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Sammendrag 

Denne studien undersøker hvordan bruk av Forumteater i undervisning om fordommer og 

rasisme kan bidra til elevenes myndiggjøring. Studien tar utgangspunkt i kritisk teoretisering 

om myndiggjøring, der myndiggjøring kan forstås som en kritisk analyse av, motstand mot og 

utfordring av eksisterende maktstrukturer. Her inkluderes Wolfgang Klafkis, Paulo Freires og 

Gert Bietsas tilnærminger til myndiggjøring. Det øvrige teoretiske rammeverket tar 

utgangspunkt i teoretisering om rasisme, skolen som arena for utdanning til medborgerskap, 

anvendt teater, samt Augusto Boals Forumteater.  

For å undersøke problemstillingen ble et undervisningsopplegg med utgangspunkt i Boals 

rammer for Forumteater utviklet. I undervisningsopplegget undersøkte elevene erfaringer med 

rasisme og utarbeidet forumspill om møter med rasisme i hverdagen. Elevene diskuterte 

tilnærminger til å endre situasjonene som utspilte seg i forumspillene, samt prøvde ut 

respektive løsningsforslag i rollespillsituasjonen.  

Undervisningsopplegget ble gjennomført ved en videregående skole på Østlandet. 

Datamaterialet består av intervjuer mer elever som deltok i undervisningsopplegget, samt 

supplerende observasjonsnotater og forskerens undervisningsjournal.  

Sentrale funn er at undervisningsopplegget åpner for elementer ved myndiggjøring gjennom å 

tilrettelegge for elevdeltakelse, kollektiv samhandling, medvirkning og interesse for 

fagstoffet. Undervisningsopplegget bidrar imidlertid ikke til kunnskap om eller motstand mot 

rasistiske maktstrukturer. I lys av det teoretiske rammeverket foreslås at dette kan være 

relatert til undervisningsoppleggets oppbygning, elevenes rasismeforståelse, samt forskerens 

utførelse av jokerrollen.  

Ut ifra funnene foreslås at for bedre å tilrettelegge for myndiggjøring ved bruk av Forumteater 

i undervisning om fordommer og rasisme bør læreren være tydelig i sin veiledning av elevene 

i analysen mellom det erfaringsnære og de overordnede maktstrukturer. Det foreslås videre at 

elevenes analyse vil bedre tilrettelegges for dersom elevene i forkant introduseres for kritiske 

perspektiver på rasisme.   
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og motivasjon 

«Demokratiet som styringsform opprettholdes ikke av seg selv, men fordrer aktive og 

deltakende medborgere. Demokratiske nasjoner bygger på en demokratisk kultur som 

individet innføres i – gjennom læring og overføring av demokratiske verdier og holdninger». 

(Stray, 2014, s. 5). Sitatet belyser læringsprinsippet i demokratiet som politisk styreform. I 

dette har skolen, og særlig samfunnsfaget en særskilt oppgave (Koritzinsky, 2014). I 

overordnet del av læreplanverket fremgår det at skolen skal «stimulere elevene til å bli aktive 

medborgere, og di dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge» 

(Kunnskapsdepartementet [KD], 2017, s. 13). Audinger (2000) argumenterer for at dette må 

innebære å styrke den enkeltes mulighet og motivasjon til å delta i samfunnet, samt adressere 

og motarbeide ulikhetsstrukturer som kan begrense individets mulighet til medvirkning.  

Det norske samfunn er et av de få samfunn der en befolkningsgruppe er desidert størst. Land 

som domineres av en etnisk gruppe har gjerne en rekke fellestrekk i form av religion, språk, 

kultur og levesett, og er gjerne knyttet til en felles nasjonal identitet (Eriksen, 2001). Denne 

tette integrasjonen medfører at de som ikke tilhører den dominerende gruppen kan havne 

utenfor fellesskapet (ibid). Dette inkluderer strukturelt utenforskap, som diskriminering på 

bolig- og arbeidsmarked, men også relasjonell ekskludering (Fangen, 2010). Sistnevnte kan 

innebære å ikke oppleve seg sett eller forstått, eller å oppleve å ikke få definere seg selv og bli 

kategorisert som noe annet enn det man selv identifiserer seg som (Traaen, 2016, s. 10). Slike 

former for sosial eksklusjon kan få konsekvenser for minoriteters faktiske tilgang til og 

subjektive opplevelse av tilhørighet til det nasjonale fellesskapet. Av dette fremgår det at 

rasisme og strukturelt og relasjonelt utenforskap er et demokratisk anliggende og at utdanning 

mot rasisme bør inngå i skolens tilnærming til demokratiutdanning.  

Fordi «kompliserte pedagogiske spørsmålet har sjeldent sikre svar» (KD, 2017, s. 18) må 

lærere tenke «nøye over hva, hvordan og hvorfor elevene lærer, og hvordan de best mulig kan 

lede og støtte elevenes læring, utvikling og danning» (ibid). Sitatet fra Overordnet del av 

læreplanverket belyser behovet for en empirisk forankret tilnærming til elevenes læring. Dette 

inkluderer kunnskap om hvordan lærernes praksis kan tilrettelegge for elevenes demokratiske 

dannelsesprosess, samt utfordringer og begrensninger tilknyttet ulike undervisningsformer. 
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Bruk av drama og teater i undervisningen har et demokratisk potensial i et deltakende 

læringsfellesskap der tradisjonelle hierarkier enten oppløses eller utfordres (Sæbø, Eriksson & 

Allern, 2017). Tidligere studier har vist at dramapedagogiske verktøy kan fremme 

demokratiske verdier og ferdigheter, slik som toleranse (DICE consortium, 2010) og 

deliberasjon (Gourd og Gourd, 2011), samt stimulere elevenes subjektive forståelse og 

reflekterte kunnskapsproduksjon (Sæbø, 2005). Studier av strukturelt og relasjonelt 

utenforskap tydeliggjør imidlertid et behov for en endringsrettet pedagogikk. I den 

sammenheng er Augusto Boals drama og teatermetoder interessant å utforske i undervisning 

om rasisme og fordommer. Boals Forumteater setter undertrykkelse i sentrum for handlingen 

og inviterer publikum til å kritisk reflektere omkring hva undertrykkelsen er og hvordan man 

kan gå fram for å endre den (Boal, 2008). 

1.2 Studiens problemstilling og oppbygning  

I denne studien ønsker jeg å bidra til det didaktiske fagfeltet ved å undersøke bruk av 

Forumteater i undervisning om fordommer og rasisme i et kritisk medborgerskapsperspektiv.  

Problemstillingen lyder som følger:  

Hvordan kan bruk av Forumteater i undervisning om rasisme og fordommer bidra til elevenes 

myndiggjøring? 

For å besvare problemstillingen utarbeidet jeg og gjennomførte et undervisningsopplegg om 

rasisme og fordommer sentrert rundt et forumspill. Undervisningsopplegget ble gjennomført i 

en klasse med elever med minoritetsbakgrunn. Fordi elevene er læringssubjekter i situasjonen 

(Tierney & Dilley, 2011) er det elevenes refleksjoner rundt undervisningsopplegget som 

utgjør primærdata i studien. Observasjoner av klasserommet, samt mine egne refleksjoner 

rundt gjennomføringen er inkludert som supplerende data.  

Oppgaven har seks kapitler, inklusive denne innledningen. Det teoretiske rammeverket for 

oppgaven presenteres i kapittel 2. Formålet med kapittelet er å kontekstualisere 

problemstillingen, samt å presentere den teoretiske bakgrunnen som er utgangspunkt for 

analysen. Dette inkluderer perspektiver på rasisme, skolen som arena for utdanning til 

medborgerskap, kritiske perspektiver på myndiggjøring, samt anvendt-teater som 

undervisningsverktøy og Augusto Boals Forumteater. Valg av teori må også ses i 
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sammenheng med posisjonering. Oppgaven forankres i kritiske perspektiver på utdanning til 

medborgerskap og myndiggjøring.  

Kapittel 3 omhandler metodiske valg og refleksjoner. Dette inkluderer en redegjørelse for det 

utførte undervisningsopplegget, samt mine antagelser og forventinger tilknyttet utarbeidelsen 

av dette. I kapittel 4 presenteres den empirinære analysen i sin helhet, samt en avsluttende 

oppsummering av hovedfunn. Siste er inkludert for å samle et komplekst datamateriale og 

dermed veilede leseren inn i drøftingen. I kapittel 5 drøftes sentrale funn opp mot overordnet 

teori. Formålet med drøftingen er å diskutere elementer ved undervisningsopplegget som 

tilrettelegger for eller som ikke tilrettelegger for myndiggjøring. Avsluttende betraktninger 

presenteres i kapittel 6. Dette inkluderer en oppsummering av hovedfunn i lys av drøftingen, 

didaktiske implikasjoner for Forumteater som myndiggjørende undervisningsverktøy og en 

kort betraktning om videre forskning.  
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2 Teori og tidligere forskning 

I dette kapittelet presenteres teoretiske perspektiver på rasisme, utdanning til medborgerskap, 

kritiske perspektiver på myndiggjøring, anvendt teater og Forumteater. Studien bygger på en 

konstruktivistiske og kritiske perspektiver på demokrati og myndiggjøring. Dette innebærer 

en forståelse av at demokratiet skapes og reforhandles gjennom interaksjon, samt at utdanning 

til medborgerskap bør tilrettelegge for elevenes kritiske analyse og motstand mot overordnede 

maktstrukturer. Hva kritisk analyse og motstand mot innebærer er det konkurrerende 

tilnærminger til. Dette belyses i kapittelet og danner grunnlag for en utforskende tilnærming 

til myndiggjøring gjennom Forumteater.  

Fordi myndiggjøring i forhold til rasisme og utenforskap er tema for oppgaven presenteres en 

konseptualisering av rasisme innledningsvis. Deretter følger Medborgerskaps- og utdanning 

til medborgerskapsteoretisering, samt kritiske perspektiver på myndiggjøring. Anvendt teater 

og Forumteater som myndiggjørende undervisningsform presenteres og diskuteres mot 

slutten.  Avslutningsvis presenteres en redegjørelse av tidligere forskning.  

