjon (Pink & Morgan, 2013, s. 355). Innen etnometodologien er 

forskeren også opptatt av atferd og hverdagskunnskap slik som forskeren innen 

etnografisk metode, men her er forskeren også opptatt av å undersøke hva som skjer 

dersom det skjer brudd på normer. Det ligger regler til grunn for våre ubevisste 

hverdagslige rutinerte handlinger, som kommer best til syne dersom det blir brudd i 

disse mønstrene. Derfor er mange etnometodologer også opptatt av å påvirke 

samhandlingen gjennom å utføre eksperiment som bryter med normer for å studere 

eventuelle reaksjoner (Fangen, 2010, s. 24).  

 

Hvorvidt undervisningsopplegget som læreren og jeg samarbeidet om er brudd på den 

vanlige interaksjonene – altså om den fraviker særlig fra den undervisningen de har 

gjennomgående i løpet av året – er vanskelig å si noe om. For å kunne si at dette 
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undervisningsopplegget fraviker betydelig slik undervisningen vanligvis er, krever det 

et lengre feltarbeid. Det jeg kan si, er at dette undervisningsopplegget åpnet for mer 

muntlig deltagelse fra elevenes side, og åpner i litt større grad opp for at elever deler 

deres perspektiver enn hva som er observert i de tre ukene. Helklassesamtalene som 

undervisningsform som var en del av dette undervisningsopplegget skilte seg ikke fra 

den øvrige undervisningen som ble observert under feltarbeidet. Det var ofte 

helklassesamtaler også i de andre timene. På den måten fungerer dette 

undervisningsopplegget som en situasjon hvor jeg ber forskningssubjektene 

demonstrere hverdagslige praksiser som ikke bryter med disse hverdagslige praksisene, 

således i tråd med etnografisk metode. Der hvor dette undervisningsopplegget derimot 

bryter fra den øvrige undervisningen som ble observert, er hvordan elevene blir bedt 

om å diskutere svarene sine i grupper. Oppgaven her innebærer at elevene skal 

diskutere spørsmål sammen med sine medelever som inviterer elevers egne erfaringer 

og meninger. Siden dette bryter fra øvrig mønster som er blitt observert i de tre ukene, 

har dette trekk fra etnometodologien hvor jeg som forsker tar initiativ til å skape brudd 

i hverdagslige praksisene.  

 

Læreren tok selv initiativ til at vi kunne planlegge en undervisningsøkt sammen, og i 

den forbindelse kom jeg med forslag om et undervisningsopplegg utført av Dembra, 

som legger opp til en god del diskusjon og samtale. Det var en viktig betraktning for meg 

at mitt besøk ved skolen, ikke skulle føre til ekstra arbeid for læreren. Jeg anså det 

derfor som gunstig at jeg kom med forslag til undervisningsopplegg. Læreren til 

klassene jeg observerte blir da ansett som en samarbeidspartner, heller enn informant 

eller forskningssubjekt (Postholm & Jacobsen, 2018, s. 159; Wolcott, 2008). 

 

3.2.5 Observatørrollen og det refleksive 

Skolen og klasserommet som felt var kjent for meg, men rollen som observatør og 

forsker i samme kontekst var mer ukjent. Det nærmeste jeg har kommet en 

observatørrolle i klasserommet tidligere, har vært de gangene hvor jeg har observert 

min praksispartners undervisning. Disse observatørrollene skiller seg fra hverandre på 

den måten at observasjonene i sammenheng med denne oppgaven var det jeg som 

skulle bruke observasjonene, fortolke og skrive dem om. Jeg skulle for eksempel ikke 

observere for å kommentere på lærerens undervisningspraksis, eller lære hvordan jeg 
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selv kunne bli en bedre pedagog, men gå fleksibelt inn for å studere en fagdidaktisk 

tematikk. Rollen jeg hadde ovenfor meg selv og mine omgivelser, var også annerledes. 

Nå var jeg ikke der som en praksisstudent, lærer, kollega eller elev, men som en forsker 

og observatør, noe jeg opplevde også kunne være litt uvant for omgivelsene å forholde 

seg til. Både elevene og lærerne hadde nok et behov for å plassere meg et sted, og det 

var lettere å plassere meg som en praksisstudent eller vikar.  

 

Å være seg bevisst sin rolle som observatør innebærer et refleksivt aspekt: hvem er jeg, 

hvordan fremstår jeg og hvilke implikasjoner har det for informantene og de 

omgivelsene jeg observerer? Skolen jeg gjorde feltarbeidet på er i mine egne 

hjemtrakter. Jeg har visst om skolens eksistens, kjenner mange som har gått på denne 

ungdomsskolen, og selv hatt svømmeopplæring i skolens svømmehall for en lokalklubb. 

Det var viktig å ikke overføre egne førforståelser til de og det jeg studerte, men være 

meg bevisst omkring mine egne subjektive oppfatninger. Jeg kunne på sett og vis få en 

opplevelse av å kunne identifisere meg med elevene, forstå dialektiske ord og uttrykk. 

Hva slags avstand forskeren bør ha til fenomenet hun studerer har lenge vært et tema i 

antropologiske og sosiologiske studier (Fangen, 2010; Gullestad, 1984; Gullestad, 

1991). Dalen (2011) skriver at å ha en nærhet som gjør at man som forsker kan 

identifisere seg med informantene kan gjøre at man får lettere tilgang til informantene, 

samtidig som man har en følelsesmessig nærhet som kan påvirke tolkninger og følelser. 

Det ideelle blir å forene de to utgangspunktene slik at man både har en utenfor-blikk og 

et innenfor-forståelse på en og samme tid, den såkalte piccassoprofilen – i og utenfor 

rollen på en og samme tid.  

 

Som en deltagende observatør ble jeg i flere anledninger konfrontert med min egen 

rolle, og jeg fant det utfordrende å vurdere hvilken atferd som var den riktige til ulike 

situasjoner. Hver morgen hadde klassen et ritual hvor alle elevene skulle stå ved siden 

av pulten. Læreren hilste god morgen, elevene svarte samstemmig god morgen, og 

læreren sa i sin tur vær så god og sitt. Jeg fant det forbløffende nok utfordrende å 

bestemme meg for hvorvidt jeg skulle stå og hilse god morgen slik som elevene gjorde, 

eller om jeg skulle sitte å observere ritualet. Det er mulig at denne problemstilling ble så 

tydelig for meg nettopp fordi min observatørrolle ikke var statisk, men at jeg hele tiden 

jobbet med å sondere terrenget for hvordan jeg skulle utøve observatørrollen. Også det 
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at den endret seg noe underveis, gjorde at jeg ikke helt klarte å slå meg til ro med en 

enhetlig væremåte som jeg kunne støtte meg på under hele oppholdet. Et annet 

eksempel er flere anledninger hvor lærere på lærerværelse innledet pedagogiske 

samtaler med meg, eller jeg kunne havne rundt et lunsjbord med nokså opphetede 

politiske diskusjoner blant lærerne. Noe av det samme gjaldt blant elevene. Under 

gruppediskusjoner i klasserommet kunne de også til tider være interesserte i å få tak på 

mine meninger. Hvordan skulle jeg ytre og involvere meg selv i disse samtalene? I 

tilfeller hvor jeg kjente et brennende behov for å engasjere meg, kjente jeg samtidig 

også på en plikt til å sensurere meg. Sett i etterkant vil jeg nok si at jeg før og delvis i 

feltarbeidet, hadde et for stort fokus på nøytralitet. Jeg var redd for at min subjektivitet 

skulle påvirke situasjonene og dermed datamaterialet jeg ville sitte igjen med. 

Nøytralitet ble da synonymt med profesjonalitet. Det jeg da overså var at som sosialt 

vesen vil man alltid påvirke enhver situasjonen man står i, og dessuten vil forskeren 

med sin subjektive personlighet bidrar til å skape tillit til omgivelsene. Det 

asymmetriske forholdet som eksisterer mellom forsker og informantene gjør at man er 

nødt til å engasjere seg i sosiale relasjoner. En total selvsensur vil gjøre omgivelsene 

usikre på hva som er dine interesser, og på grunn av usikkerhet knyttet til deg som 

menneske, vil det være usikkerhet knyttet til hvordan du som forsker vil forvalte den 

informasjonen som du så raust gis. Fangen (2010) skriver om betydningen av det å 

skulle engasjere seg kontra å innta en ren observasjon uten deltagelse i den sosiale 

interaksjonen. Her argumenterer hun for at en ren observasjon hvor forskeren inntar en 

tilskuerposisjon kan være stressende for informanter (Fangen, 2010, s. 14). I skolen 

hvor det i utstrakt grad foregår mye vurdering og evaluering av elevene, kan en ren 

observasjon bidra til et slikt stresselement, gjennom å være nok en situasjon hvor man 

opplever å bli evaluert. Verre er det dersom man ikke vet hva man evalueres etter, fordi 

forskeren deltar som en flue på veggen. Normer for etisk forskning tilsier også at man 

skal strebe etter å gjennomføre forskning på en slik måte at de som blir forsket på, sitter 

igjen med en følelse av at de får noe igjen for forskningen og at studien gjør deres 

situasjon bedre. Min opplevelse er at det å engasjere seg i samtaler og vise en genuin 

interesse for elvenes liv som informanter, bidrar til en positiv opplevelse for elevene på 

en måte som gjør at hverdagens deres blir bedre heller enn verre. Det samme gjelder 

læreren som underviste de klassene jeg observerte og øvrige lærere jeg kom i kontakt 

med, selv om de ikke var forskningssubjektene, var de viktige aktører i konteksten jeg 
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studerte. Som lærer kan man ofte føle at elevers væremåte henger sammen med sin 

egen væremåte, og slik sett blir man studert selv også. På den måten ble det å skulle 

engasjere seg som et subjektivt menneske også viktig i denne sammenheng.  

 

3.3 Analysearbeid: fortolkning og kategorisering 

I en kvalitativ studie som deltagende observasjon er det ikke én måte å analysere på 

(Dewilde, 2019, s. 4). Det som likevel er felles ut fra en hermeneutisk tilnærming, er den 

intellektuelle bevegelsen, den vedvarende dialektiske forbindelse mellom det lokale ved 

lokale detaljer, og det globale ved globale strukturer, slik at det kommer til syne 

samtidig. På den måten veksler man frem og tilbake mellom erfaringsnære og 

erfaringsfjerne begreper, som ut fra den hermeneutiske sirkelen er fruktbar for å kunne 

trenge gjennom menneskers tankemåte, og er sentral for fortolkning innenfor 

kvalitative metoder (Geertz, 1985, s. 303). Hensikten med analyse er å stadfeste 

tendenser og mønstre i datamaterialet, slik at det på den måten kan få frem betydning i 

datamateriale. I arbeid med en kvalitativ metode som etnografi og observasjon, vil 

analysen allerede starte i innsamlingen av datamaterialet (Fangen, 2010, s. 208). 

Forskeren vil ved sin teoretiske bakgrunn og erfaringer starte analyseprosessen 

allerede mens innsamlingsprosessen er i gang. Fangen (2010) skriver at kanskje burde 

utvikling av forskningsspørsmål, nedskrivning og notering av feltnotater og utvikling av 

analyse skrives under ett. Likevel vil hovedarbeidet av analysen skje etter at 

datamaterialet er samlet inn og transkribert. Etter at jeg transkriberte feltnotatene 

mine, printer jeg ut transkripsjonene med bred marg, slik at det var plass til å skrive inn 

stikkord og notater. Først leste jeg gjennom feltnotatene som en sammenhengende 

tekst flere ganger, for å få overblikk og se etter eventuelle intuitive mønstre eller 

endringer over tid. Å stille seg spørsmål om det umiddelbare inntrykket og hva som er 

typisk for disse situasjonene, er viktig for den videre analysen (Tjora, 2012, s. 178). 