2. 1 Konseptualisering av rasisme 

Som presentert innledningvis kan strukturell og relasjonell ekskludering få konsekvenser for 

minoriteters faktiske tilgang til og subjektive opplevelse av tilhørighet til det nasjonale 

fellesskapet (Fangen, 2010) I en studie av personer med minoritetsbakgrunn i Norges 

reaksjoner på rasisme og diskriminering fant Prieur (2004) to ulike tendenser. Den ene er en 

bagatellisering av hendelser og et uttrykk for forståelse. Her observerte Prieur at en gruppe 

tilnærmet seg disse opplevelsene som en væren – noe man var nødt til å leve med. Den andre 

gruppen kategoriseres med overfølsomhet, der all motgang oppleves som et uttrykk for 

rasisme. I dette andre tilfellet har personene internalisert rasismen og tror at man primært blir 

behandlet ut ifra etniske kjennetegn. Innen begge tilfeller ligger definisjonsmakten utenfor seg 

selv.  

I spørsmålet om hvordan å utdanne mot rasisme må man adressere hvilken teoretisk forståelse 

som ligger til grunn for tilnærmingen til rasismebegrepet. Baez (2000) viser til to 

dominerende forståelser som samsvarer med aktørskap versus struktur-debatten som 

karakteriserer sosial teoretisering. Tilsvarende argumenterer Rogstad og Midtbøen (2010) for 
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rasisme og nyrasisme som en individualisert rasismeforståelse og rasialisering som strukturell 

rasismeforståelse. En tredje tilnærming sammenkobler struktur- og aktør-perspektivene ved å 

anerkjenne hvordan strukturer reforhandles i individuelle møtet (Baez, 2000). Jeg vil herunder 

redegjøre for disse tre tilnærmingene til rasisme.  

2.1.1 Klassisk rasisme og nyrasisme 

Den klassiske forståelsen av begrepet rasisme har vært knyttet til en forestilling om at det 

finnes ulike menneskeraser og at disse har ulike mentale og moralske kapasiteter knyttet til 

seg. Tradisjonelt har den hvite rasen vært ansett som innehaver av mer fordelaktige 

kapasiteter og derav vært øverst i et rasehierarki (Gullestad, 2002). I moderne tid har den 

biologiske rasismen mistet fotfeste. Dette knyttes til en endret forståelse av biologi som 

determinerende for menneskelige egenskaper slik som antatt innen den biologiske rasismen, 

samt en påfølgende vitenskapelig allmenn gjøring av dens manglende gyldighet i det 

offentlige rom (ibid.) Tendensen til essensialisering av mennesker på bakgrunn av tilskrevet 

gruppemedlemskap har imidlertid vedvart. Rase er blitt erstattet med kultur og i stedet for 

rasisme operer man gjerne innen samfunnsforskningen med begrepet «nyrasisme» (Gullestad, 

2002).  I Norge har dette manifistert seg i to binære kategorier, etnisk norsk og «immigrant» 

(Gullestad, 2006). 

Det er imidlertid uenigheter i hvilken grad den klassiske og «nye» rasismen skiller seg fra 

hverandre. Jenssen (1994) teoretiserer omkring hvorvidt «kultur» er et dekke for antatte 

biologiske forskjeller. Andre tilnærminger er at rasisme egentlig tilsvarer nasjonalisme 

(Miles, 1993) og at det heller er snakk om subsidiært historiske ulike former for rasisme 

(Solomos & Back, 2000). En felles forståelse er imidlertid at «nyrasisme» viderefører å 

tilskrive utgruppemedlemmer antatte karaktertrekk, og ser på grupper av mennesker i en 

hiearkisk tilnærming.  

Klassisk rasisme og nyrasisme tilsvarer et aktørskaps-perspektiv. Rasisme forklares her i form 

av holdninger og fordommer hos enkeltindividet. Fordommer kan defineres som en 

«generalisering som eksisterer i forkant av en situasjon der fordommen fremkalles, og som er 

rettet mot en person, mot en gruppe av mennesker, eller mot sosiale institusjoner, og som er 

akseptert og forsvart som en guide for handling, på tross av dens diskrepanser med de 

objektive fakta» (min oversettelse; Banton, 1967, s. 8). Denne forklaringsmodellen er 

fremtredende innen blant annet det psykologiske forskningsfeltet, og resonerer i høy grad med 
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den allmenne dominerende diskurs (Baez, 2000). Aktørskaps-perspektivet er problematisk 

både i manglende evne til å forklare diskriminerende praksiser der fordommer ikke er 

fremtredende (ibid), samt i å fordele skyld. Dette gjelder både mot dem som utøver 

diskriminerende praksis for deres holdninger, og mot dem som er «offer» for diskriminerende 

praksis for å ikke overvinne slik dominans (ibid).  

2.1.2 Rasialisering 

Konseptualiseringen av rasialisering vokste frem innen den postkoloniale tradisjonen, der 

forståelsen av rasisme ble vendt vekk fra individet og mot rasismen som et system (Gullestad, 

2002). Teorien om rasialisering går ut på at i stedet for at rasisme er en ideologi som er 

enkeltindividet bevisst, er «rase» forankret i en grunnleggende virkelighetsoppfatning. 

Majoritetsbefolkningen har makt til å definere grupper som hovedsakelig noe annet enn dem 

selv, der majoritetsbefolkningens positive egenskaper som konsekvens blir selvsagte og 

dermed usynlige. Innen denne tradisjonen ligger da også hovedfokuset primært på 

majoritetsbefolkningens handlinger og praksiser som viderefører og legitimerer utenforskap, 

og ikke på de som er «offer» for slike praksiser (Gullestad, 2002). Videre er de holdninger 

som eventuelt ligger bak handlingene mindre interessante (ibid.) 

Rasialiseringstilnærmingen til rasisme er viktig da den setter fokus på strukturell rasisme og 

dermed gir et apparat for å belyse diskriminerende praksis som aktørene selv kan være blinde 

for. Samtidig er det akkurat i henhold til aktørskap hvor rasialisering blir gjenstand for kritikk. 

I å frikoble holdninger fra handlinger gjør begrepet svært omfattende og også aktørløst 

(Jørgensen, 2006).  

2.1.3 Disiplinerende makt 

Baez (2002) argumenterer for at både den aktør-orienterte og den struktur-orienterte 

forklaringsmodellen er utilstrekkelig, og at utdanning mot rasisme må anerkjenne hvordan 

struktur og aktørskap er sammenkoblet. Baez argumenterer ut ifra premisset om at den sosiale 

virkelighet er sosialt konstruert, noe som innebærer at den sosiale orden er et menneskelig 

produkt og at institusjonalisering er et resultat av habituering. Rasisme kan dermed, ifølge 

Baez, bedre forstås i lys av Foucaults teoretisering om disiplinerende makt. 
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Makt eksisterer i alle sosiale relasjoner, institusjoner og prosesser. Det fungerer gjennom 

overvåkning, normalisering og kontroll (Foucault, 1977). Denne allmenne og usynlige 

prosessen regulerer atferd som igjen vil føre til at individet internaliserer den normaliserende 

effekten og regulerer dem selv.  

Dette innebærer at strukturer en menneskelige produkter og at å motstå disse strukturene må 

fordre en forståelse av de historiske prosessene som formet disse strukturene (Berger & 

Luckman, 1966). Videre må man anerkjenne at maktens lokale karakter og hvordan 

strukturene reforhandles i de individuelle møtene (Foucault, 1980).  

2.2 Utdanning til medborgerskap 

Demokrati er et begrep med konkurrerende betydninger (Koritzinsky, 2014). I norsk kontekst 

er dette avledet av FNs internasjonale konvensjoner omkring menneskerettighetene. Dette 

innebærer at all politisk, juridisk, institusjonell og pedagogisk praksis må være i henhold til 

menneskerettighetene (Stray, 2014). Den demokratimodellen som praktiseres i Norge kan 

forstås teoretisk og analytisk på fire nivåer; demokratiet som statsform med folkestyre, 

demokratiet som rettigheter og rettstat, demokratiet som aktiv deltakelse og demokratiet som 

felles verdigrunnlag (Østerud, Englestad & Selle, 2003).  

Innen det pedagogiske fagfeltet er man særlig opptatt av demokrati som aktiv deltakelse og 

demokratiet som felles verdigrunnlag da dette har sammenheng med læring (Stray, 2014). 

Strays (2010, 2014) tilnærming til medborgerskap bygger på en konstruktivistisk 

demokratiforståelse der demokrati er en kollektiv måte å leve på, nærmere bestemt «a mode 

of associated living, a conjoint communicated experience» (Dewey, 1966, s. 87). En 

videreføring av dette er at de holdninger og vaner som former det politiske liv «i stor grad 

formes i alle de dagligdagse former for omgang, på ulike områder, som utgjør et samfunn» 

(Stray & Sætra, 2018, s. 110).  

Grunnet læringsdimensjonen i medborgerkapsbegrepet har skolen en sentral rolle i 

utformingen, opprettholdelsen og utvikling av en bestemt samfunnsform (Stray, 2014). 

Utdanning til medborgerskap skal styrke enkeltindividets mulighet og motivasjon for å delta i 

samfunnet (Audinger, 2000).  

Stray (2010) argumenterer for at utdanning til medborgerskap realiseres gjennom kunnskap 

om og kritisk refleksjon omkring demokratiske institusjoner og styreformer, oppslutning 
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rundt demokratiske holdninger og verdier, samt handlingskompetanse. Dette danner 

grunnlaget for modellen «Utdanning om, for og gjennom demokrati» (Stray, 2014). Strays 

argument fremmer at skolen kan fungere som en læringsarena der elevene opparbeider seg 

demokratisk kompetanse gjennom å praktisere demokratiske prosesser i institusjonen. Slik 

kan elevene oppleve mestring og motivasjon som kan danne grunnlag for et aktivt 

medborgerskap (Stray og Sætra, 2018). En kollektiv undervisningspraksis, samt oppslutning 

om demokratiske holdninger og verdier forankret i menneskerettighetene, kan bidra til å 

styrke elevenes demokratiske tilhørighet (Stray, 2014). I henhold til sistnevnte, må 

undervisningen også forankres i det kognitive og det affektive (Stray, 2010). Forholdet 

mellom emosjoner og kognisjon kan åpne for perspektivtakning og oppslutning omkring de 

demokratiske verdiene toleranse og respekt.  