Deretter begynte jeg å kode og kategorisere. Med markeringspenn i forskjellige farger 

og en bred marg som jeg kunne skrive inn notater og stikkord, arbeider jeg med å kode 

og kategorisere datamaterialet. I første fase av analysearbeidet gjorde jeg en induktiv 

koding, dette for å ikke risikere å ilegge føringer for lesningen og tolkningen av data, og 

gjøre arbeidet så empirinært som mulig (Tjora, 2012, s. 176). En helt ren induktiv 

koding i den betydning av å være uten noen som helst form for førforståelser vil 
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derimot være vanskelig ettersom at forskeren i form av sin subjektivitet og erfaringer 

ikke er fullstendig nøytral (Kvale, 1996, s. 181, i Cohen, et.al., 2011, s. 202). Etter en 

periode med empirinær analyse, hvor jeg hadde identifisert noen temaer som var 

relevant for problemstillingen, flyttet jeg fokus til å arbeide med teori. Slik sett var hele 

prosessen en abduktiv koding. Da jeg da vendte tilbake til arbeidet med analyse igjen, 

hadde jeg et større teoretisk rammeverk å sette analysen i. Det gjorde så at analysen 

fulgte Tjoras (2012) stegvis-deduktiv induksjon (SDI) tilnærming.  

 

I konvensjonell innholdsanalyse er en fordel at man får direkte informasjon fra 

deltagerne man studerer uten å ilegge forhåndsbestemte kategorier og teoretisk 

perspektiver (Hsieh & Shannon, s. 1279-1280). I stedet leter man induktivt etter 

historier i dataene samtidig som tolkningen av dataene står i sammenheng med 

forskeren og kontekst, slik forklart i forrige avsnitt. Prosessen rundt det å skape hva 

som er, gjøres også gjennom kontinuerlig refleksjon over tidligere hendelser og 

meninger i feltarbeidet (Emmerson, 2011, s. 199). Identifisering av betydningsfulle 

mønstre er på den måten kontekstualisert. Det betyr at alle sanseinntrykk, feltsamtaler 

og hendelser under feltarbeidet også er med på å utgjøre den konteksten til det som 

skjer i klasserommet går inn i, og mønstrene man leter etter i det transkriberte 

datamaterialet kan ikke analyseres uavhengig fra denne konteksten. Hvilke 

kontekstuelle eller teoretiske sammenhenger som er relevant står i forhold til 

problemstillingen, de forskningsspørsmålene og tingene som forskeren har sett seg ut 

som utgangspunktet for studien (Grønmo, 2004, s. 267).  

 

 

3.4 Validitet og reliabilitet 

3.4.1 Intern validitet 

En utfordring for observasjonsstudier er hvorvidt det finnes belegg for de slutningene 

forskeren trekker fra sin studie. I den sammenheng handler det om hvorvidt forskeren 

har avdekket riktige ting eller om det hun har kommet frem til er gyldig for de eller det 

hun har studert. I konvensjonell innholdsanalyse går denne utfordringen ofte ut på å få 

en tilstrekkelig forståelse for kontekst, og utforme riktige nøkkelkategorier (Lincoln & 

Guba, 1985, i Hsieh & Shannon, 2005, s. 1280). Nøkkelkategorier vil si de kategoriene 
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som svarer til det fenomenet som forskeren ønsker å sette frem, og som hjelper henne i 

å forstå den subjektive virkeligheten slik den fremkommer for forskningssubjektene. I 

denne sammenheng kan man risikere å gi kategorier som ikke representerer dataene. 

For å sikre slik indre gyldighet, er det forskjellige teknikker man kan ta i bruk. Jeg var 

heldig ved at det var en annen masterstudent innom i samme klasse i en av de tre ukene 

jeg gjorde feltarbeidet som også skulle gjøre sin datainnsamling. I den forbindelsen 

diskuterte vi inntrykk fra det vi hadde sett, og jeg benyttet meg senere av peer 

debriefing hvor vi diskuterte analysearbeidet mitt. Selv om det at andre som også har 

vært til stedet ikke kan avkrefte eller bekrefte mitt kodearbeid som en slags fasit, gjorde 

det meg litt mer sikker på at de kodene og kategoriene jeg utviklet samsvarte med de 

fenomener jeg studerte. Ettersom at analysearbeid kan være nokså kaotisk, kan det 

være en fin ting å få diskutert arbeidet sitt med noen andre som også gjør seg erfaringer 

med tilsvarende.  

 

En empirinær analyse som SDI-metoden (Tjora, 2012) kan i seg selv være en måte å 

sikre indre gyldighet. Når forskeren tar utgangspunkt i empirien i første fase av 

analysearbeidet er det større sjanse for at kategoriene som utvikles representerer data. 

Hadde jeg brukt teoretiske begreper tidlig i analysearbeidet, kunne det hende at jeg 

mistet en sensitivitet ovenfor datamaterialet, og unngikk å se verdifull informasjon. Slik 

beskrevet i analysearbeid, startet jeg med å lete i datamaterialet alene, og forsøkte å la 

datamaterialet tale for seg selv. Selv om jeg som forsker ikke er fullstendig nøytral og 

mine forkunnskaper, forestillinger og sanser i datainnsamlingen også er nyttige i 

fortolkningen, var det samtidig viktig for meg å lete etter mønstre i de transkriberte 

feltnotatene som om jeg skulle lese det for første gang. Det gjorde at jeg oppdaget ting 

jeg ikke tidligere hadde oppdaget fordi jeg kun så det i lys av min hukommelse av 

hendelsene. Etter hvert begynte jeg å bruke noen teoretiske begreper som passer til de 

kategoriene jeg hadde funnet i dataene, og anvendte på den måten en SDI tilnærming. 

Slik hadde jeg et åpent og fleksibelt forskningsdesign som gjorde det mulig å oppdage 

nye ting som jeg ikke hadde forventet (Fangen, 2010, s. 94). Ved å unngå å bruke 

teoretiske perspektiver tidlig, og heller ikke tenke gjennom teoretiske briller under 

selve feltarbeidet, skapte det et større fokus for elevenes perspektiver som jeg forsøkte 

å gripe. Det ble også et strategisk valg å vurdere hvor jeg fysisk skulle plassere meg 

under observasjonen av klasseromsundervisningen. For å oppleve undervisningen fra 
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elevenes perspektiv, ble løsningen å sitte bakerst på en stol i klasserommet. Hadde jeg i 

stedet sittet på en stol helt fremme, sett klasserommet fra sidevinkelen, eller gjennom et 

videokamera, er det ikke sikkert at jeg hadde kjent det samme perspektivet som 

elevene.  

 

3.4.2 Ytre validitet 

Ytre validitet refererer til den grad resultat av en studie kan generaliseres til en større 

populasjon, case, tid eller situasjon (Cohen, et.al., 2011, s. 186). I kvalitative studier er 

generalisering ikke et mål, men dens funn kan brukes til å forstå sammenlignbare 

grupper og omgivelser. I kvalitativ forskning blir det viktig å gi en klar og tykk 

beskrivelse av studien, slik at andre kan ta stilling til hvorvidt studiens resultater kan ha 

en overføringsverdi til andre situasjoner og kontekster (Lincoln & Guba, 1985; 

Schofield, 1996, referert i Cohen, et.al., 2011, s. 186-187). Jeg vil derfor gjennom 

analysen forsøke å gi inngående beskrivelse av materiale og kontekst, slik at leseren 

selv kan vurdere den eventuelle overførbarheten denne studien har til andre 

kontekster. I denne sammenheng blir også det teoretiske rammeverket som analysen 

går i dialog med relevant og det må tas med i betraktning dersom oppgavens 

konklusjoner skal vurdere til andre kontekster.  

 

3.4.3 Reliabilitet 

Som tidligere nevnt blir reliabilitet i kvalitativ forskning ofte omtalt som pålitelighet og 

handler ofte om etterprøvbarhet. Cohen et.al. (2011, s. 202) skriver at reliabilitet i 

kvalitativ forskning ofte handler om hvorvidt forskeren hadde gjort samme 

observasjoner og tolkninger dersom forskningen hadde blitt gjort til et annet sted og 

tid, og om andre forskere med samme teoretiske rammeverk som hadde observert 

samme fenomen, hadde tolket studien på samme måte. Samtidig blir disse kriteriene 

kritisert ettersom de ikke er mål i seg selv. En slik forståelse av pålitelighet vil forutsette 

en forsker som er fullstendig uavhengig og nøytral, noe som ikke nødvendigvis 

samsvarer med normer innen kvalitativ forskning. Kvale påpeker eksempelvis at 

innenfor kvalitative intervjuer vil det være like mange tolkninger innen kvalitative data 

som det er forskere (Kvale, 1996, s. 181, i Cohen, et.al., 2011, s. 202). Det betyr ikke at 

forskningen har dårlig reliabilitet av den grunn. For å styrke pålitelighet, vil forskeren i 
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kvalitativ metode heller styrke den interne validiteten som en måte å sikre 

påliteligheten til forskningen (Cohen, et.al., 2011, s. 202).  

 

I et klasserom er det mye som kan foregå på en gang, og tidvis gjorde omstendighetene 

rundt undervisningen det slik at kvaliteten på enkeltobservasjonene mine varierte noe 

på den måten at jeg ikke fikk notert meg ned alle interessante samtalesekvenser og 

observasjoner til en hver tid. Samtidig mener jeg også at lengden på feltarbeidet veide 

opp for dette ettersom jeg fikk tilstrekkelig med tid for å opparbeide meg fyldige 

observasjonsdata.  

 

3.5 Etiske overveielser 

Før feltarbeidet leverte jeg søknad til NSD om godkjenning. Etter at søknaden ble 

behandlet, kom NSD frem til at prosjektet mitt ikke var meldepliktig i og med at det ikke 

samles inn noe personidentifiserende informasjon. Når det ikke samles inn 

personidentifiserende informasjon, trengs det heller ikke skriftlig samtykke, som i seg 

selv ville utløst meldeplikt. Dermed var det tilstrekkelig med muntlig samtykke. Det ble 

da viktig for meg å forklare tydelig i oppstarten hva det ville innebære og delta i studien, 

forsikre elevene hvordan deres bidrag forble anonyme, og at de når som helst kunne 

trekke seg. Jeg sa tydelig at de som ikke ønsket å delta, ble skjermet for 

datainnsamlingen, og at det ikke fikk noe negative konsekvenser. I løpet av feltarbeidet 

var det noen fåtallige elever som ikke ønsket å delta. Deres deltagelse i undervisningen 

er enten slettet eller ikke tatt med i feltnotatene og er ikke med i denne studien. Alle 

navn i denne oppgaven er pseudonymer.   
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4 Analyse og diskusjon 
For å belyse oppgavens problemstilling Hvordan utøver elever sitt medborgerskap gjennom 

muntlig deltagelse i samfunnsfagtimer? har jeg delt inn dette kapittelet i tre deler med hver 

sine tematiske tilnærminger og perspektiver på problemstillingen. Jeg starter med en 

diskusjon av hvordan elevenes muntlige deltagelse varierer og hvordan de samspiller med 

lærerens spørsmål, ettersom denne delen også er viktig for å forstå de neste to delene. 

Deretter beskriver jeg hvordan elevenes muntlige deltagelse kan sies å være preget av 

turtaking, og hvordan dette kan anses som både mindre og mere meningsfullt. Siste delen 

handler om hvordan elevene bruker sin deltagelse til å utfordre etablerte antagelser eller 

diskurser. Underveis vil jeg også kort diskutere videreutvikling av samtalesekvensene, og hva 

læreren kan gjøre for å bidra til at samtalene kan bli mer dialogiske.  