Strays modell av utdanning for, om og gjennom demokrati danner et positivt utgangspunkt for 

hvordan skolen kan realisere sitt demokratiske oppdrag. Andre er skeptiske til om skolen 

egner seg som arena for demokratisk praksis. Kjetil Børhaug (2017) argumenterer for at 

medbestemmelsesprosesser og deliberasjonsprosesser vil utarte seg kvalitativt ulikt i ulike 

institusjoner, at skolen som institusjon er mindre demokratisk enn interesseorganisasjoner, 

samt at elever i skolealder ikke vil ha samme demokratiske rettigheter som senere i livet. Selv 

om Børhaugs observasjoner er reelle er hans argumentasjon i stor grad forankret i en 

institusjonell tilnærming til demokratiet. Ved å begrense demokratiforståelsen til rammene av 

det institusjonelle underkjennes sammenhengen mellom demokratiet som livsform og 

demokratiet som styreform (Stray og Sætra, 2018), samt hvordan delaktighet og 

medbestemmelse i en situasjon kan ha overføringsverdi gjennom mestring og motivasjon til 

andre arenaer (ibid).  

Utdanning til medborgerskap må imidlertid ikke begrenses til demokratiske ferdigheter 

tilknyttet samhandling, deliberasjon og meningsytring. Aktivt medborgerskap fordrer at hvert 

individ kan ta plass i samfunnet og ha mulighet til samfunnsutvikling (Audigier, 2000). 

Utdanning til medborgerskap må derfor adressere de strukturer som begrenser individets 

deltakelse, samt gi elevene kunnskap og ferdigheter til å utøve motstand mot eksisterende 

ulikhets- og undertrykkelsesmekanismer. Dette tilsvarer den kritiskpedagogiske tilnærmingen 

til myndiggjøring (Inglis, 1997).  
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2.2.1 Myndiggjøring i et kritiskpedagogisk rammeverk 

Horochowski og Meirelles (sitert i Ryynänen & Nivala, 2017, s. 34) viser at bruk av 

myndiggjøringsbegrepet kan føre til konseptuell forvirring, da ulike intervensjoner er gjort i 

myndiggjøringens navn forankret i ulike teoretiske og politiske perspektiver. Horochowski og 

Meirelles (ibid) forklarer derfor myndiggjøring som et paraplybegrep, hvis teoretiske 

forankring må spesifiseres.  

Likevel kan man observere en tendens til at myndiggjøringsbegrepet har blitt formet av 

neoliberale strømninger og at myndiggjøring dermed tenderer til å fokusere på utvikling av 

det enkelte individet og ikke de maktstrukturer som finnes i samfunnet og som påvirker det 

individuelle handlingsrommet (Archibald & Wilson, 2011). Denne formen for myndiggjøring 

står i kontrast til det Inglis (1997) omtaler som «frigjøring», der frigjøring, eller frigjørende 

myndiggjøring, innebærer «en kritisk analyse, motstand mot og utfordring av eksisterende 

maktstrukturer» (ibid, s. 4). Frigjøring anerkjenner dermed interaksjonen mellom individuell 

utvikling og samfunnsstrukturer og bygger på en idé om at det ikke kan eksitere noen 

individuell frigjøring uten en overordnet samfunnsendring (Biesta, 2012). For at dette skal 

skje må man avdekke hvordan makt operer i samfunnet og i ulike type relasjoner (Biesta, 

2010, s. 43-44). Hvordan dette best gjøres og hvilke implikasjoner det får for undervisning er 

det imidlertid uenighet om. Jeg vil under se nærmere på tre tilnærminger til myndiggjøring 

innenfor den kritiskpedagogiske tradisjonen.  

2.2.1.1 Wolfgang Klafkis kritisk-konstruktivistiske 

dannelsesdidaktikk 

Wolfgang Klafkis teoretisering sentrer seg rundt dannelsesbegrepet. Innen hans rammeverk 

for den kritisk-konstruktive dannelsesdidaktikken innebærer utdanning at elever oppøver seg 

en kritisk bevissthet omkring samfunnsforhold, samt at elevene prøver å finne løsninger på 

tidsaktuelle nøkkelproblemer (Klafki, 2001). Målet med dannelsesprosessen har en klar 

kritisk forankring, der dannelsesdidaktikken skal fremme individets selvbestemmelse, 

medbestemmelse og solidaritet (Klafki, sitert i Straum, 2018, s. 48). Dette innebærer at hvert 

menneske har evne til å bestemme over individuelle levekår og etiske og religiøse 

overbevisninger, samt har krav på å påvirke og utforme kultur og samfunnsforhold. Dette må 

realiseres gjennom solidaritet. Det individuelle kravet kan kun legitimeres dersom man 

erkjenner og arbeider for en felles oppreisning av mennesker som av underpriviligering, 
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politiske grunner eller undertrykkelse ikke har samme mulighet til gjenoppreisning (Klafki, 

2001).  

For at formålet skal realiseres må dannelsesprosessen tilrettelegge for en dialektisk prosess 

mellom subjektet og kunnskap. Dannelse handler ikke om reproduksjon av kunnskap eller 

utvikling av konkrete ferdigheter, men heller om en dypere forståelse og innsikt, om 

grunnleggende verdier og holdninger som vi mennesker bygger på (Breivega, Ragnes og 

Werler, 2019). Det er altså en allmenn, eller kategorial forståelse (Straum, 2018). For at dette 

skal realiseres må undervisningen tilrettelegges slik at ny kunnskap tilegnes gjennom den 

dobbeltsidige åpning; individet åpner seg for kulturinnholdet og kulturinnholdet åpner seg for 

individet (ibid).  

Den kategoriale dannelsesdidaktikken har tydelige føringer for hvordan læreren best 

tilrettelegger undervisning. For å tilrettelegge for den kategoriale dannelsen bør læreren 

presentere et fagstoff som imøtekommer tre grunnleggende innholdskriterier: Det elementære 

lag, det historisk-elementær og det fundamentale (ibid.). Det elementære referer til 

overordnede begreper, metoder og strukturer i det gjeldende fag. Det historisk-elementære 

innebærer at det må konkretiseres i elevens livsverden. Det fundamentale innebærer fagets 

konkrete etos – eller grunnleggende antagelser. Eksemplarisk læring er dermed den prosess 

der læreren tar utgangspunkt i noe spesifikt som kan representere mer generelle prosesser 

(Klafki, 2001). Ved å ta utgangspunkt i det elementære vil elevene kunne få forståelse for 

sentrale begreper eller prinsipper i et fag. Det fundamentale realiseres i at eleven 

internaliseres fagets grunnleggende tenkemåter og holdninger (Klafki, sitert i Straum, 2018, s. 

44). Dette innebærer videre både en emosjonell og en kognitiv komponent. Det kognitive 

relaterer til forståelsen og det emosjonelle til begeistring og interesse (Straum, ibid.). 

Gjennom å tilrettelegge for det fundamentale vil dermed undervisningen åpne for elevenes 

forståelse av verden og eleven vil gjennom sin forståelse og interesse åpne seg for verden 

(ibid.). Breivega, Ragnes og Werler (2019) argumenterer for at dette best gjøres ved at elever 

får jobbe med autentiske og gjerne kontroversielle spørsmål. Videre blir lærerens rolle sentral 

i å navigere denne dialektiske prosessen (Willbergh, 2016).  

2.2.1.2 Paulo Freires frigjørende pedagogikk 

Det erfaringsnære som utgangspunkt for endringsrettet kunnskapstilegnelse er også 

fundamentalt i Paulo Freires kritiske pedagogikk. Hans teoretisering skiller seg imidlertid fra 
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Klafkis kritisk-konstruktivistiske dannelsesdidaktikk i den erfaringsnære pedagogikkens 

frigjørende potensial. Dette fremkommer i den frigjørende pedagogikkens redegjørelse for 

sann kunnskap, praxis, subjektivisering og lærerrollen.  

I «De undertryktes pedagogikk» (2003) argumenterer Freire for sitt politiske syn på 

undervisning. Undervisningens mål skal ikke være å reprodusere den eksisterende orden, men 

heller gi elevene kunnskap og ferdigheter til å kunne ta frie, bevisste valg om sitt eget liv, det 

vil si at eleven blir et selvstendig subjekt (Berkaak, 2003). Dette har implikasjoner for 

utformingen av undervisningen. Freire er kritisk til en undervisningsform der lærer 

identifiserer kunnskapsområder som eleven skal tilegne seg og hvor elevenes rolle er å 

internalisere det fagstoffet som læreren presenterer. Freire argumenterer for at elevrollen her 

blir et objekt for læring, fremfor et subjekt i sin egen læringsprosess. Videre ligger det i dette 

lærer-elevforholdet et maktforhold der lærer definerer hvilken kunnskap eleven skal tilegne 

seg og dermed hvilken virkelighetsforståelse eleven presenteres for. For at utdanning skal 

fremme elevens subjektivisering må lærerrollen dermed omdefineres. Elevens iboende 

potensiale må anerkjennes og lærerens rolle blir primært en samtalepartner (Freire, 2003.).  

Dialogen er grunnsteinen i Freires pedagogiske rammeverk (Berkaak, 2003), da det er 

gjennom dialogen man kan erkjenne sann kunnskap. Sann kunnskap er kunnskap om hvordan 

ting henger sammen som helheter, og har en klar forankring i strukturell samfunnsanalyse 

(ibid). For at dialogen skal gi sann kunnskap må imidlertid dialogen være fri for 

makthierarkier, og temaet må være tilknyttet elevenes livsverden.  