 

 

4.1 Spørsmålenes implikasjon på elevdeltagelse 

Elevenes muntlige deltagelse er ofte en reaksjon på lærerens spørsmål og varierer også med 

lærerens spørsmål. I de timene jeg deltok i foregikk elevenes muntlige deltagelse i stor grad 

gjennom lærerstyrte helklassesamtaler, og elevenes muntlige deltagelse kan dermed forstås 

som et samspill hvordan lærer utformer sine spørsmål. Autentiske spørsmål defineres i denne 

sammenheng som spørsmål hvor det ikke finnes riktig eller feil svar, og hvor den som spør 

ikke er ute etter noen førdefinerte svar (Nystrand et al., 1997, s. 7). Når lærer stiller 

autentiske spørsmål, kommer ofte elevenes egne erfaringer og perspektiver frem i de 

refleksjoner og svar de presenterer for hverandre. Autentiske spørsmål kan dermed være 

nyttige gjennom at de åpner opp for at elevene kan delta i samtalen, uten at det kreves 

bestemte forkunnskaper.  

 

Det første eksempelet jeg her tar utgangspunkt i er under en helklassesamtale i 

samfunnsfagtimen i klassen 10A hvor temaet for timen var dimensjoner ved norskhet. Først 

skulle elevene svare på tre spørsmål individuelt. Lærer gikk gjennom og skrev følgende 

spørsmål på tavla:  

 

1) Vil du si at du er norsk? Begrunn.  

2) Er dette viktig for deg?  
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3) Når er det viktig for deg?  

 

Etter at klassen hadde svart på spørsmålene på post-it lapper, gikk elevene sammen i grupper 

på fem til syv elever, og fikk beskjed om å diskutere svarene sine. Deretter diskuterte de 

spørsmålene i en lærerstyrt helklassesamtale. Inntil dette tidspunktet i helklassesamtalen 

hadde klassen diskutert første spørsmål, Vil du si at du er norsk? Når læreren henvendte seg 

til Ken, som enda ikke hadde ytret seg i diskusjonen, og spurte han om han følte seg norsk, 

responderer han: 

 

Ken: Not really. Nationality doesn´t define who you are.  

 

Så rekker flere elever opp hendene sine, og  lærer velger ut hvem som får ordet.  

 

Tim: Foreldrene mine er ikke norske, så jeg føler meg ikke det.  

Monika: Nei, jeg føler meg ikke det. Polsk, siden jeg har bodd i Polen.  

Erika: Ikke viktig for meg å være norsk 

Isak: Viktig for meg.  

L: Når? 

Isak: Hele tiden. (fnising i bakgrunnen) 

Siri: Ikke viktig for det man vil gjøre.  

L: Ja, altså at det ikke er bare norske som kan gjøre visse ting?  

 *ingen svar*  

 

I dette eksempel stiller læreren Ken et autentisk spørsmål uten forhåndsdefinerte svar 

(Nystrand et al., 1997, s. 7). Ken responderer med “Not really. Nationality doesn´t define 

who you are”. Følgende kommer flere elever med sin tilnærming til spørsmålet, og som 

diskutert over tar elevene i tillegg opp flere aspekter som de mener er relevant for 

tematikken, og hvor de tar opp spørsmålet om viktighet ved norskhet og handling knyttet til 

norskhet. Det er eksempelvis ikke slik at læreren stiller dem spørsmål for å sjekke hva de 

sitter på av kunnskap. Når læreren stiller denne typen autentiske spørsmål, signaliserer hun 

samtidig at hun er interessert i Kens tanker og meninger. Når læreren prioriterer tid til slike 

spørsmål, signaliserer hun samtidig at dette er viktige og relevante elementer for 

undervisningens tematikk. De autentiske spørsmålene bevisstgjør kanskje samtidig elevene 

på at deres erfaringer er relevante å bruke i diskusjonen om dimensjoner ved norskhet som er 
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undervisningens tematikk, og oppleves som en invitasjon og til at flere elver rekker opp 

hendene og deltar i diskusjonen. Den aktive deltakelsen kan også tolkes som at de autentiske 

spørsmålene, inviterer til en mer flerstemmig deltagelse. Men når læreren sier «Ja, altså at det 

ikke er bare norske som kan gjøre visse ting?» stopper samtalen opp. Det siste spørsmålet her 

kan muligens tolkes som noe ladet, i den betydning av at læreren forventer visse svar (ja, det 

er slik at det ikke bare er norske som kan gjøre visse ting).  

 

I lærerrollen ligger det et samfunnsansvar og et mandat, om å oppfylle læreplanens 

formålsbeskrivelse og kompetansemål. Styringsdokumenter gir retningslinjer for 

undervisningen og klare beskrivelser av ønsket oppnådd kompetanse og kunnskap etter endt 

skoleår. Alle skoletimene som ble observert var tydelig organisert rundt forhåndsbestemte 

planer. Det var tydelig at læreren hadde klare mål og planer for timen og hva de «måtte 

igjennom» hver time. I denne ansvarligheten som fyller undervisers rolle, ligger en fare for at 

man kan bli blind for utdanningens tredje funksjon, subjektiveringsprosessen (Biesta, 2013). 

En lærer som er godt orientert om styringsdokumenter og planlegger undervisningen etter 

dem, er også opptatt av at elever skal tilegne seg den kunnskapen som kompetansemålene 

tilsier. Hun har da også et ansvar for å rettlede og veilede elever ut fra de forståelsene og 

tolkningene de har på den gjeldende tematikk, noe som kan være en krevende oppgave. 

Elever kommer kontinuerlig med sine utspill, bidrag og tolkninger, som må tas stilling til.  

 

Samtidig er det også gjerne en usikkerhet rundt det å skulle slippe elevstemmene løs i 

klasserommet. Hva elevene kan komme til å bidra med er ukjent for læreren, og dermed kan 

lærer heller ikke på forhånd vite hvorvidt det som elevene gir uttrykk for er relevant, eller 

hvilken eventuell skade ordene og kommentarene fra elevene kan påføre. En uforutsigbarhet 

knyttet til hva elever kan komme med, kan dermed skape et behov for å ta kontroll. Dersom 

læreren tar en tydelig kontroll over samtalene, vil det følgelig innebære en fare for å utelate, 

eller ikke slippe til, ulike livsverdener, livsverdener som kan belyse og gi kunnskap som 

skaper forståelse (Young, 1996).  

 

 

4.2 Turtaking – elevdeltagelse uten verdi? 

Hvordan mennesker kommuniserer er interessant i utdanningssammenheng og et tema som 

opptar flere teoretikere med forskjellig tilnærming. Hvordan vi argumenterer, hvilke 

premisser vi legger til grunn i argumentasjonen og hvordan elever svarer eller ikke svarer på 
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medelevers respons, er relevante spørsmål i den sammenheng. Mercer og Littleton (2013) er 

opptatt av at elever i samtaler og diskusjoner med hverandre skal lære seg å tenke sammen, 

og for å kunne gjøre dette må elevene sette seg inn i medelevers utsagn, og bruke elementer 

fra disse i sine egne responser. Slik bygger deltagerne på hverandres svar. I den sammenheng 

blir det å lytte og flytte fokus utover i stedet for innover også viktig.  

 

Under er et eksempel fra en time i 10A hvor elevene skal diskutere i grupper. Elevene skriver 

først svarene sine individuelt på post-it lapper som de har fått utdelt. Læreren forteller at de 

skal diskutere svarene sine i grupper etterpå. Etter at elevene har fått noen minutter til å 

skrive ned svar individuelt, blir de delt opp i grupper på mellom fem og syv elever. De får 

beskjed om at de nå skal diskutere de svarene de har skrevet på post-it lappene med de andre 

i gruppa si. Gruppene sitter sammen rundt pultene sine som gjerne er slått sammen. Under er 

et utdrag fra mine feltnotater:  

 

Jeg er innom en gruppe. Der nøler de litt med hvem som skal begynne. En av guttene 

begynner. Han trekker frem det å ha norske foreldre som viktig for å si om man er 

norsk. De går videre til nestemann. Svarene den enkelte gir blir ikke diskutert, men 

man går videre til nestemann. Mange trakk frem det å ha norske foreldre som viktig. 

Feire 17. mai. Når de snakker om når det er viktig for dem, så trekker mange frem 17. 

mai, OL, VM og sport.  

 

I denne gruppesamtalen, som i likhet med flere andre gruppesamtaler, tar elevene «runden». 

Det vil si at de tar for seg ett og ett spørsmål og systematisk går gjennom svarene til den 

enkelte elev. Første elev forteller hva han skrev, også går de videre til neste elev som forteller 

hva hun skrev. Selv om gruppene har fått i oppgave å diskutere svarene sine, blir ikke 

enkeltelevens svar diskutert, men elevene går videre til nestemann. Det at elever ikke 

diskuterer, men går videre på denne måten som beskrevet over, blir betegnet som turtaking 

og påpekt som en svakhet ved elevers muntlig deltagelse (Mercer og Littleton, 2013). Mercer 

og Littleton (2013) definerer sin egen analyse som en sosiokulturell diskursanalyse. Sentralt i 

deres tenkning er at de ser på språk som en måte å tenke sammen på, hvor de også trekker 

frem den kollektive tenkningen som støttende for den individuelle tenkningen. Slik 

eksempelet over illustrerer, kan det ut fra Mercer og Littletons tilnærming på muntlig 

interaksjon være et eksempel på turtaking, der hvor elevene arbeider i grupper, men ikke som 

en gruppe, og at det dermed ikke bærer preg av interthink, som er det ønskelige for Mercer og 
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Littletons tilnærming til sosiokulturell forståelse. Elevers aktivitet i grupper, karakteriserer 

Mercer og Littleton (2007, s. 57) som uenighet (disagreement), disputter (disputes) eller 

turtaking (turn-taking), og etter denne vurderingen kan eksempelet over være å betrakte som 

turtaking, fordi elevene i tur og orden fremlegger sine svar, men uten å kommentere dem eller 

diskutere dem nærmere. Når elevene på den måten deltar gjennom turtaking, innebærer det at 

de ikke fullt ut får utnytte potensialet som ligger i å bruke hverandres ytringer til å belyse 

tematikken, og dermed mister potensialet som ligger i den proksimale utviklingssonen, hvor 

elevene gjennom språket lærer sammen med den kompetente andre (Dysthe, 2013; Mercer og 

Littleton, 2007).  

 

Tolker vi deltakelsen i gruppesamtalen i lys av turtaking slik jeg har gjengitt over, fremstår 

deltagelsen til elevene som enkel og litt meningsløs. I følge Mercer og Littleton (2013) har 

det liten verdi for elevene å delta i slike gruppesamtaler, så lenge den ikke får elevene til å 

tenke sammen på den måten at den får elevene til å løse problemene kollektivt. På den andre 

side kan vi si at dette er en begrenset måte å tilnærme seg samtalenes potensiale på. Når 

elevene organiserer samtalen slik at alle skal si noe, forteller dette også noe om hva de 

verdsetter og anerkjenner som viktige intensjoner og hensyn i en deltagelse, komponenter 

som også kjennetegner en demokratisk deltagelse på den måten at alle skal dele sine bidrag. 

Som eksempelet viser er elevene gjennom turtaking, opptatt av at alle skal si noe. Dette 

skiller seg fra helklassesamtalene hvor det er flere elever som ikke deltar i de muntlige 

samtalene. Når elevene forteller resten på gruppa hva de skrev som svar på spørsmålene, er 

det ingen som ler eller avbryter. Elevene har oppmerksomheten rettet mot den som har ordet. 

Dette kan indikere at elevene har en et ønske om rettferdighet i fordeling av taletid og 

oppmerksomhet. Her må alle si noe, dette til forskjell fra helklassesamtalene hvor det er flere 

elever som aldri tar ordet. Når elever aldri ytrer seg i helklassesamtaler, blir det også gjerne 

til en vane å aldri si noe, mens de elever som deltar, oppnår motsatt effekt – de utvikler vane 

og forventning til seg selv å delta. Slik blir det en selvforsterkende effekt, og den opplevelsen 

av at det forventes en ytring, tilfaller de som ytrer seg først i utgangspunktet fordi de allerede 

hjemmefra har en naturlig fornemmelse om at det forventes og er naturlig del av den sosiale 

samhandlingen, slik Young (1996) påpeker. Dette kan igjen bli forsterket i 

skolesammenheng, hvor de elever som starter med å ytre seg i helklassesamtalene, forsterker 

en slik forventning. Det som gjør turtaking verdifull i denne forbindelsen er at alle, 

uavhengig av slik fornemmelse, får muligheten til å kjenne på forventningen om at de skal 
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delta, fordi dette forventes av alle. Det kan dermed også fungere som en muntlig trening og 

forberedelse til andre situasjoner utenfor klasserommet.  

 

At elever spiller videre på hverandres utsagn slik Mercer og Littleton (2013) argumenterer 

for, er positivt på den måten at det utforsker tankene våre og kan bidra til en dypere 

diskusjon. Samtidig er det ofte vanskelig å gi meningsfull respons på andre muntlige innlegg. 

Fiske (2014) reflekterer i sin masteravhandling hvordan læreres kommentarer på muntlige 

elevpresentasjoner gjerne er korte og generelle, og Fiske bruker Dysthe (2008) sitt begrep 

antiklimax, for å beskrive det tomrommet som fyller klasserommet når læreren gir 

kommentarer som «Kjempefint» på det elevene har arbeidet med i lang tid. Fiskes (2014) 

funn illustrer hvor vanskelig det kan være for en erfaren lærer å gi god tilbakemeldinger på 

muntlige bidrag. Det er da ikke til å se bort i fra at det da også er utfordrende for 

ungdomsskoleelever å gi meningsfulle tilbakemeldinger til hverandre. Et annet eksempel på 

situasjoner som kjennetegner den ovenfor nevnte turtaking kan gjenkjennes i flere 

samtalesekvenser i mitt datamateriale. I klasse 10B var tema bærekraftig utvikling. Elevene 

hadde akkurat sett noen videoklipp laget av FN der forskjellige sosiale og økonomiske 

spørsmål ble adressert. Klippene handlet om likestilling, arbeidstakers vilkår, og om den 

kognitive dissonansen som preger menneskers handlekraft i forbindelse med klima og 

miljøspørsmål. Klassen hadde tatt for seg FNs 17 bærekraftsmål, og elevene var blitt bedt om 

å velge ut 3 av dem de mente var de viktigste. Elevene fikk først litt tid til å velge ut 

individuelt, mens læreren skrev opp alle bærekraftsmålene på tavlen. Så spør læreren alle 

elevene en etter en om hvilket de har valgt. Læreren skriver en strek bak hvert av målene for 

hver gang en elev har valgt dette som ett av de viktigste. Slik får vi et bilde på tavlen med alle 

bærekraftsmålene etterfulgt av streker som symboliserer elevenes betoning av dens viktighet. 

Deretter starter helklassesamtalen:   

 

Lærer: noen som vil argumentere for valgene sine?  

Frank: nr. 17. jeg tenker det er viktig.  

Lærer: ja, flott.  

Line: Faktorer som påvirker punktene som for eksempel (de punktene som) påvirker 

sult for å få god helse.  

Lærer: Noen andre som vil argumentere for at de gjorde som de gjorde? Det de 

valgte? 

*Ingen svar*  
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Lærer: Hva skjer hvis vi klarer å utrette mål nr. 13?  

Karen: Bedre luft i Kina  

Thomas: Flere mister jobbene  

Tonje: Forandre samfunnet. Vet ikke om vi klarer å stanse det helt. Kan sakke det ned 

til vi får en ny løsning.  

Lærer: 2013, realistisk?  

Frank: Jeg ser ikke at det er så sykt realistisk.  

Lærer: Hva er vanskelig? 

Tonje: Samarbeid.  

Lærer: Hvilke mål tror dere er enklest å oppfylle?  

*ingen svar* 

 

I dette utdraget fra en lærerstyrt plenumssamtale ser vi også en diskusjon som kan 

kjennetegnes som turtaking. Det er høy elevdeltagelse, noe som ofte demokratisk sett er 

ønskelig for å få flest mulig elevstemmer med i samtalen. Men elevene avgir individuelle 

svar som er løsrevet fra de andre elevsvarene. Læreren inviterer elevene gjennom å stille 

spørsmål, elevene rekker opp hendene og gir svar. Svarene er noe oppramsende og mange 

deler sine individuelle svar som er mer eller mindre uavhengig av det forgående svaret. Lines 

svar «Faktorer som påvirker punktene som for eksempel påvirker sult for å få god helse», 

anses å være uavhengig av Frank svar «nr. 17. jeg tenker det er viktig». Koden for nr. 17 er 

samarbeid.  På lærers spørsmål «Hva skjer hvis vi klarer å utrette mål nr. 13?» er også Karen, 

Thomas og Tonjes svar å anse som svar som er uavhengig av hverandre og også som en 

turtaking (Mercer og Littleton, 2013). De deler sine tanker med klassen, uavhengig av svaret 

til den forgående elev. Samtidig kan vi ut fra det kommunikative demokratiet, si at elevenes 

deltagelse er verdifullt i seg selv, og helklassesamtalen fungerer som en arena hvor elevene 

får uttrykke seg og delta. Vi kan også tolke samtalesekvensen som en treningsarena der hvor 

lærerens spørsmål «Noen som vil argumentere for svarene sine» får elevene til øve seg i å 

legge frem svarene sine på en resonnerende og argumenterende måte, og således en utøvelse 

av den deliberative samtalen (Habermas, 1995). Argumentene som blir presentert gir andre 

muligheter for å snakke sammen om samfunnsmessige tema enn hva rene meningsytring gjør. 

Å samtale gjennom argumentasjon gir andre muligheter for snakke sammen om 

samfunnsmessige temaer enn det rene meningsytringer gjør. Å argumentere i stedet for å 

delta gjennom meningsytringer er på sett og vis mindre utleverende på den måten at egne 

erfaringer og perspektiver ikke trenger å komme tydelig frem. Elevene kan skjule eller 



 47 

fristille argumentene fra sin egen subjektive oppfatning, og det kan gi et mer utforskende 

preg på samtalen og som kanskje stimulerer til nysgjerrighet og undring, samtidig som det 

kan utfordre etablerte perspektiver og slik sett være en kritisk måte å nærme seg ny kunnskap 

på.  

 

En lignende analyse kan vi anvende dersom vi nå vender tilbake til klassen 10A hvor temaet 

er dimensjoner ved norskhet. Etter at elevene har snakket om svarene sine i grupper, slik 

forklart over, har klassen helklassesamtale for å diskutere hva de snakket om i gruppene. 

Læreren ber først elevene kommenterer om å kommentere på første spørsmål, Vil du si at du 

er norsk? Elever rekker hendene i været:  

 

 Lasse: Jeg er norsk fordi jeg har norsk slekt.  

 Ottar: Jeg føler meg norsk.  

 Stine: Jeg vil si at jeg er norsk fordi hele familien min er norsk.  

 Jan: Jeg har bodd i Norge hele mitt liv.  

Monika: Jeg føler meg ikke norsk fordi noen i familien min er russisk og latvisk, så 

jeg føler meg ikke norsk.  

Eli: Jeg føler meg proud to be utlending.  

Lasse: Viktig for meg å være norsk når jeg er i utlandet.  

Ottar: Viktig for meg i langrenn.   

  

Ut fra Mercer og Littletons (2007) teoretiske perspektiv kan denne sekvensen i likhet med 

forrige eksempelet fra gruppesamtalen over anses å være turtaking hvor elevene gjennom 

sine enkeltstående ytringer ikke får utnyttet potensialet i hverandres ytringer, og at de dermed 

heller ikke tenker sammen. Elevene snakker ut fra egne erfaringer, men diskuterer dem ikke. 

De bygger ikke videre på hverandres svar, eller påpeker hvordan svarene skiller seg fra 

hverandre eller er like. Hvis vi derimot ser nærmere på innholdet i ytringene deres, ser vi at 

samtlige legger samme premiss til grunn. Både Lasse, Stine og Monika legger 

familiebakgrunn til grunn når de svarer på spørsmål om hvorvidt de føler seg norske. Det gjør 

at svarene deres blir ulike fordi de har forskjellig familiebakgrunn, men de har samme 

tilnærming til spørsmålet. Ottar svarer på bakgrunn av hva han føler seg som, og legger da et 

annet premiss til grunn. Når elevene deltar med sine respektive svar, der hvor noen legger 

samme premiss til grunn, uten at det blir løftet frem eksplisitt eller diskutert rundt de 

premissene som de legger til grunn, kan vi ut ifra målet om å tenke sammen si at det er en 
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passiv utgreiing der hvor elevene ikke tenker sammen. På den andre side er det en verdifull 

deltakelse fordi elevene deler hva de føler rundt det å være norsk, noe som gir forskjellige 

svar fra forskjellige elever. Elevene deler sine perspektiver med resten av klassen, og beriker 

helklassesamtalen med sine respektive bidrag. Selv om Monika legger samme premiss til 

grunn som Lasse og Stine, så resulterer det i et annet svar. Alle de fire første elevene i 

samtalesekvensen har ytret at de føler seg norske og lagt tre ulike premisser til grunn (følelse, 

familiebakgrunn, botid), og bruken disse resulterte i samme svar – jeg vil si at jeg er norsk. 

Monika gjør et skifte i helklassesamtalen ved å si at hun ikke føler seg norsk, noe som 

umiddelbart kan virke litt kontroversielt på den måten at de fire første elevene allerede har 

sagt hvordan de mener de er norske og etablert en slags fellesskapsfølelse i det. Jeg som 

observatør bakerst i klasserommet, må innrømme at jeg ble litt overrasket over denne 

responsen fordi jeg ikke hadde fått noen indikasjoner på at hun ikke skulle føle seg norsk.  

 

Iversen (2014) argumenterer for at det er den nasjonale fellesskapsfølelsen som knytter oss 

sammen i en følelse av fellesskap og solidaritet med hverandre, og at dette nasjonale som 

muliggjør denne fellesskapsfølelsen – på tross av ulike verdier. Derav betegnelsen 

uenighetsfellesskap. Her ser vi derimot fra samtalesekvensen over at Monika og Eli ikke har 

en opplevelse av norskhet. Betyr det at de ikke deler et uenighetsfellesskap kjennetegnet av 

fellesskapsfølelse og solidaritet med resten av klassen? På tross av denne forskjelligheten i 

opplevelsen av norskhet, deltar Stine og Eli aktivt i helklassesamtalen, noe som også ut fra 

teorien om uenighetsfellesskapet er en indikasjon på at de finner seg selv i situasjon hvor de 

skal forsøke å løse et kollektivt problem (Iversen, 2014, s. 12). Iversen påpeker at dette også 

er en faktor som kjennetegner medlemmer i et uenighetsfellesskap. Det at Stine og Eli finner 

det relevant å dele sine perspektiver med resten av klassen, gir for det første, en fornemmelse 

av at de opplever det som naturlighet å ta del i samtalen, og for det andre at de anser det som 

relevant for de andre, altså sine medelever, å få innsikt i de perspektiver de selv innehar. Ut 

fra hva Young (1996) poengterer i teorien om det kommunikative demokrati, er forståelse et 

viktig element for medlemmer av et demokratisk samfunn. For at medlemmene kan ta 

avgjørelser som gagner alle, er det nødvendig å få kunnskap om og innsikt i erfaringer og 

perspektiver som er utenfor ens egen rekkevidde. Forståelse blir da viktig når medlemmene 

skal nærme seg spørsmål av felles interesse, som når elever skal diskutere dimensjoner ved 

norskhet.  
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Dersom vi legger interthink til grunn når vi skal analysere all elevdeltagelse, vil – i hvertfall i 

dette tilfellet – mye av elevdeltagelsen fremstå som lite meningsfull, og mer som 

enkeltstående meningsytringer. Likevel betyr ikke det at elevdeltagelser ikke er meningsfulle, 

men at teorien kommer til kort dersom vi analyserer elevenes deltagelse i et større perspektiv. 