At dialogen skal være fri for makthierarkier innebærer at lærer og elev utforsker et problem 

med et felles endringsrettet mål forankret i en kritisk og endringsrettet samfunnsforståelse. 

Gjennom dialogen vil læreren og eleven i fellesskap komme frem til ny erkjennelse. Sann 

kunnskap er dermed noe som skapes gjennom dialog, heller enn tilegnet (Freire, 2003). Freire 

blir ofte tolket som at dette innebærer at læreren ikke legger føringer for analyse (Lindvig, 

2017). Lindvig (ibid) viser imidlertid til at det her er et skille mellom Freires tidlige og senere 

teoretisering, og at han i videreutviklingen av sitt pedagogiske rammeverk i høyere grad tar til 

forsvar for betydningen av lærerens kunnskap. Lærerens likestilte rolle må dermed heller 

forstås som solidarisk.  

Gjennom dialogen bevisstgjøres eleven, det vil si at eleven får forståelse og innsikt i de 

strukturer som begrenser elevens livsutfoldelse (Freire, 2003). Denne forståelsen betinger at 
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den problemrettede undervisningen må ta utgangspunkt i elevens livsverden. Ved å gjøre 

elevenes virkelighet til gjenstand for analyse kan elevene distansere seg fra de objektive 

forhold og få en forståelse av at tingenes tilstand ikke er naturlige eller uforanderlige. 

Gjennom denne erfaringen konfronteres elevene også med spørsmålet om hvordan de ønsker 

at ting skal være. I dette realiseres Freires praxis-begrep: 

I ordet finner vi to dimensjoner, refleksjon og handling, i et så grunnleggende samspill 

at om den ene delen ofres – om enn bare delvis – vil den andre straks lide under dette. 

Det finnes ikke noe virkelig ord som ikke samtidig er praksis. Dermed blir det å uttale 

et virkelig ord lik å forandre verden (Freire, 2003, s. 61).  

2.2.1.3 Gert Biestas subjektiviseringsbegrep 

Der Freire og Klafki er forankret i en kritisk tilnærming til myndiggjøring presenterer Gert 

Biesta en alternativ fortolkning av frigjøring. I den kritiske tradisjonen som skissert over 

innebærer myndiggjøring endring av samfunnet og endringen er forankret i kritisk 

samfunnsanalyse. Biesta (2002; 2008) er kritisk til det han anser som en normativ tilnærmelse 

til frigjøring, samt det avhengighetsforhold som da skapes mellom den som skal frigjøres 

(eleven) og den som skal frigjøres (læreren). Biesta (2008) argumenterer for at frigjøring ikke 

innebærer å avkle makt med kunnskap, men å anerkjenne at kunnskap kan bidra til å skape 

nye maktrelasjoner. Frigjøring må bygge på en erkjennelse av mulighet for endring, 

uavhengig av en satt idé om hva systemet bør endres til (ibid.) Dette tydeliggjøres i Biestas 

subjektiviseringsbegrep, der det demokratiske formålet er å utdanne medborgere som er 

individer som er «iniativrike og ansvarlige individer, heller enn individer som er objekt for 

andres handlinger» (min oversettelse, Biesta, 2015, s. 77). Læring må anerkjennes som en 

respons hos eleven, fremfor en tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter; «..mens læring som 

tilegnelse innebærer å få mer og mer, innebærer læring som respondering å vise hvem du er 

og hvor du står» (min oversettelse; Biesta, 2006, s. 27). 

Liksom Freire og Klafki, er Biesta tydelig i sine implikasjoner for den pedagogiske utøvelse. 

Læringsprosessen må ta utgangspunkt i en undervisning som fremprovoserer en respons, da 

gjerne noe som er uvant eller utfordrende for eleven og som gir eleven en mulighet til å bruke 

sin egen stemme. Som resultat er det essensielt at vi anerkjenner risikoen, åpenheten og 

uforutsigbarheten som konstituerende elementer i enhver pedagogisk prosess og handling, 

dersom vi ønsker at det skal vedvare som en genuin utdanningsprosess (Terhart, i.d.). Biesta 
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(2006) påpeker imidlertid at elevene også må ha et språk for å kunne snakke om temaet man 

angriper, da dette muliggjør en presisering av elevenes egne oppfatninger (Biesta, 2006). 

Videre er relasjonen mellom lærer og elev også sentral i Biestas pedagogiske rammerverk. 

For å kunne bli konfrontert med og gå inn i ubehagelig spørsmål må eleven ha tillitt til 

læreren (ibid). Det relasjonelle aspektet av undervisningen blir dermed også innen utdanning 

til medborgerskap en viktig forutsetning for læring.   

2.3 Anvendt teater 

Applied theatre, eller anvendt teater (min oversettelse) er en samlebetegnelse for en rekke 

aktiviteter som forankres i en tro på at teateret som form kan «adressere noe utover formen i 

seg selv» (Ackroyd, sitert i Vargas, s. 37). Den demokratiske prosessen er her et nøkkelfokus 

(Vargas, 2019), og teaterets potensiale som demokratisk læringsarena ligger blant annet i 

formens tilrettelegging for «utforskning av ideer, verdier og følelser – et rom og sted der 

samfunnet kan omformes gjennom bruk av fantasien» (min oversettelse: Nicholson, 2005, s. 

19).  

Det demokratiske rommet som skapes ved bruk av teater har flere sentrale kritiskpedagogiske 

elementer. Vargas (2019) viser til at bruk av dramaaktiviteter fremmer elevenes egne stemmer 

og erfaringer og bryter ned den autoritære lærerrollen. Elevenes egne erfaringer danner 

utgangspunkt for den kreative prosessen og deres ansvar for dens videre utvikling tydeliggjør 

deres ansvar i undervisningssituasjonen (ibid). I dette ligger det også det O’Neill (2006) 

omtaler som en instinktivt interesse-potensiale. Selv når handlingen ikke er sentral for den 

enkelte eleven vil formens spontane og forhandlende natur tilrettelegge for at elevenes 

interesser vil utfolde seg. Formen kan derfor være et konstruktivt virkemiddel innen Klafkis 

didaktiske rammeverk. Elevenes interesse og begeistring for faget er grunnleggende for at 

elevene skal åpne seg for verden (Straum, 2018). Det sagt kan det å anvende metoden i 

klasserom der elevene er vant til en mer passiv undervisningsform være utfordrende. Det 

kreative ansvaret er noe som må læres (Heathcote, 2015). Samtidig er nettopp denne 

ansvarliggjøringen essensiell innen rammeverket av demokratisk myndiggjøring.  

Den dialogiske prosessen i anvendt teater vektlegger den autentiske dialogen (O’Neill, 2006, 

s. 112). Vargas (2019, s. 51) sammenfatter et fokus innen den anvendte teatertradisjonen på at 

målet ikke er konsensus, men heller meningspluralitet. Muligheten for dialog er, ifølge 
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Nicholson (2005) forankret i at formen inkluderer deltakelse i form av handling og tale, samt 

intellektuell og emosjonell deltakelse. Dette er fundert i teaterets kroppsliggjorte 

læringsprosess. Ved å lære gjennom multiple sanser åpner teateret rommet for elever med 

ulike læringsforutsetninger og preferanser, samt en kroppslig kommunikasjonsform som kan 

supplere og til tilder erstatte den verbale kommunikasjonen. I og med at kroppen også er et 

rom for erfaring (ibid, s. 58) kan bruk av dramaaktiviteter åpne for kunnskapserkjennelse 

utover rammene av dialogen.  

Innen anvendt teater-tradisjonen er det særlig arbeidet til en teoretiker som anses som 

velegnet for kritiskpedagogiske utdanningsformål (Vargas, 2019). Augusto Boals system av 

leker og øvelser kalt «De undertryktes teater» blir av mange ansett som en oversettelse av 

Freires teorier til teaterfeltet (Darder, Baltodano & Torres, 2009). Boal selv definerer «De 

undertryktes teater» som:  

et system av fysiske oppgaver, estetiske leker, forestillingsteknikker og spesielle 

improvisasjoner hvis mål er å beskytte, utvikle og omforme dette menneskelige kallet, 

ved å endre teaterpraksisen til et effektivt redskap for forståelse av sosiale og 

personlige problemer i søken etter deres løsninger. (min oversettelse, 1995, s. 14).  

Boal definerer teateret som en arena for kritisk refleksjon. Liksom Freire er kritisk til læreren 

som «fortellende subjekt» og elevene som «tålmodig lyttende elever» (2003, s. 42) er Boal 

(2008) kritisk til publikums passive rolle i den tradisjonelle aristoteliske teaterformen. Boal 

argumenterer for at dersom skuespillerne utformer handlingen i det narrative forløpet vil 

publikum bli objekter for skuespillernes handlinger og teateret et redskap for overføring. I 

stedet bør teateret stille publikum til ansvar, slik at opplevelsen av teateret en øvelse, i 

bevissthet og i handling (ibid).  

Det undervisningsopplegget som er gjenstand for analyse i denne oppgaven er sentrert rundt 

en av Boals øvelser kalt Forumteater. Blant Boals metoder er Forumteater den teaterteknikken 

som utvilsomt har fått størst utbredelse i verden. I 1994 fikk metoden annerkjennelse av 

UNESCO som «a tool for social change» (Englestad, 2004, s. 35). I henhold til utdanning til 

medborgerskap er det flere elementer ved Forumteater som tilrettelegger for myndiggjøring. 

Selv om Boals kritiske teoretisering overlapper med Freires kritiskpedagogiske rammeverk 

kan Forumteaterets form også åpne andre kritisk pedagogiske tilnærminger til myndiggjøring. 
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Jeg vil presentere Forumteaterets form og kritiskpedagogiske potensiale i arbeidet med 

rasisme og undertrykkelse under.  