Dersom samtalesekvensene på den andre siden analyseres ut fra et kommunikativt demokrati 

(Young, 1996), blir det tydeligere hvordan elevene gjør seg synlige for hverandre som elever 

og som ungdommer, samtidig som det forbereder dem på å være medborgere i dialog med 

andre medborgere. Slik sett er det en verdi i seg selv at alle får ytre seg fordi elever har ulik 

opplevelse om forventninger, og disse påvirker deres deltagelse i klasserommet. Dersom vi 

skal legge argumentet til Young (1996) til grunn om at mennesker gjennom oppvekst og 

livsløp, også i ut fra sosiokulturelle faktorer, opplever ulik forventning til egen og andres 

deltagelse, som igjen har konsekvenser for deres egen deltagelse i offentlige institusjoner som 

skolen, er det en verdi i seg selv at elever har en arena for ytring og at de får øvd på å samtale 

på en offentlig arena.  

 

Til slutt er det relevant å spørre om hvordan disse samtalesekvensene kunne blitt mer 

dialogiske. I analysen over har jeg argumentert for hvordan samtalene i lys av Mercer og 

Littleton kan anses å være preget av turtaking, og at det i den sammenheng er relevant å 

diskutere hvilke grep læreren kan gjøre for at elevene snakker sammen på en mer dialogisk 

måte. Dersom læreren bevisstgjør de ulike premissene elever legger til grunn i ytringene sine, 

vil det åpne opp for en diskusjon av de muligheter og begrensninger som premissene skaper. 

Slik vil elevene kunne få et ovenfra-perspektiv på sin tenkning og dermed kunne reflektere 

over dem. Kanskje vil også elevene endre mening når disse begrunnelsene for egne meninger 

blir eksplisitte. Det kan i så fall gi elevene kunnskap om hvorfor de selv tenker slik de gjør, 

og gi dem innsikt til å reflektere over andres ytringer. Samtidig kan bevisstgjøringen fungere 

som verktøy for å systematisere egen tenkningen. Det å gjøre premissene for egen meningene 

mer eksplisitte, kan også være en måte å kritisk undersøke disse på, uten at det innebærer å 

være kritisk til en bestemt medelev. 

 

Under gruppesamtalen har jeg diskutert hvordan elevene handler som individer i en gruppe, 

men ikke som en gruppe som tenker med hverandre. Når elevene fortalte hva de skrev, som i 

gruppeeksempelet over, hendte det at jeg spurte om hvorfor eller hva de mente med det. 

Særlig en elev ser jeg reagerer på hvorfor jeg stiller det spørsmålet og ser ut til å oppfatte 

spørsmålet som kritisk. Jeg merker at jeg blir nøye på å si «mhm, ja» underveis i svarene han 
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gir, for at han ikke skal føle seg ukomfortabel eller at jeg signalisere at det han sier er galt. 

Tendensen er at elevene ikke kommenterer eller utbroderer medelevers svar. Grunnen til det 

kan være at det gir en slags konfronterende følelse, som resulterer i turtaking, hvor elevene 

slipper å forholde seg til disse diskusjonene.  

 

En mulig didaktisk videreutvikling for at elevene skal bruke hverandres ytringer og på den 

måten utnytte potensialet i samtalene, kan være å gi klare instruksjoner. Hess (2015) 

argumenterer for hvordan deltagernes forberedelse kan bidra til å fremme deltagelse i 

diskusjoner. Hess (2015, s. 154) skriver at dersom elever har gjort forberedelser på forhånd, 

det være seg utført på skolen eller hjemme, har elever større sannsynlighet for å engasjere seg 

i diskusjoner, og for å komme med meningsfulle innspill. Selv om elevene før de engasjerte 

seg i gruppesamtalen, hadde forberedt seg gjennom å skrive svarene de skulle diskutere først 

individuelt på post-it lapper, kan det tenkes at tiden de fikk til å tenke over spørsmålet og 

skrive ned svar, ikke var tilstrekkelig sett i sammenheng med type spørsmål, ettersom 

spørsmålet Vil du si at du er norsk? kan anses å være svært personlig, og vekke 

kontroversielle svar.  

 

Jeg argumenterte over for hvordan det å gi tilbakemeldinger på muntlige innlegg kan være 

utfordrende. Spørsmålene elevene svarer på er autentiske på den måten at det ikke er noe 

riktig eller gale svar, og at de dermed åpner for egne tanker og refleksjoner. Når autentiske 

spørsmål er utgangspunktet kan det bidra til å gjøre det enklere å komme med utdypende 

spørsmål eller gi kommentarer. I den forbindelse kan det være konstruktivt å ha forberedt 

noen oppfølgingsspørsmål, som gjør det lettere å kommentere hverandres innlegg. Det kan 

også tenkes at de spørsmålene fra medelever som elever får av hverandre blir lettere å svare 

på, fordi de vet at dette er en naturlig del av undervisningsopplegget. Det kan også tenkes at 

for denne elevgruppen ville det vært interessant å gjøre den første delen i par. Ut fra et 

sosiokulturelt perspektiv hvor eleven utforsker og lærer mer i samspill med andre, kunne det 

vært nyttig om elevene ikke satt alene og vurderte hva de skulle svare på post-it lappene, men 

gjorde dette i par, for deretter å diskutere i gruppesamtaler. Samtidig gir det å tenke alene 

rom for å komme i kontakt med egne tanker, og i et personlig tema som Vil du si du er norsk? 

kan det tenkes at det vil være fruktbart å gjøre seg opp tanker alene før man utvikler disse 

videre med medelever. Samtidig vil det at det er personlig, gjøre det potensielt kontroversielt, 

eller følsomt, å gå fra å skrive ned egne tanker for seg selv, til å fortelle dette i gruppe på fem 
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til syv elever, som tross alt er ganske mange. Slik sett er dette en støtte til elevers utvikling av 

medborgerskap. 

 

 

 

4.3 Elevene utfordrer det etablerte 

Ut fra målet om å danne et uenighetsfellesskap, er det ønskelig i en helklassesamtale at elever 

utfordrer etablerte antagelser, verdier eller meninger som tilsynelatende tas for gitt gjennom 

måten de ytres og formuleres på. I det følgende vil jeg beskrive hvordan elevene med sin 

deltagelse i undervisningen, kan anses å gjøre opprør mot begynnende eller allerede etablerte 

sosiale konvensjoner. Når elever utfordrer etablerte diskurser, vil jeg se dette i sammenheng 

med hvordan de utfordrer maktrelasjonene i klasserommet, der de utfordrer den 

asymmetriske maktrelasjonen mellom lærer og elevene. Det er ikke til å legge skjul på at 

dette er en asymmetrisk maktrelasjon. Relasjonen må ses i sammenheng med at læreren er 

den profesjonelle aktøren med ansvar for relasjonen mellom seg selv og elevene, samtidig 

som hun har et ansvar for elevenes læring. Dette er både legitimt og ønskelig i 

utdanningssammenheng, og ikke noe jeg i vil diskutere videre. Det jeg derimot vil diskutere 

er hvordan dette asymmetriske maktforholdet legger føringer på etableringen av de rådende 

diskurser i klasserommet, og for hvordan elevene på sin side utfordrer disse. Med 

utgangspunkt i oppgavens problemstilling, Hvordan utøver elever sitt medborgerskap 

gjennom muntlig deltagelse i samfunnsfagtimer? er dette relevante momentet fordi de 

illustrerer hvordan elever aktivt tar stilling til sosiale forhold. Dette vil jeg eksemplifisere og 

drøfte videre i det følgende.   

 

Det første eksempelet er også fra samfunnsfagtimen i klassen 10A. Temaet for timen er 

dimensjoner ved norskhet. Etter at klassen har skrevet individuelle spørsmål på post-it lapper, 

og deretter snakket om disse i grupper, har de nå en lærerstyrt helklassesamtale hvor de 

diskuterer de tre spørsmålene. På dette tidspunktet i samtalen har klassen diskutert første 

spørsmål, Vil du si at du er norsk? og læreren henvender seg til Ken, som ikke enda har ytret 

seg i diskusjonen, og spør om han føler seg norsk. Som gjengitt tidligere i oppgaven svarer 

Ken:  

 

Ken: Not really. Nationality doesn´t define who you are.  
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Deretter rekker flere elever opp hendene sine, og lærer velger ut hvem som svarer.  

 

Tim: Foreldrene mine er ikke norske, så jeg føler meg ikke det.  

Monika: Nei, jeg føler meg ikke det. Polsk, siden jeg har bodd i Polen.  

Erika: Ikke viktig for meg å være norsk 

Isak: Viktig for meg.  

L: Når? 

Isak: Hele tiden. (Fnising i bakgrunnen) 

Siri: Ikke viktig for det man vil gjøre.  

L: Ja, altså at det ikke er bare norske som kan gjøre visse ting?  

 *ingen svar*  

 

 

I denne samtalesekvensen er det flere elementer å ta tak i som er relevante for 

underkapittelets temaoverskrift. Jeg vil først ta tak i Kens utsagn, Not really. Nationality 

doesn´t define who you are der hvor jeg skal diskutere hvordan det representerer et skifte i 

hva helklassesamtalen har adressert. Så vil jeg diskutere Isaks utsagn og hvordan den på sin 

side representerer utsagn som står i kontrast til det som er i ferd med å bli en etablert diskurs, 

nemlig nasjonaltilhørighet er ikke viktig.   

 

Det som er interessant her er at under helklassesamtalen, kommer aldri læreren til punktet om 

å spørre klassen om det er viktig for dem eller ikke å være norsk. Derimot er det elevene selv 

som tar initiativ til å diskutere spørsmålet omkring viktighet. På spørsmål fra lærer om han 

føler seg norsk svarer Ken nei, egentlig ikke. Nasjonalitet definerer ikke hvem du er (min 

oversettelse). I den ytringen, bringer han samtidig opp nasjonaltilhørighetens betydning, uten 

å ha fått direkte oppfordring til det. Det er hans tolkning og tenkning rundt temaet og 

spørsmålet som blir stilt. Med sitt utsagn åpner da Ken opp for nye spørsmål og en ny type 

diskusjon. Når Ken sier at nasjonalitet ikke definerer hvem du er, åpner han samtidig opp for 

et nytt handlingsrom for medelevene. Vi ser videre i samtalesekvensen at flere elever 

kommer på banen med sine utsagn omkring tematikken, hvor både Tim og Monika ytrer at de 

ikke føler seg norske. Samtidig som at Kan åpner opp for et ytrings- og handlingsrom, starter 

han, eller bygger videre på, en diskurs om at nasjonal tilhørighet er ikke viktig. Dette styrker 

forståelsen om at det å være norsk ikke er en betingelse for å være en del av 

uenighetsfellesskapet i klasserommet, og Tim og Monika handler innenfor dette når de sier at 
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heller ikke de føler seg norske. Erika sier deretter at det ikke er viktig for henne å være norsk. 

Dette bryter med en antagelse om at det i utgangspunktet er viktig for elevene å være norske. 