2.3.1 Forumteater 

Reglene for Forumteater kan i en enkel form forklares slik: Man spiller et stykke som forteller 

om en undertrykkende situasjon. Etter at stykket er spilt en gang inviterer lederen av spiller, 

også kalt jokeren, tilskuerne til samtale om situasjonen. Tilskuerne blir spurt om å identifisere 

konflikten, hvem som er undertrykker og hvem som en undertrykt, samt hvilke 

løsningsforslag de har til å endre situasjonen. Deltakerne blir så invitert opp til å selv spille ut 

løsningsforslaget. Dette gjøres ved at skuespillerne spiller stykket på nytt og tilskueren som er 

invitert opp overtar rollen til den undertrykkede og prøver å håndtere situasjonen annerledes 

gjennom improvisasjon. Dersom situasjonen ikke blir løst, gjentas prosessen. Jokeren 

inviterer til dialog om å utforske løsningsforslaget, samt inviterer nye tilskuere til å forsøke å 

løse situasjonen på en annen måte.  

I Forumteateret realiseres publikums ansvar for endring ved at publikum selv kan påvirke 

handlingen ved å overta en av rollene. Publikum er dermed ikke tilskuere til handling, de er 

aktører. I Forumteateret omtales dette som «spect-actors» (Boal, 2008). I de innledende faser 

kan publikum kun overta protagonistens, det vil si den undertryktes, rolle. Dette er for å 

tydeliggjøre at den undertrykkede kun har seg selv å stole på i frigjøringsprosessen 

(Englestad, 2004, s. 36). Likevel kan jokeren velge å introdusere at tilskuerne overtar rollen 

som hjelpere utover i prosessen. I dette kan publikum erfare betydningen av solidaritet.  

For å veilede tilskuerne inn i det interaktive rommet som utgjør Forumteateret er Jokeren 

etablert. Boals ord for jokeren er det portugisiske ordet «maieutics» - jordmor, «men en 

jordmor for kropp og sjel, ikke kun en cerebral jordmor. Jokeren må assistere alle ideer og 

alle handlingers fødsel» (min oversettelse, Boal, 2002, s. 262). Jokerens oppgave er dermed å 

stille relevante spørsmål, formulere diskusjonstemaer når det er påkrevd og problematisere 

temaer som melder seg underveis (Englestad, 2004), for gjennom dette å oppnå full frihet for 

karaktersubjektet innenfor rammene av sosial analyse (Boal, 2008, s. 156).  

Howard (2004) påpeker imidlertid at Forumteaterets løse rammer, samt forankring i 

individuelle erfaringer, medbringer utfordringer for Jokeren i å veilede en utforsking som 

beholder fokus på de sosiale forholdene. Dersom vellykket kan jokeren veilede elevene 
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mellom det konkrete og det abstrakte, og i dette realisere Freires praxis (2008), og det som 

skisseres av Klafkis som konkrete mål for dannelsesdiaktikken; løsningsforslag til konkrete 

samfunnsutfordringer (2001) 

Jokerens rolle kompliseres imidlertid ytterligere av at jokeren skal lede, men ikke påtvinge, 

fortolkninger av handlingsforløp og videre utforskning av handlingspotensiale (Vine, 2013). 

Hewson (2007) viser til at dette i klasserommet betinger et spontant lederskap, et uttrykk hun 

låner fra Jonathan Fox. Fox definerer spontant lederskap som «en makt som beveger seg fra 

en person til en annen ut ifra hva situasjonen betinger» (min oversettelse, Fox, 1986, s. 112). 

Et spontant lederskap krever ydmykhet og åpenhet hos læreren og en evne og vilje hos 

elevene til å orientere seg mot læreren som en ekspert på feltet. Et slikt spontant lederskap 

kan være utfordrende i en moderne klasseromssituasjon der læreren i vår kultur er forankret 

som ekspert (Britzman, 1991).  

Videre skal forumspillet være sentrert rundt et konkret problem, og ikke rundt mer interne 

psykologiske modeller, som i hans senere metoder, som Rainbow of Desire (Boal, 1995). 

Likevel anerkjenner Boal sammenhengen mellom den individuelle erfaringen og de 

samfunnstrukturelle rammene. Englestad (2004), påpeker, med referanse til Boal, at Boals 

arbeid ikke skiller mellom undertrykkelse på makro- og mikronivå, da disse henger sammen. 

Ved å lære personer å være oppmerksom på egne handlinger og deres sosiale 

rammebetingelser kan man gjennom teater reeksaminere atferd, evaluere handlingenes 

betingelser og konsekvenser og dermed gjøre atferdsmessige endringer (Howard, 2004).  

Österlind (2008) knytter Boals arbeid til Bourdius konsept om habitus, der strukturelle 

aspekter er forankret i hvordan vi tenker og handler, og dermed kroppsliggjort. Gjennom 

teaterets bevisstgjøring av kroppsspråk, tanker og handlinger, samt deres sosiale ramme har 

man potensiale for å ikke bare ble bevisst over, men også å utvide og endre habitus. I henhold 

til arbeid med tematikken rasisme og fordommer har Forumteater et potensial for å skape bro 

i det Baez (2000) fremmer som en utfordring i utdanning mot rasisme. Baez viser at 

tilnærming til utdanning mot rasisme og fordommer gjerne følger enten en strukturell eller en 

individuell tradisjon. Baez er kritisk til denne tendensen og argumenterer for at utdanning mot 

rasisme må fokusere på en symbiose av disse to. Både ved å overvurdere aktørskapet i 

rasisme og ved å underkjenne det, gjør vi feil. Den strukturelle rasismen forankres gjennom 

de individuelle møtene og som konsekvens er det her et handlingsrom for motstand mot 

rasisme. Som konsekvens av rasismens lokale karakter bør klasserommet brukes som en arena 
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for å utfordre etablerte maktstrukturer og etablere «anti-disiplinær» kunnskap, det vil si 

kunnskap som kan forme nye normer. Man må imidlertid anerkjenne risikoen for at de nye 

normene som skapes kan være undertrykkende (ibid).   

Avslutningsvis er det et premiss for Forumteater som ikke må overses. Målet med 

Forumteater er ikke å finne løsningen på et problem eller en konflikt, men heller å erkjenne at 

det finnes muligheter for endring (Boal, 2008). Slik sett kan også en forankring i 

myndiggjøring i Biestas ånd være interessant å utforske innenfor rammene av Forumteater.  

2.4 Tidligere forskning 

Bruken av dramaaktiviteter i skolen har tidligere vist positive korrelasjoner til ferdigheter 

tilknyttet aktivt medborgerskap. Blant annet fant forskerne bak DICE-prosjektet (DICE 

consortium, 2010), et longitudinelt krysskulturelt forskningsprosjekt som inkluderte 4475 

elever fra 12 forskjellige land, at bruk av drama i undervisningen fører til økt læringsutbytte 

innen fem kjerneområder; morsspråkopplæring, læringsstrategier, interpersonlig og kulturell 

kompetanse, entreprenørskap og kulturelt uttrykk. De fant videre at elever som har 

gjennomgått undervisning med bruk av drama viste høyere grad av evne til å endre 

perspektiver, problemløsning, toleranse og interesse for å engasjere seg i offentlige 

anliggende, enn de som gjennomgikk et ordinært undervisningsforløp. I lokal kontekst har det 

nasjonale forskningsprosjektet ved høgskoler og universiteter i Norge (2014-2017) kalt 

Drama – Teater – Demokrati (DTD) undersøkt ulike innfallsvinkler og perspektiver til drama 

og teater i arbeid med demokratikompetanse i skolen (Sebø, Eriksson & Allern, 2017). Sæbø 

og hennes kollegaer argumenterer i sin antologi, «Drama, teater og demokrati» for at det 

demokratiske potensialet i dramapedagogikken ligger i det deltakende læringsfellesskapet der 

de tradisjonelle hierarkiene oppløses eller utfordres (2017, s. 14). Videre har teateret 

potensiale i å gi stemme til marginaliserte grupper samt den moralske erfaringen som ligger i 

rolle og perspektiv-bytte (2017, s. 16).  

Andre studier har sett på dramapedagogikkens muligheter i å imøtekomme undervisnings- og 

læringsprosessens didaktiske utfordringer. Sæbø (2005) konkluderer med at dramapedagogikk 

blant annet kan stimulere elevdeltakelse, skape engasjement, samt stimulere elevenes 

subjektive forståelse og reflekterte kunnskapsproduksjon. Gjennomføringen av dramabaserte 

undervisningsopplegg krever imidlertid høy dramapedagogisk kompetanse, da 
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gjennomføringen fort kan bli for autoritær og lærerstyrt eller for løsaktig. Begge deler vil ha 

implikasjoner for den skapende læringsprosessen og elevenes faglige utbytte (ibid.) Bruk av 

dramapedagogikk har også vist seg å stille høyere, og ikke lavere, krav til lærerens faglige 

kompetanse (Allern & Sæbø, 2010).  

I henhold til Forumteater er det mindre forskning på metoden i klasseromskontekst i Norge. 

Studier med bruk av Forumteater i undervisningssammenheng har hatt voksne deltakere (se 

Eriksen, 2012; Femdal, Antonsen & Lepp, 2017; Gressgård & Harlap, 2014). Her har også 

formålet med Forumteateret gjerne vært å utforske profesjonsbetingede utfordringer. Andre 

studier har omhandlet myndiggjøring i arbeid med marginaliserte grupper (se Horghagen, 

2016).  

I internasjonalt perspektiv er litteraturen mer klasseromsnær. I en studie gjennomført av 

Gourd & Gourd (2011) undersøkte de bruken av Forumteater i arbeid med konfrontering av 

mobbing. Formålet var myndiggjøring av eleven, hvor eleven gjennom forumspill ville utøve 

sin handlingskompetanse og derav kunne påvirke samfunnet videre. Gourd og Gourd (ibid.) 

fant at elevene demonstrerte ivrig deltakelse, deliberasjon i dialog og analyserte familiære 

situasjoner svært godt. Elevene koblet imidlertid ikke de konkrete situasjonene til samfunnet i 

sin helhet eller mobbing som en form for strukturell undertrykkelse. Gourd og Gourd (ibid.) 

konkluderte med at dette var grunnet deres manglende evne som fasilitatorer til å bygge opp 

en høyere ordens forståelse av strukturelle forhold og demokratisk kompetanse, samt at 

elevene ikke hadde blitt utstyrt med et nødvendig språk for disse mer komplekse temaene  

Forumteater har også blitt brukt i arbeid med rasisme og fordommer. Utenfor klasserommet 

har det blitt gjennomført større prosjekter med sikte på å utfordre stereotypier og styrke 

strategier for å imøtekomme rasistiske handlinger (se Hanley, 2014). Av studier om 

undervisning av ungdommer vil jeg trekke frem en studie av Michael Sanders (2004). På en 

sommerskole for talentfulle ungdom med minoritetsbakgrunn var Forumteater en del av et 

undervisningsprosjekt om rasisme og interseksjonalisme (ibid). I et avsluttende spørreskjema 

rapporterte deltakerne at Forumteateret hadde gitt dem en dypere forståelse interseksjonalisme 

og evne til å identifisere undertrykkende handlinger og strukturer. Elevene rapporterte å ha 

fått en økt bevissthet rundt kollektiv handling og at gjennom handling kan man skape 

forandring. Flere elever rapporterte imidlertid også at de var realistiske rundt hvilken 

påvirkning deres handlinger kan ha, da det å handle kan skape endring, men at veien mot 

målet er lang og kanskje uendelig (ibid, s. 234).  
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Studier av Forumteater brukt i utdanningskontekst har konkludert med at metoden kan brukes 

i arbeid med komplekse moralske spørsmål. I en studie gjennomført av Laura Day (2002) 

rapporterte elever å oppleve en opplevelsesbasert læring der de rapporterte å kunne sette seg 

selv inn i andres sko. Forumteateret hadde sikte på å lære elevene til å bli moralske agenter i 

sitt eget liv. I studiet var imidlertid Forumteateret gjennomført med profesjonelle skuespillere 

som holdt en workshop for elevene. Studien adresserer derfor ikke de elementer av utdanning 

til medborgerskap som kan ligge i et helhetlig kreativt eierskap til prosessen.  

Dette bakteppet belyser elementer ved dramapedagogisk metode som kan fremme 

demokratiske holdninger, verdier og ferdigheter. Forumteater spesifikt har vist seg i noen 

tilfeller å kunne fremme en kritisk analyse og motstand mot ulikhetsstrukturer, inkludert 

rasisme. Det er imidlertid begrenset forskning på Forumteater i norsk klasseromskontekst. 

Gjennom et forsøkt prosjekt der Forumteater brukes i undervisning om rasisme og 

utenforskap ønsker jeg å belyse hvorvidt denne undervisningsformen kan fremme 

myndiggjøring opp mot rasisme, og dermed være et didaktisk redskap i utdanning til 

medborgerskap.  
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3 Metode 

I denne studien henter jeg inspirasjon fra reflective practitioner-tradisjonen. Dette innebærer 

en anerkjennelse av at undervisning mer enn den ytre, observerbare handling. Undervisning 

må heller forstås som et resultat av handling og av profesjonsutøverens tanke (Adler, 1993). 

Noen vil gå så langt som å si at man må være i undervisning for å forstå undervisning (Pinar, 

1975). For å undersøke Forumteater som undervisningsform i samfunnsfag valgte jeg derfor 

selv å utarbeide og gjennomføre et undervisningsopplegg.   

I dette kapittelet redegjør jeg for forskningsprosjektets design, innsamling av data og 

metodiske valg. I «3.1. Forskningsdesign» presenterer jeg og diskuterer de metodiske valg 

som ligger til grunn for forskningsdesignet. Jeg presenterer deretter de ulike 

forskningsmetodene som inngår i det helhetlige designet mer i detalj, samt hvordan jeg gikk 

frem med datainnsamlingen.. I «3.2. Analyse» presenteres analysestrategi og -prosess. I «3.3 

Om studiens validitet og reliabilitet» og «3.4 Etiske refleksjoner» diskuteres henholdsvis 

studiets troverdighet og etiske betraktninger mer inngående. For å veilede leseren inn i 

analysekapittelet presenteres undervisningsopplegget til slutt.  

3.1 Forskningsdesign 

Overordnet etterstreber reflective-practitioner forskeren å få en grunnleggende forståelse av 

elementer ved en undervisningspraksis (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013). Forankringen i 

en detaljert beskrivelse av en avgrenset enhet har klare likhetstrekk med case-study, og noen 

vil argumentere for at practitioner-forskning i sin natur kan defineres som et case-study (Rust, 

2009; Stenhouse, 1985). Tilsvarende reflective practitioner-forskning vil et case-study innen 

utdanningsforskningen kjennetegnes av et fokus på en spesifikk utdanningsopplevelse der 

man forsøker å oppnå teoretisk og profesjonell innsikt i en omfattende dokumentasjon av 

forekomsten (Freebody, 2003) gjennom en annerkjennelse av at en situasjon er en forekomst 

av en kompleks, kontekstavhengig sosial interaksjon (Cohen, Manion & Morrison, 2007). For 

å oppnå innsikt i denne komplekse helheten som utgjør en case er det vanlig å bruke et flertall 

av empiriske tilnærminger (Freebody, 2003). Liksom innen reflective practitioner-tradisjonen 

vil utvelgelsen av empiri være avhengig av studiets formål (ibid; Hamilton & Corbett-

Whittier, 2013).  
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Innen et konstruktivistisk kunnskaps- og læringssyn er kunnskapstilegnelse forstått som en 

prosess der kunnskap skapes i reforhandling mellom nye inntrykk og tidligere opplevelser, 

holdninger, verdier, kunnskap og interesser (Koritzinsky, 2014). For å forstå en gitt situasjon 

må man derfor undersøke ord og oppfatninger hos dem som opplever situasjonen (Tierney & 

Dilley, 2011). For å undersøke Forumteaterets rom for myndiggjøring fant jeg det derfor 

hensiktsmessig å ta utgangspunkt i elevenes egne refleksjoner omkring 

undervisningsopplegget. For å få en rik beskrivelse av undervisningsopplegget og dermed 

bedre kunne kontekstualisere elevenes refleksjoner inkluderer empirien også 

observasjonsnotater, et lite gruppeintervju i form av en avsluttende refleksjonsøkt og en 

undervisningsjournal.   

At dataene ikke vektlegges likt vil være en kritikk mot utførelsen av mitt case-study, der 

triangulering er et ideal innenfor en løsrammet og kompleks metode (Freebody, 2003). Videre 

har min metodiske forankring også elementer fra aksjonsforskning, da gjennom en klar 

forankring i kritisk pedagogikk og et formål om å utforske muligheten for myndiggjøring i 

klasserommet (Postholm & Smith, 2017). Slik sett kan min studie, i en posisjonering mellom 

to stoler, være gjenstand for kritikk. På den andre siden er det nettopp den metodiske 

fleksibiliteten som er en av reflectioned practitioner-tradisjonens styrker. Tradisjonen åpner 

for den unike konteksten som finnes i klasserommet, og tillater dermed å utforske dette ut ifra 

de metodiske verktøy som er hensiktsmessig (Hamilton & Corbett-Whittier, 2013).  

3.1.1 Utvalg 

Undervisningsopplegget ble gjennomført i en sosiologiklasse ved en videregående skole på 

Østlandet. Jeg ønsket å arbeide i en sosiologiklasse, da dette er et undervisningsfag der 

kulturkonstruksjon og sosiale systemer er en del av kompetansemålene 

(Utdanningsdirektoratet, 2016, s. 9), samt at det som et samfunnsfag har demokratiopplæring 

som en uttalt del av målet med opplæringen (ibid, s. 2). Jeg hadde kjennskap til skolen 

gjennom mitt profesjonelle nettverk, noe som innebærer en rekrutteringspraksis ut ifra 

bekvemmelighetshensyn (Jacobsen, 2005).  

Elevene i sosiologiklassen bestod hovedsakelig av elever med minoritetsbakgrunn. Den 

kulturelle sammensetningen i klassen reflekterer skolens sammensetning som helhet. Dette er 

relevant fordi denne elevgruppens erfaringer som ungdom med minoritetsbakgrunn vil ha 

påvirkning på hvordan de tilnærmer seg tema. Hadde jeg gjennomført undervisningsopplegget 
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på en skole med en annen elevsammensetning vil elevenes tilnærming være farget av andre 

erfaringer. 

Utvalget kan deles inn i to grupper. Den første gruppen inkluderer alle elevene i klassen. 

Empirien tilknyttet denne gruppen kommer fra refleksjonsnotater fra gjennomføringen av 

undervisningsopplegget, observasjonsnotater fra siste undervisningsøkt, samt intervjudata fra 

den avsluttende refleksjonsøkten. Den andre gruppen består av elever som gjennomførte 

intervjuene som utgjør studiets primærdata.   

I forkant av rekrutteringsprosessen hadde jeg fått godkjennelse av rektor, avdelingsleder og 

klassens lærer for å gjennomføre undervisningsopplegget. Alle elevene som var delaktige i 

undervisningsopplegget ga sitt informerte samtykke. Det informerte samtykket inkluderte at 

elevene når som helst kunne trekke seg fra undervisningsopplegget, samt si pass dersom det 

var enkelte øvelser de ikke ønsket å være en del av. Sistnevnte er et grunnleggende prinsipp 

innen Forumteater, da det likestilte læringsfellesskapet skal være basert på frivillighet og ikke 

tvang (Boal, 2008).  

Samme prinsipp var rådende i rekruttering av intervjupersoner. Hele klassen ble spurt om de 

ønsket å bli intervjuet og en rekke elever meldte seg. Da jeg i etterkant forsøkte å kontakte 

elevene for å igangsette intervjuene var det fire elever som meldte seg. Etter gjennomføringen 

av første intervjurunde trakk en av informantene seg. I tillegg opplevde jeg at to av 

postintervjuene ble svært korte. Jeg valgte derfor å gå et steg tilbake i utvalgsprosessen og 

rekruttere nye informanter for å få en mer inngående innsikt i elevperspektivene jeg var 

interessert i. Jeg utnyttet dermed det «kvalitative sjongleringsrommet» (Jacobsen, 2005, 176), 

hvis formålsorienterte rekrutteringsprinsipp tillater for en mer dynamisk utvelgingsprosess. 