 

Undervisningsopplegget er lagt opp litt slik at man skal undersøke dimensjonene ved 

norskhet og at det kan ha mangfoldige beskrivelser og betydninger. Det disse elevene likevel 

gjør, er å utfordre det de kanskje opplever som en gitt antagelse, nemlig at de føler seg 

norske. Når elevene utfordrer den etablerte klasseromsdiskursen er dette som et slags 

motsvar, eller respons til det etablerte, det konvensjonelle. Tidligere både under 

helklassesamtalen og i gruppesamtalene har flere elever ytret at det er viktig for dem å være 

norsk, og pekt på anledninger som 17. Mai, under OL og andre sportsarrangementer. Disse 

samtalesekvensene står i kontrast til de eleverfaringene hvor elevene sier at de ikke er norske 

og ytrer at nasjonal tilhørighet ikke er viktig. Kens utsagn åpner også opp for en type 

flerstemmighet som kommer til syne i sitt eget og i de følgende elevutsagnene hvor det 

skapes rom til forskjellige stemmer (Dysthe, 2013, s. 91). Ved sitt utsagn utvider han 

handlingsrommet i klasseromsamtalene og hva som er legitimt å mene. Ved å åpne opp for en 

økt flerstemmighet utøver også Ken sitt medborgerskap på den måten at han gjør 

klasserommet mer rettferdig og demokratisk fordi flere elever, og dermed flere stemmer med 

forskjellige perspektiver får komme til orde i den offentlige kommunikative sfæren som 

klasserommet er for elevene. Ken bruker de riktige måtene å delta på som i denne 

sammenheng betyr å være muntlig aktiv og delta i den helklassesamtalen som er den legitime 

måten for engasjement og medbestemmelse. Slik Westheimer og Kahne (2004, s. 242) 

beskriver, trenger mennesker muligheter til å analysere og forstå de sosiale, økonomiske og 

politiske kreftene. I denne konteksten er elevers samhandling en måte til å reagere på disse 

kreftene og skape eventuell endring.  

 

Elevenes ytringer må ses i sammenheng med samtalens kontekst. Elevenes utsagn kan både 

åpne opp for og begrense medelevers ytringsrom, og på den måten utgjøre sosiale forhold 

som både kan virke oppmuntrende og begrensende på elevenes tilbøyelighet til å ytre seg 

(Iversen, 2014). Viktighet av å være norsk kommer eksplisitt til syne i samtalen når Erika 

bringer det på banen (ikke viktig for meg å være norsk). Hennes utsagn ses i sammenheng 

med de forgående utsagnene der hvor Tim og Monika begge sa at de ikke føler seg norske. 

Slik åpnes det opp for spørsmål om viktighet. Iversen (2014) skriver at det er utfordrende for 

mennesker å være uenige fordi det ofte gir en opplevelse av at menneske risikerer 

fellesskapsfølelsen og solidariteen med hverandre. Gullestad (2001) skriver også at å være 
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uenige (der hvor ulike meninger signaliserer ulike verdier) kan signalisere at vi ikke er like 

verdige. Dersom dette legges til grunn, er det lettere å forstå at Erikas utsagn kommer opp. 

Etter at Tim og Monika har sagt at de ikke føler seg norske, så sier Erika at det ikke er viktig 

for henne å føle seg norsk, ergo at det ikke er opplevelsen av norskhet som fører dem 

sammen i fellesskap og solidaritet. Slik risikerer Erika ikke fellesskapet med Tim og Monika, 

og utsagnet støtter opp under klasseromsdiskursen (ikke viktig å være norsk), og kanskje 

nettopp derfor kommer det også opp. Dersom det foreligger et fellesskap som utspring fra 

nasjonaltilhørighet, tar i så fall Monika og Tim avstand fra at det er disse komponentene som 

utgjør fellesskapsfølelsen.  

 

I samme samtalesekvens responderer Isak med «Viktig for meg», som er et utsagn som bryter 

med Erikas sitat og den etablerte diskursen i samtalesekvensen. Elevresponsen blir fulgt opp 

av lærer som spør «Når?». Isak svarer på spørsmålet med «Hele tiden», mens det blir litt 

småfnising i klasserommet. Isaks utsagn blir ikke utfordret videre, eller fulgt opp av lærer. 

Derimot sier Siri at å være norsk er «ikke viktig for det man vil gjøre». Dette sitater anses å 

støtte opp under klasseromsdiskursen igjen, og bryter med Isaks utsagn. Lærer spiller videre 

på dette sitatet med «ja altså, at det ikke er bare norske som kan gjøre visse ting?». Det siste 

lærersitatet kan anses som et autentisk spørsmål som er genuint opptatt av elevens tanker og 

perspektiver, men det kan også anses som et ladet spørsmål og som en meningsytring som 

samsvarer med klasseromsdiskursen, og illustrerer i så måte hvordan lærer bidrar til å 

etablere diskursen (ikke viktig å være norsk). Isaks utsagn i denne samtalesekvensen blir 

avfeid og ignorert. I det han sier at det er viktig for han å føle seg norsk, og at det er viktig for 

han hele tiden, kan det tolkes at i dette ligger det betydninger som læreren ikke helt tør å åpne 

opp for, betydninger som står i kontrast til diskursen i samtalesekvensen om at nasjonal 

tilhørighet ikke er viktig. Det kunne eksempelvis tenkes at i Isaks utsagn kan det ligge 

potensielle nasjonalistiske ytringer, som at det er viktig for meg å være norsk fordi nordmenn 

er overlegne. Det får vi derimot aldri utforsket fordi Isaks utsagn forblir uåpnet uten videre 

utforskning. Et mønster i helklassesamtalene er at enkelte stemmer som skiller seg litt ut, som 

fraviker diskursen som rammer inn samtalene, ikke blir spilt videre på. For å utforske 

elevinnspillene ytterligere, kan det være interessant å stille nysgjerrige spørsmål, hvor man 

ber eleven forklare hva hun mener på en vennlig måte. I og med at Isak i utgangspunktet 

deler sitt perspektiv med klassen (flere elever har sagt at å være norsk er viktig), er det grunn 

til å tro at han ville forklart dette nærmere, dersom han ble inviterte til det. Det kunne vært et 

interessant bidrag i samtalen, gjennom å gi samtalen flere stemmer – en såkalt flerstemmig 
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klassesamtale (Dysthe, 2013), og gi ulike perspektiv og meningsytringer i samme 

samtalesekvens, slik at det på den måten blir et tydeligere uenighetsfellesskap (Iversen, 

2014).   

 

Med sitt utsagn, ytrer Siri «Ikke viktig for det man vil gjøre». Med dette dreier hun samtalen i 

en retning der det går fra å handle om å føle til å handle om å gjøre. Dette er også noe som 

elevene ikke blir bedt om gjennom de spørsmålene de på forhånd alene og i gruppene har tatt 

for seg, men noe eleven selv tar initiativ til og tenker er relevant for tematikken. Det 

illustrerer hvordan eleven selv tar egne tanker og tolkninger inn når hun vurderer hvordan 

spørsmålet skal anvendes. Hun svarer ikke bare på spørsmålene, men hun vurderer også deres 

relevans og hva de innebærer. Siris utsagn kan ses i sammenheng med Westheimer og 

Kahnes (2004) tredje typologi for medborgerskap, den rettferdighetsorientert medborger, 

hvor borgeren er opptatt av rettferdighet og å endre samfunnet rundt henne i takt med 

samfunnsutvikling ellers. I dette tilfelle ser vi elever som er i norske klasserom, men som 

uttrykker at de ikke føler seg norske. Likevel, slik jeg tidligere har argumentert for, er deres 

deltagelse i klassen et uttrykk for et fellesskap. Siris utsagn kan forstås som en respons for å 

utvide eller definere hva det betyr eller ikke betyr for dem i deres liv. Selv om elever i 

klassen ikke føler seg norske er ikke det sagt hvilke konsekvenser det har for det livet de har i 

samfunnet de lever i. Det å ikke føle seg norsk, kunne vi antatt hadde potensielle 

konsekvenser for deres handlingsrom, men med Siris ytring i denne samtalen, illustrerer 

hvordan hun mener at det ikke trenger å innebære denne betydningen. I den forbindelse 

kommer den kritiske medborger, som et aspekt ved den rettferdighetsorienterte medborger, til 

syne der hvor Siri vurderer spørsmålene som foreligger for diskusjon. Siris innspill viser også 

tegn til en subjektiveringsprosess hos henne. Det er ikke andres tolkninger av tematikken som 

definerer hennes ytring, noe som kunne vært tolket i lys av den sosialiserende funksjon  

Biestas (2008). Derimot kommer hennes egen tolkning frem og gjennom utforskningen av 

denne, bidrar det til å skaper det en subjektiverende prosess i henne, hvor hun utforsker egne 

perspektiver på temaet dimensjoner ved norskhet.  

 

Som tidligere beskrevet er det et mønster i datamaterialet der elevers meningsytringer som 

skiller seg noe fra den etablerte felles diskursen i klasserommet, har en tendens til å bli avfeid 

eller ignorert. I 10A finnes flere slike eksempler. I en samfunnsfagtime hvor klassen 

diskuterer bærekraftig utvikling, har de tatt for seg FNs bærekraftsmål. Elevene har først fått i 

oppgave å individuelt velge ut tre av 17 bærekraftsmål som de anser som viktigst, for deretter 
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å diskutere valgene sine i en lærerstyrt helklassesamtale. Elevene bidrar inn i den muntlige 

diskusjonen med hvilke bærekraftsmål de har valgt ut som viktige, og hvilke bærekraftsmål 

de tror henger sammen med hverandre. En av elevene forsøker å uttrykke skepsis til det som 

blir sagt, men trekker seg midt i resonnementet:  

 

Josef:  Jeg føler ikke jeg er imot klimaendringene, men....  

Hanne: Imot klimaendringene? *fniser*  

 

Det er tydelig at Josef forsøker å ytre en idé og ta en diskusjon, men trekker seg. Her kommer 

han med en meningsytring som bryter med de forrige meningsytringene, hvor alle har gitt 

uttrykk for hvilke bærekraftsmål de mener er viktige og hvorfor. Dermed utfordrer Josef den 

etablerte diskursen om at alle disse bærekraftsmålene er viktige. Josefs respons blir ikke tatt 

ytterligere opp til diskusjon. Klassen beveger seg videre, og slik blir Josefs utsagn dermed 

ikke meningsbærende. I denne situasjonen er det fruktbart å stille seg spørsmål om hva som 

kunne blitt gjort for å utvikle tanken og synspunktet til Josef. Det at Josef er nølende i sin 

ytring viser at det kan være vanskelig å gi uttrykk for synspunkter dersom de skiller seg fra 

majoritetens. Josefs uttrykk for egne tanker kan tolkes som tegn på en subjektiveringsprosess 

(Biesta, 2013) der hvor han ytrer egne tanker og synspunkter på veien mot å bli et autonomt 

og selvstendig subjekt. I den forbindelse trenger han støttestrukturer for å assistere denne 

subjektiveringsprosessen. Dersom Isak ikke får utforsket sine tanker og synspunkter i 

klasserommet, vil han kunne gjøre det andre steder som kan tenkes ikke nødvendigvis er like 

fruktbare. I klasserommet kan han sammen med lærer som den kompetente andre og veileder 

i en subjektiveringsprosess, og sammen med medelever med mangfoldige meninger og 

perspektiver, utforske sine meninger og perspektiver, samtidig som han får systematisert 

tenkningen sin og satt det inn i en større kontekst. Samtalesekvensen illustrerer hvordan Josef 

gjennom å delta i muntlige helklassesamtaler og ytrer sin mening som en legitim måte å 

samhandle på, utøver sitt medborgerskap i samfunnsfagtimen.Likevel viser analysen også at 

Isaks ytring blir ignorert, og at ytringen dermed blir stående uutforsket, og at han dermed 

ikke får utøvd sitt medborgerskap i tilstrekkelig grad.  