Jeg kontaktet to nye informanter fra gruppen som i utgangspunktet hadde meldt seg, men ikke 

svart på mine kontaktforsøk. Informantene bestod dermed av tre informanter som 

gjennomførte både pre- og postintervjuer og to som kun gjennomførte postintervjuene.  

3.1.2 Intervju 

Formålet med det kvalitative intervjuet er å forstå sosiale fenomener ut ifra aktørenes egne 

perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2009). Dette innebærer en forankring i det deskriptive, der 

innsikt og forståelse oppnås gjennom nyanserte beskrivelser av den intervjuedes livsverden. 

Det semi-strukturelle dybdeintervjuet anses som særlig egnet for å få innsikt i informanters 
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livserfaringer, deres tanker, følelser og meninger, samt fortolkning av de fenomener som 

beskrives (ibid). Semi-struktuert innebærer at intervjuet hverken er strukturert som en åpen 

samtale eller som et lukket spørreskjema, men heller utføres ut ifra en intervjuguide som 

identifiserer bestemte tema og som kan inneholde forslag til spørsmål. Slik sett kan 

intervjueren lede respondentene inn på bestemte tema, men ikke bestemte meninger (ibid.).  

I mitt design var de dominerende temaene ulike i pre- og postintervjuene. Formålet med 

preintervjuene var å få en kontekstuell forståelse i elevenes forståelse av kultur og 

fordommer, samt elevenes tidligere erfaringer med tematikken i skolen. Jeg valgte å fokusere 

på disse temaene i forkant av undervisningssekvensen for at ikke svarene skulle være påvirket 

av tilnærming til tematikken i undervisningssituasjonen.  

Postintervjuene omhandlet elevenes opplevelse av undervisningsopplegget og deres 

refleksjoner rundt forumspillets gyldighet i eget liv. For de to elevene som ikke gjennomførte 

preintervjuene inkluderte jeg også spørsmål fra preintervjuene. Dette var for å få en 

tilsvarende kontekstuell forståelse også av dem. I og med at disse spørsmålene kom i etterkant 

av undervisningssituasjonen er det tenkelig at deres svar kan ha blitt påvirket av 

undervisningen.  

I begge intervjuguider dro jeg vekselsvis på meningsspørsmål, faktaspørsmål og spesifikke 

spørsmål. Å benytte ulike spørsmål kan belyse et tema fra ulike sider og derav bidra til en «rik 

beskrivelse» (ibid., s. 48). Spørsmålene ble revidert og endret i flere runder. Jeg gjennomgikk 

en pilotering av preintervjuene ved en annen videregående skole. I etterkant identifiserte jeg 

spørsmål som i sin konstruksjon var mer lukkede og endret disse til en mer åpen 

spørsmålsform. 

Under intervjusituasjonen etterstrebet jeg å være åpen og spontan og derav utvise «bevisst 

naivitet» (ibid., s. 50) slik at elevenes egne utspill kunne legge føringer for videre samtale. 

Det sagt vil det være flere aspekter ved intervjusituasjonen som påvirket respondentenes svar 

på og tilnærming til spørsmålene. Det kvalitative intervjuet er et sted «der kunnskap 

konstrueres» (Kvale, 2007, s. 8). Dette innebærer at den kunnskap som fremkommer, skapes 

og fortolkes i en spesifikk intervjusetting og det som beskrives og derav fortolkes vil påvirkes 

av variabler knyttet til intervjuer, intervjurelasjon, intervjuspørsmål og intervjusetting (ibid.). 

Jeg vil diskutere dette nærmere i underkapittelet om studiets troverdighet.  
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Den avsluttende refleksjonsøkten supplerer dybdeintervjuene ved å introdusere flere elevers 

opplevelse av undervisningssituasjonen. I et gruppeintervju er målet å få frem så mange ulike 

synspunkt på et emne som mulig (ibid). Forskeren vil derfor gjerne tilrettelegge for en åpen 

og lite styrt dialog (ibid.) Fordi refleksjonsøkten ble gjennomført på slutten av den siste 

undervisningsøkten ble det ikke tid til å gjennomføre gruppeintervjuet ut ifra overnevnte 

prinsipper. Jeg valgte i stedet å gå inn i en rolle som aktiv moderator (Tjora, 2017) der jeg 

styrte elevsamtalen med utgangspunkt i åpne spørsmål om elevenes opplevelse av 

undervisningsopplegget. Elevene ble avslutningsvis stilt et lukket spørsmål i form av å si en 

positiv opplevelse fra undervisningsopplegget.  

3.1.3 Observasjon 

I gjennomføringen av forumteatersesjonen inkluderte jeg en ekstern observatør. Bruk av en 

observatør kan gi tilgang til informasjon som deltakere ikke selv først har fortolket, slik som i 

et intervju (Tjora, 2017). I denne sammenheng vil det være nyttig fordi bruk av en observatør 

kan gi informasjon om selve gjennomføringen av undervisningen i stedet for deltakernes 

opplevelse av undervisningssituasjonen (Tjora, ibid.). Observatøren ble gitt en ikke-

deltakende rolle, dvs at vedkommende observerte uten selv å innblande seg i situasjonen 

(Cohen, et.al, 2007).  

Vedkommende ble rekruttert fra mitt faglige nettverk. Han hadde ingen formell trening i 

observasjon utover erfaring fra klasseromobservasjon i egen studie. I forkant av 

undervisningsøkten ga jeg han en gjennomgang av undervisningsøkten og formålet med 

opplegget. Jeg utarbeidet et ustrukturert observasjonsskjema (Kvale og Brinkmann, 2009) 

med fokusområdene elevdeltagelse, læreraktivitet og samspill mellom lærer og elever. 

Målet ved observasjonen er å være åpen for inntrykk og samle data som tilsvarer et helhetlig 

bilde av det som observeres (Tjora, 2017). Dette omtales som «komplett» (comprehensive) 

strategi for datainnsamling og kan anses som et ideal heller enn en oppnåelig strategi (Tjora, 

ibid., s. 91). Min eksterne observatør fikk instrukser om å jobbe mot en komplett strategi. 

Klasseromsbildet er imidlertid kompleks, og min observatør benyttet seg da heller av det som 

Tjora (Ibid., s. 91) omtaler som «iøynefallende» (salient) strategi, det vil si noterte hendelser, 

samhandling og uttalelser som han evaluerte som fremtredende eller viktig. Dette 

understreker at selv om den eksterne observatøren innebærer en distanse til situasjonen, vil 
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også data være fortolket allerede i innsamlingsprosessen, da observatøren velger ut 

situasjoner, interaksjoner og hendelser han finner interessant.  

Det at jeg benyttet meg av en ekstern observatør uten videre kjennskap til den teoretisering 

som ligger til grunn for min analyse kan anses som en styrke og en svakhet. Forskeren vil 

alltid informeres av teori, noe som kan medføre en forfortolkning av situasjoner og en 

selektering som samsvarer med teoretiske antagelser (Tjora, ibid.). Ved å benytte meg av en 

ekstern deltaker i prosjektet kan denne risikoen reduseres. Samtidig kan manglende innsikt 

føre til at den seleksjonsprosessen som uansett vil være tilstede unnlater å inkludere 

momenter som vil være viktig for mitt prosjekt, noe som gjør seg særlig gjeldende ved bruk 

av observasjonsskjema med mye spillerom. Retrospekt mener jeg det derfor ville vært bedre å 

benytte seg av en strammere struktur med klare kriterier for konkrete situasjoner og typer 

observasjoner.  

3.1.4 Undervisningsjournal 

For å få en dybdeforståelse av undervisningsopplegget (Adler, 1993) fant jeg det 

hensiktsmessig å inkludere personlige refleksjoner omkring gjennomføringen av 

undervisningsopplegget og faktorer som påvirket dette. Jeg skrev derfor en 

undervisningsjournal i etterkant av hver undervisningsøkt.  

Undervisningjournalen inkluderte mine personlige observasjoner og refleksjoner fra alle 

undervisningsøktene. Dette inkluderte rene observasjoner som «antall elever tilstede» og 

«grad av elevdelaktighet». Disse kan sies å tilsvare «observasjonsnotater», rene observasjoner 

der forskeren etterstreber å være så nøytral som mulig (Schatzmann & Strauss, 1973). 

Utvelgelsen vil her samsvare med det Tjora (2017) omtaler som i øyenfallende strategi, der 

hendelser som evalueres som fremtredende velges ut og noteres. Videre noterte jeg tanker 

omkring egen gjennomførelse. Eksempler på dette er hvordan jeg forklarte et konsept eller 

hvordan jeg posisjonerte meg selv og elever i rommet. Slike observasjonsnotater 

sammenfaller med metodiske notater, det vil si refleksjoner omkring gjennomføring av 

handling, enten metodisk eller ovenfor en selv (Schatzmann & Strauss, 1973). Avslutningsvis 

innebærer notatene mine øyeblikkelige tentative fortolkninger av situasjoner. Disse 

refleksjonene kan omtales som teoretiske notater, det vil si «selvbevisste, kontrollerte forsøk 

på å fremstille mening fra en eller flere observasjonsnotater. Observatøren tenker på hva 
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han/hun har opplevd og gjør private erklæringer av mening som han/hun tenker vil bære 

konseptuelle frukter» (min oversettelse, Scatzmann og Straus, 1973, s. 101).  

3.2 Analyse 

Den kvalitative analysen innebærer å se etter mønstre og sammenhenger i datamaterialet 

(Boeije, 2010), der målet er å få en helhetlig forståelse av spesifikke forhold (Larsen, 2017). 

Hvilke fremgangsmåter som kan og bør brukes i en bestemt studie må derfor vurderes først og 

fremst ut ifra «den bestemte problemstillingen, det aktuelle undersøkelsesopplegget og den 

særegne konteksten for studien» (Grønmo, 2004, s. 265).  