 

Denne sekvenser med Josefs ytring er også et eksempel på hvordan utdanningens ulike 

funksjoner kan trekke i ulike retninger som virker konkurrerende og motstridende. Når 

elevutsagn som Josefs her blir ignorert, har det en disiplinerende effekt om at han må 

innordne seg i den etablerte diskursen. Slik sett står den kvalifiserende og sosialiserende 
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funksjon sterkere i denne samtalesekvensen enn den subjektiverende. Samtidig som 

samfunnsfaget skal «auka medvit omkring samanhengar mellom produksjon og forbruk, og 

konsekvensar som ressursbruk og livsutfalding kan ha på natur, klima og ei berekraftig 

utvikling» skal det også «bidra til å forme seg sjølv» (utdanningsdirektoratet, 2013). Slik har 

utdanningen en kvalifiserende og sosialiserende funksjon og en subjektiverende funksjon 

som skaper et motstridende mål med undervisningen. Den kvalifiserende og sosialiserende 

funksjonene kan potensielt virke disiplinerende da det er visse holdninger som utdanningen 

gjennom styringsdokumenter, er pliktig å opprettholde. Børhaug (2017) beskriver at 

problemet med et slikt syn på demokratisk oppdragelse er at deltagelse skjer gjennom 

forutbestemte mål og rammer, slik at elever ikke har en reell mulighet til påvirkning. På den 

måten er den sosialiserende funksjonen til hinder for den subjektiverende funksjonen. Når 

den sosialiserende funksjonen går utover den subjektiverende prosessen som utdanningen 

skal åpne opp for, gjennom at skolen setter forutbestemte mål og verdier som elevene skal 

slutte opp om, beveger utdanningen seg samtidig bort fra det faktiske politiske demokratiet. 

Kritikerne til Børhaug (2017) mener derimot at demokratibegrepet i skolen må ha en mer 

utvidet forståelse, der begrepet ikke bare handler om et politisk tankesett, men at det samtidig 

også er en livsform som har betydning for hvordan utdanning i demokratisk medborgerskap 

skal forstås i skolesammenheng (Stray & Sætra, 2018, s. 109). Dersom vi legger til Biestas 

(2013) omtale av utdanningens risiko i denne sammenheng, vil en demokratisk utdannelse 

også bestå av den sosialiserende funksjonen som innebærer å ta en risiko i å eksplorere 

erfaringer og perspektiver, og ta en risiko om at utfallet ikke sikkert blir det læreren i 

utgangspunktet ønsker at det skal bli. Det vil si, at det ikke er sikkert at dialogene i 

helklassesamtalene fører til at elever slutter opp om de holdninger og verdier som læreplanen 

fremmer. Det betyr likevel ikke at den subjektiverende prosessen skal vike for den 

sosialiserende funksjonen.  

 

En annen måte elever uttrykker seg på gjennom muntlig deltagelse er når de utfordrer andre 

perspektiver gjennom sine fortellinger. Etter å ha diskutert spørsmålene i helklassesamtale en 

stund, påpeker Morten at det er viktig for han å være norsk når han er på ferie. Han påstår i 

den sammenheng at da blir folk glade og vil selge han ting. Morten mener at de tror han er rik 

og behandler han bra av den grunn. Monika kommer så med en innvending og responderer 

med følgende utsagn:  

 

«Hvis man er i Litauen eller Polen og sier man er norsk, så tror alle at du er rik eller dum».  
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Skulle vi sett dette løsrevet fra kontekst, kunne vi sagt at eleven her påpeker fordommer mot 

nordmenn, om at alle nordmenn er rike og dumme, eller at utsagnet indikerer at hun har slike 

fordommer selv. Derimot tolker jeg, ut fra konteksten utsagnet hennes er en del av, og må ses 

i sammenheng med, at utsagnet er en slags provokasjon og reaksjon på tidligere utsagn. Den 

foregående eleven uttalte at det var viktig for ham å være norsk når han er på ferie fordi da 

behandler alle deg bra. Han forteller at «de tror du er rik og vil selge deg ting». Dersom vi 

ser Monikas utsagn i sammenheng med tidligere utsagn, kan hennes svar tolkes som en 

brytning mot noe som er i ferd med å bli en etablert antagelse om at i andre land enn Norge er 

det viktig og bra å være norsk. Denne samtalen kan vi ses i lys av et av Young (1996) sine 

elementer, historiefortelling, som inngår i et kommunikativt demokrati. Morten har i denne 

sammenheng satt et tenkt scenario der vi er i utlandet. Her vurderer han hvordan han som 

nordmann opplever å bli oppfattet av andre, og tegner således et bilde av hvilke erfaringer og 

perspektiver han har som nordmann i utlandet og deler disse med klassen. I historien som 

fortelles har Monika tydeligvis en annen erfaring som gjør at hun vil fremstille senarioet på 

en annen måte. Monika setter seg selv inn i scenarioet som Morten presenterer, men tilbyr et 

annet perspektiv som utfordrer perspektivet til Morten om at de tror nordmenn er rike og 

behandler deg bra. Gjennom sin fortelling vektlegger Monika også for så vidt fremstillingen 

om at nordmenn blir oppfattet som rike, men at det ikke er utelukkende positivt. Ved å dele 

sine erfaringer legger hun frem for klassen et alternativt perspektiv, på hvordan nordmenn 

kan bli oppfattet i andre land. På den måten kan klassen få en større forståelse for Monikas 

perspektiv.  

 

Siden en lærer naturligvis ikke kjenner til alle erfaringer elevene sitter med, er det fruktbart 

for det flerstemmige klasserommet når elevene selv tar initiativ til å løfte frem de ulike 

stemmene hos hverandre. Når det nærmer seg slutten på dobbeltøkten og helklassesamtalen i 

klasse 10A tar Ottar ordet, og henvender seg til Ken:  

 

Ottar: Ken! When they ask you where you’re from when you take a taxi in a foreign 

country, what do you say?  

Ken: I say both. *svarer på spørsmålet fra Ottar* 

L: Norwegian and Japanese?  

Ken: Eh... no. Thai and Japanese.  
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Samtalen, som foregikk i helklassen her illustrerer hvordan elevene er opptatt av å se 

hverandre og at andre elever skal komme til ordet. De er opptatt av å dele perspektiver, og at 

i de spørsmålene som kommer opp i undervisningsopplegget, har de noen erfaringer verdt å 

eksplorere. Elevene har også en kjennskap og nysgjerrighet til hverandre som gjør at de kan 

stille hverandre interessante spørsmål. Det at Ottar treffer så godt på spørsmålet sitt, viser at 

han evner å sette seg inn i Kens situasjon. Gjennom lærerens spørsmål Norwegian and 

Japanese? ser vi spor av en antagelse komme til syne, nemlig at han ser seg selv som delvis 

norsk, og dette kan bygge opp under antagelsen om at alle i utgangspunktet er norske. Ottars 

spørsmål skaper en situasjon hvor disse forutinntatthetene blir undersøkt, og situasjonene 

som oppstår illustrerer samtidig at ting ikke nødvendigvis er slik vi tror de er. Gjennom 

samtale og nysgjerrige spørsmål kan vi likevel eksplorere disse antagelsene, og jeg vil påstå 

at elevene i dette eksemplet gjør det på en ganske ufarlig måte, som ikke går på bekostning 

av klassens fellesskap. Selv om det kommer frem i diskusjonene at elevene har ulike 

forestillinger og meninger, fortsetter de å engasjere seg i sin muntlige deltagelse. Det at de 

deltar i samtalene på tross av disse forskjellighetene kan tolkes som tegn på at de erfarer seg i 

et uenighetsfellesskap, med skoleklasse som felles tilknytning (Iversen, 2014). selv om 

Iversen (2014) påpeker at vi har opplevelse av fellesskap tilknyttet vårt statsborgerskap, har 

elevene i dette eksempelet, opplevelse av et fellesskap tilknyttet sin skoleklasse. Elevene går i 

samme klasse og lever dermed i samme samfunn som denne klassen utgjør. Slik dannes 

fellesskapet på ulike nivåer.  

 

Iversen (2014) definerer uenighetsfellesskap som en gruppe satt sammen utenfor deres 

kontroll, og at de løser felles utfordring. Samtalesekvensene viser elever som tar del i felles 

problemløsning, og er således i et fellesskap på bakgrunn av det. Ottar og Kens har et 

engasjement for hverandres perspektiv og bruker samtalene til å utforske felles nysgjerrighet. 

Iversen (2014) tar også skoleklassen for å være en form for mikroversjon av «det virkelige» 

samfunnet. Dersom det er det, mangler elevene i dette tilfelle felles tilknytning, som kan gå 

på bekostning av deres fellesskapsfølelse og solidaritet til hverandre fordi de har ulike 

nasjonale tilhørigheter. Likevel er det tydelig at det ligger en solidaritetsfølelse og fellesskap 

her, som er synlig gjennom deres samtaler som gjennom spørsmål og iver etter forståelse, 

gjenspeiler en dialog. På den måten er det ikke den nasjonale tilhørigheten som knytter dem 

sammen, men fellesskapsfølelsen det gir av å tilhøre samme klasse og skole. Hvis derimot 

tilhørighet ikke ses kun ut fra nasjonal tilknytning, men at tilhørighet kan ses ut fra ulike 

nivåer, representerer skolen det lokale nivået for tilhørighet. Klassen blir da det som 



 60 

representerer tilhørigheten og som skaper fellesskap, og det åpner opp for handlingsrom hvor 

elevene kan engasjere seg i klassesamtaler med ulike verdier og meninger.  

 

I samtalesekvensen over med Ottar og Ken er det også interessant at Ottar henvender seg 

direkte til Ken i stedet for å gå gjennom lærer som er ordstyrer i helklassesamtalen.  

Når Ottar tar styringen gjennom å henvende seg direkte til en Ken, stiller han et relevant 

spørsmål som bringer ny innsikt inn i helklassesamtalen. Sett i forbindelse med tematikken 

over «elever utfordrer det etablerte», så utfordrer denne samtalesekvensen det etablerte på 

den måten at elevene tar styringen over undervisningssituasjonen, der de selv definerer hva 

undervisningens tematikk betyr for dem. På den måten ser vi også elevene i en 

subjektiverendeprosess, hvor de ikke kun inntar etablerte normer og tradisjoner i sin 

forståelse for tematikken.  

 

Samtalesekvensen er også interessant sett ut fra Youngs (1996) perspektiv på demokratisk 

deltagelse, hvor historiefortelling er ett av elementene hun tar for seg som et verktøy for å 

dele erfaring og perspektiver, på en slik måte at medelever får innsikt og kunnskap som er 

utenfor rekkevidde at det de selv har mulighet til å tilegne seg gjennom deres egne erfaringer 

og perspektiver.  

 

Ottar: Ken! When they ask you where you’re from when you take a taxi in a foreign 

country, what do you say?  

Ken: I say both. *svarer på spørsmålet fra Ottar* 

L: Norwegian and Japanese?  

Ken: Eh... no. Thai and Japanese.  

 

I samtalesekvensen over, konstruerer Ottar en historiefortelling hvor han setter en scene, og 

tilbyr sin medelev å handle innenfor den scenen. På den måten kan resten av klassen få del i 

denne erfaringen. I taxien i utlandet tar Ken resten av klassen inn i et tenkt senario som åpner 

opp for en innsikt. Ottar er oppriktig nysgjerrig, samtidig som han anerkjenner Kens 

perspektiver og erfaringer som relevante for temaet for undervisningen. På den måten bidra 

Ottar aktivt til å synliggjøre sin medelevs perspektiv.  

 

Et annet element i denne sammenheng er at selv om helklassesamtalen foregår på norsk, så 

henvender Ottar seg til Ken på engelsk. Dette på en tilsynelatende uproblematisk og 
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friksjonsfri måte. Det at samtalene raskt veksler over på engelsk i enkelte tilfeller, er noe som 

går igjen. Noen få av elevene har kort botid i Norge, og behersker ikke muntlig norsk i den 

grad at de er komfortable med å bruke det i alle muntlige situasjoner. I stedet brukes engelsk. 

Det at de bruker engelsk for å delta gjør også at det blir rom for stemmene selv om man ikke 

behersker norsk i tilstrekkelig grad. På den måten blir elevene ikke ekskludert, noe som 

kunne vært tilfelle. Ken her har nyttige perspektiver på sin nasjonale tilhørighet som kan 

bidra til å belyse diskusjonen på en interessant måte.  

 

Vi ser også en annen måte å anvende engelsk på. Nedenfor viser en samtalesekvens fra 

tidligere i helklassesamtalen spør læreren om elevene føler seg norske, også gjengitt i 4.1. 

Elevene responderer:   

 

Lasse: Jeg er norsk fordi jeg har norsk slekt.  

 Ottar: Jeg føler meg norsk.  

 Stine: Jeg vil si at jeg er norsk fordi hele familien min er norsk.  

 Jan: Jeg har bodd i Norge hele mitt liv.  

Monika: Jeg føler meg ikke norsk fordi noen i familien min er russisk og latvisk, så 

jeg føler meg ikke norsk.  

Eli: Jeg føler meg proud to be utlending.  

Lasse: viktig for meg å være norsk når jeg er i utlandet.  

Ottar: viktig for meg i langrenn.   

 

Her ser vi også hvordan Eli anvender engelsk i sitt svar. Det er likevel ikke fordi hun ikke 

behersker norsk, Eli har en utpreget lokal dialekt og ingenting som skulle tilsi at hun skifter 

ut noen ord på engelsk fordi hun ikke behersker de på norsk. I et rettferdighetsorientert 

medborgerperspektiv kan man også si utsagnet hennes tar sikte på en endringsprosess hvor 

hennes utsagn adresserer hva som er legitimt å si. Når Eli betegner seg selv som utlending, 

gir hun begrepet et ansikt. På en måte konfronterer hun og utfordrer også de forestillinger 

som er tilknyttet begrepet. Når hun samtidig gjør den språklige triksingen gjennom å blande 

sitt dialektiske språk med engelsk på dette viset, forsterker det denne konfrontasjonen. Ved å 

si «jeg er proud to be utlanding» deler hun også erfaringer hun har. Det kommer ikke frem 

hva som gjør at hun identifiserer seg som en utlending, men trolig er det noen elementer som 

gjør at hun ikke opplever en utelukkende norsk tilhørighet. Samtidig kan det at hun sier jeg er 

proud, antyde at hun adresserer noe som er underkommunisert, nemlig at å være utlending 
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ikke er noe å være stolt av. Det kan også være kontroversielt på den måten at det hennes 

opplevelse av å være utlending, kan true tilhørighet og fellesskapsfølelse ut fra et 

uenighetsperspektiv hvor medlemmer føler fellesskap og solidaritet med sine landsmenn 

(Iversen, 2014). Det at hun veksler mellom engelsk og norsk, bidrar likevel til å skape en 

slags ironisk distanse som gjør at hun gjør den potensielt kontroversielle samtalen, litt mindre 

kontroversiell og skummel. At den bidrar til å avvæpne og signaliserer at det at jeg føler meg 

proud to be utlending, ikke trenger å gå på bekostning av vårt fellesskap i klassen. Elis måte å 

gjøre ordveksling mellom norsk og engelsk gjør også at hun tar plass og eierskap om sitt eget 

utsagn.   
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5 Konklusjon og veien videre 
I denne oppgaven har jeg forsøkt å besvare problemstillingen Hvordan utøver elever sitt 

medborgerskap gjennom muntlig deltagelse i samfunnsfagtimer? Oppgaven bygger på 

empiri fra feltnotater som kommer fra en tre ukers lang deltagende observasjonsstudie med 

observasjon av klasseromsundervisning fra to klasser ved 10. trinn. I analysen og diskusjonen 

har jeg gjennom tre deler drøftet hvordan elever gjennom muntlig deltagelse utøver sitt 

medborgerskap i en klasseromskontekst.  

 

På mange måter handler analysen i oppgaven om hverdagen i klasserommet, og det verbale 

samspillet mellom elever og mellom lærer og elever. Ved å studere dette belyser jeg hvordan 

elevene snakker sammen og hva det er som gjør denne måten å snakke sammen på 

meningsfull. Dette gir viktig informasjon på den måten at det får frem hvordan elever møter 

den andre, sine medelever og medmennesker, samtidig som det viser hvordan elevene 

handler som medborgere i en demokratisk sammenheng.  

 

I min empiri skjer elevers muntlig deltagelse i stor grad gjennom lærerstyrte 

helklassesamtaler. I den sammenheng avhenger elevers deltagelse av lærerens spørsmål, hvor 

autentiske spørsmål i større grad åpner opp for elevers bruk av egne erfaringer og 

perspektiver i klasseromsamtalene. Gjennom bruk av Mercer og Littletons (2013) teori 

interthink kan elevers deltagelse i denne empirien kjennetegnes å være preget av turtaking, 

hvor elever handler i en gruppe, men sjelden som en gruppe. Når elevene deltar sammen i 

grupper, kan deres muntlige deltagelse ofte kjennetegnes som turtaking, der elevene gir sine 

individuelle svar, for deretter å gå videre til neste elev som avgir sitt svar. Ut fra egne studier 

påpeker Mercer og Littleton (2007) at dette er typisk måter å samtale på, men at det ikke er 

særlig læringsfremmende. Jeg har i den sammenheng anvendt slik teori for å diskutere 

hvordan elevers deltagelse kommer til kort, da den ikke lykkes i å gi en helhetlig forståelse av 

elevers muntlige deltagelse i undervisningen. Elevers muntlige deltagelse i form av turtaking 

forteller også noe om hva elevene verdsetter som viktige intensjoner og hensyn i en samtale, 

der hvor alle skal bli hørt og dele sine bidrag inn i en demokratisk aktivitet. I den 

sammenheng har jeg anvendt Youngs (1996) perspektiv som påpeker at mennesker har ulik 

forutsetning for å delta i den offentlige samtalen fordi de har ulik opplevelse av og 

forventning til egen deltagelse. Når turtaking gjør at alle elever opplever forventning om 
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deltagelse i gruppesamtaler, blir dette også en øvelse til demokratisk deltagelse også utenfor 

skolen.  

 

I analysens tredje har jeg drøftet hvordan elever gjennom sin deltagelse i samfunnsfagtimene 

utfordrer etablerte diskurser, og hvordan dette illustrerer at elevene er i en 

subjektiveringsprosess (Biesta, 2008). I helklassesamtaler legger elevene sine egne erfaringer 

og perspektiver til grunn for sin deltagelse i diskusjoner, noe som bidrar til en mer nyansert 

og flerstemmig diskusjon. Samtidig kan elevers anvendelse av egne erfaringer og 

perspektiver utfordre etablerte antagelser og diskurser. Jeg har også illustrert hvordan elever 

evner å sette seg inn i hverandres perspektiv, hvor de stiller spørsmål som bidrar til ny 

kunnskap og setter søkelys på nye ting. Disse samtalene er også tegn på at elever i en 

klasseromssituasjon får større forståelse for hverandres ståsted (Young, 1996). På den måten 

utnytter elever potensialet i helklassesamtalen, med de fordeler som ligger i det. Jeg har 

anvendt Iversens (2014) uenighetsfellesskap for å beskrive det fellesskapet og solidariteten 

som oppstår mellom elever i klasserommet. Uenighetsfellesskapet tar utgangspunkt i at det er 

menneskers nasjonale tilknytning som forener medlemmene til et fellesskap på tross av ulike 

verdier. I denne sammenheng har jeg diskutert hvordan uenighetsfellesskapet kan ses på ulike 

nivåer, der hvor klasserommet representerer det lokale og nære. I den sammenheng er det 

klassetilhørigheten som fellesskapet og som forener elever på tross av ulike perspektiver og 

ytringer.  

 

Samtidig som at elever utfordrer etablerte klasseromsdiskurser, og således skaper et mere 

flerstemmig klasserom, blir ofte elevutsagn som bryter med etablerte diskurser i 

samtalesekvensene ofte avfeid eller ignorert. I dette kommer spenningsforholdet mellom 

utdanningens ulike funksjoner til syne, der hvor den subjektiverende funksjonen ofte er 

motstridig med, og må vike til fordel for den kvalifiserende og den sosialiserende funksjonen. 

Slik Biesta (2008) skriver er ikke spørsmålet hvilken funksjon utdanningen skal ha, da det på 

mange måter er avklart. Spørsmålet er heller hvordan utdanningen kan tilrettelegge for en 

god kvalitet på den subjektiverende funksjonen. Det er viktig å gjøre disse stemmene synlige 

av flere grunner. For det første gir disse elevstemmene et kritisk perspektiv og er således et 

viktig bidrag og steg for å gjøre samtaler mer nyanserte og utfordre perspektiver som finnes. 

For det andre er det viktig for elever å utforske egne tanker, da de trenger å bli eksplorert og 

utfordret. Innledningsvis skrev jeg hvorfor klasserommet er en viktig arena for å utvikle og 

utfordre antagelser og perspektiv. Klasserommet er et fruktbart sted å være muntlig delaktig i 
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av flere grunner: klasserommet tilbyr et fellesskap hvor normer for deltagelse utvikles av 

elever og lærer, elever møter medelever med andre erfaringer og perspektiver enn sine egne, 

og læreren er til stede som den kompetente andre til å veilede og utfordre. En mulig didaktisk 

videreutvikling for at elevene skal bruke hverandres ytringer videre inn i sin egen deltagelse, 

og på den måten utnytte potensialet i samtalene, kan en løsning være å gi enda klare 

instruksjoner til måten en aktivitet skal utformes på. Hess (2015) argumenterer for hvordan 

deltagernes forberedelse kan bidra til å fremme deltagelse i diskusjoner. Dersom elever har 

gjort forberedelser på forhånd, det være seg utført på skolen eller hjemme, har elever større 

sannsynlighet til å engasjere seg i diskusjoner, og komme med meningsfulle innspill (Hess, 

2015, s. 154). For å utnytte potensialet i samtalene kan klare instruksjoner og forberedelse 

gjøre at elevene har mer konkrete ting å bringe inn i samtalen, samt at det kan bidra til 

forventningen om deltagelse.  

 

Læreren kan aldri vite utfallet av diskusjoner i klasseromsundervisningen, og på den måten 

vil det å åpne opp for elevers erfaringer og perspektiver innebære en uforutsigbarhet. En slik 

uforutsigbarhet er nyttig sett ut fra utdanningens subjektiverende funksjon. Elever bruker 

klasserommet som den offentlige arena til å eksplorere ulike tematikker, men de blir også 

forhindret av utdanningens kvalifiserende og sosialiserende funksjon. For at elever skal ved 

hjelp av utdanningens subjektiverende funksjon, bli selvstendige medborgere, trenger de rom 

for utvikle og utforske sin kreativitet. I den sammenheng behøver elevene støtte, både av 

lærer og av elever som den kompetente andre (Dysthe, 2013; Mercer og Littleton, 2007). På 

den måten kan elever utforske egne perspektiv og kritisk undersøke hvordan disse inngår i 

tematikken som undervises.  

 

I det store og hele illustrerer analysen hvordan elever deltar gjennom legitime etablerte måter 

i klasserommet og hvordan unge mennesker utøver sitt medborgerskap gjennom å delta i 

helklassesamtaler og gruppesamtaler. Elevene i klasse 10A og 10B bruker anledningen til å 

kritisk tilnærme seg undervisningens tematikk, og tar ofte utgangspunkt i sine egne erfaringer 

og perspektiver når de skal vurdere tematiske spørsmål.  

 

For oss lærere viser dette verdien av å forsøke å ha oppmerksomheten mot det uforutsigbare, 

og være bevisst om at elevers bidrag ikke alltid er det man tror det er. Elever er ofte dyktige 

til å vurdere hva de kan trekke på av egne erfaringer og hva som er tematisk relevant inn i 

undervisningen. Dersom vi har for stort oppmerksomhet rettet mot det som lettest lar seg 
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vurdere, mister vi samtidig de verdifulle prosessene som ligger i subjektiveringen (Biesta, 

2013).  
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