Analysen innebærer alle nivåer av fortolkning av datamaterialet, fra transkripsjon, koding og 

kategorisering til utarbeidelse av temaer og fortolkning av datamaterialet opp mot det 

overordnede teoretiske rammeverket (Larsen, 2017; Boeije, 2010). Jeg vil herunder redegjøre 

for utførelse av analysen og metodiske valg relatert til dette.    

3.2.1 Tematisk innholdsanalyse 

Valg av analysestrategi skal tilpasses studiets formål (Braun & Clarke, 2006). For å belyse 

potensialet for myndiggjøring i bruk av Forumteater som metode var jeg primært interessert i 

elevenes opplevelse av Forumteater. Ut ifra dette fant jeg det hensiktsmessig å gjennomføre 

en tematisk analyse. Den tematiske analysen tillater en refleksiv prosess i møte med 

datamaterialet, der strukturering, kategorisering og tematisk analyse ikke er styrt av en 

forutinntatt antagelse, men heller åpner seg i dialog (Braun & Clarke, ibid.). En slik «åpen 

koding» vil imidlertid aldri være fullstendig teorifri, da jeg som forsker leser dataene med en 

teoretisk forståelse som vil være førende for min kodingsprosess. (Coffey & Atkinson, 1996). 

Dette relaterer til mine epistemologiske antagelser omkring individers perspektiver, meninger 

og opplevelser som sosialt konstruert.  

3.2.2 Transkripsjon og innledende koding 

Det var klar variasjon i intervjuenes lengde. Preintervjuene var betydelig kortere enn 

postintervjuene. Av postintervjuene varierte lengden mellom tjue minutter til en time. Det er 

derfor en klar skjevhet i intervjuene. Den avsluttende refleksjonsøkten varte i ti minutter.   
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Alle intervjuene, samt den avsluttende refleksjonsøkten, ble transkribert i etterkant av at 

undervisningsoppleggene var gjennomført. Å transkribere innebærer å endre fra et «narrativt 

modus til et annet» (Kvale, 2007, s. 93), eller en oversettelse fra et muntlig språk til et 

skriftlig språk. Det nye språket vil leses med nye øyne, noe som innebærer at det allerede i 

transkripsjonsprosessen vil innebære fortolkning (Kvale, 2007). Det er derfor viktig å 

inkludere elementer ved muntlig tale som kan gi kontekst til et utsagn (Kvale, ibid.) Jeg 

transkriberte ordrett uten å endre på respondentenes bruk av grammatikk, ordlyd og 

gjentagelser. Jeg noterte også pauser, latter og fyllord slik som «hm». Slike småord kan gi 

kontekstuell forståelse i det transkriberte tekstmaterialet. Jeg noterte meg imidlertid ikke 

elementer som kroppsspråk eller ansiktsuttrykk under selve intervjusituasjonen. Dette kunne 

gitt utfyllende kontekstuell informasjon og dermed stryket transkripsjonenes validitet (Kvale, 

ibid.).  

Etter at intervjuene var transkribert leste jeg dataene med en åpen induktiv tilnærming. Dette 

vil imidlertid, som nevnt over, aldri være fullstendig teorifritt, da jeg min forforståelse vil 

påvirke hvordan jeg tilnærmer meg og leser datamaterialet (Coffey & Atkinson, 1996).  Jeg 

holdt meg så tett på empirien for å fortolke informantenes utsagn likt som dem (Fangen, 

2004). Eksempler på induktive koder er «åpent klasseromsklima», «lærer setter premiss» og 

«konfrontasjon fører til økt konflikt». Jeg gikk så tilbake til teorien og kodet datasettet på nytt 

basert på teori jeg hadde lest frem til dette tidspunktet. Slik sett beveget jeg meg inn i en 

abduktiv koding, en veksling mellom teori og data (ibid.). Dette innebar å se etter 

motsetninger, likheter og mønstre i datasettet (Boeije, 2010). I denne delen ble deler av 

datamaterialet jeg innså som irrelevant ekskludert. De resterende kodene ble systematisert i 

under- og overkategorier i form av det Tjora (2017) omtaler som «tema».  

Observasjonsnotatene og undervisningsjournalen ble behandlet som sekundærdata. Dette 

innebar at jeg tilnærmet meg dette datasettet som supplerende data til pre- og postintervjuene. 

Kodingsprosessen var dermed ulik den i intervjuene, da jeg i denne sammenheng utførte en 

fokusert koding. Fokusert koding innebærer en nærlesing av observasjonsmateriale ut ifra 

allerede identifiserte temaer, eller områder, av interesse (Emerson, 2011).   

3.2.3 Utarbeidelse av tema 

Den tematiske analysen åpner for at de tema som identifiseres ikke nødvendigvis er de mest 

prevalente, men heller de som forskeren anser som mest relevant i forhold til sitt 
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forskningsspørsmål (Braun & Clarke, 2006). I den innledende analysefasen fokuserte jeg på 

temaer relatert myndiggjøring forstått ut ifra min daværende forståelse av Forumteaterets 

formål. Dette konsentrerte seg rundt et utvidet handlingsrom. Jeg opplevde på dette 

tidspunktet en skuffelse da mine analyser ut ifra denne tilnærmingen tenderte mot et lite 

potensial for myndiggjøring i metoden. Jeg ble konfrontert med mine egne antagelser om en 

intervensjons evne til påvirkning, både som lærer og som forsker. Jeg vendte så tilbake til 

myndiggjøringslitteraturen og justerte mine antagelser. Dette åpnet blikket mitt for 

datamaterialet og jeg utledet nye temaer. Disse overordnede temaene omhandlet 

undervisningselementer som tilrettelegger for eller begrenser myndiggjøring eller elementer 

knyttet til myndiggjøring. Dette resulterte i «Det erfaringsnære», «Perspektivering», «Rom 

for deltakelse» og «Det endringsrettede». Jeg ble også oppmerksom på sammenhengen 

mellom elevenes forforståelse og elementer tilknyttet myndiggjøring. Jeg skilte elevenes 

forforståelse fra deres tilnærming til undervisningsopplegget og utarbeidet temaene 

«Individualisert rasismebegrep» og «Arenaer for endring». Det videre analysearbeidet innebar 

å re-eksaminere kodene og temaer ved å nærlese kodene og etablere hvorvidt det var en 

sammenheng mellom kodene i hvert tema og undertema, samt hvorvidt temaene relaterte til 

datasettet som helhet. I denne prosessen identifiserte jeg et nytt tema «Interesse og 

begeistring».  

3.2.4 Fremstilling av funn 

Fremstilling av analysen innebærer en strategisk utvelgelse av funn som forskeren mener best 

belyser det sosiale fenomenet hen prøver å forstå (Nygaard, 2015). Fremstillingen innebærer 

også et ansvar i å navigere leseren igjennom kompleksiteten i datamaterialet, samt 

tydeliggjøre de ulike fortolkningsnivåene (ibid.). I min fremstilling har jeg valgt å fremstille 

datamaterialet i to hovedkapitler: «Elevperspektiver på rasisme og fordommer» og «Hvordan 

realiseres myndiggjøring i klasserommet». Jeg anser denne fremstilling som mest fordelaktig i 

å kunne navigere leseren i tematiske sammenhenger (Everett & Furseth, 2012), da elevenes 

forkunnskaper påvirker hvordan de reflekterer omkring undervisningsopplegget.  

Analysekapittelet er et empirinært kapittel og tenderer mot en tykk beskrivelse av 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Jeg anser dette som hensiktsmessig for en helhetlig 

forståelse av potensialet for myndiggjøring innen Forumteater, da det å utelukke enkelte tema 

vil begrense innsikt i hvordan temaer og undertemaer i analysen kan belyse hverandre. En 
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konsekvens av å prioritere en tykk beskrivelse er imidlertid at noe av kompleksiteten og 

dybden i analysen uteblir (ibid.).  

3.3 Om studiens validitet og reliabilitet 

For å diskutere studiens validitet og reliabilitet vil jeg benytte meg av Maxwells (2002) 

kriterier for validitet og Grønmos (2004) kriterier for troverdighet i kvalitative design. I 

drøftingen av studiets validitet og troverdighet vil det være overlapp, da elementer knyttet til 

studiets validitet også vil ha påvirkning på studiets troverdighet. 

3.3.1 Validitet 

Maxwell (2002) foreslår fem typer for validitet tilpasset det kvalitative rammeverket: 

deskriptiv validitet, fortolkende validitet, teoretisk validitet, generaliserbarhet og evaluerende 

validitet (min oversettelse).  

Deskriptiv validitet refererer til en korrekt gjengivelse av data (Maxwell, 2002). I intervjuet, 

observasjonen og refleksjonsnotatene er det elementer som svekker studiets deskriptive 

validitet. I henhold til intervjuene ble disse ordrett transkribert. Jeg unnlot likevel å notere 

elementer som stress, tonefall og pauser som er vesentlig elementer av muntlig 

kommunikasjon. I dette ligger det potensiale for feilslutninger i den forstand at min tolkning 

av de transkriberte intervjuene mister disse vesentlige kommunikative elementer som kan 

indikere at uttalelsen har en annen mening enn det jeg tillegger dem (Kvale, 2007). I henhold 

til den eksterne observasjonen var det her flere rapporteringer av typen «mange elever», «satt 

lenge» osv. Her er det et potensiale i en tolkningsdifferanse mellom den eksterne observatøren 

og meg i hva som ligger i disse udefinerte begrepene. I henhold til mine personlige 

loggnotater er disse min subjektive, retrospektive opplevelse av undervisningsøkten. Min 

gjengivelse vil derfor innebære elementer av tolkning og seleksjon. Det sagt vil de tre ulike 

datainnsamlingene kunne balansere og eventuelt korrigere hverandre. Det er her imidlertid 

ikke snakk om å imøtekomme standarder for triangulering (Cresswell & Miller, 2000).  

Variabler relatert til deskriptiv validitet vil også ha innvirkning på fortolkende og evaluerende 

validitet.  Fortolkende validitet omhandler hvor godt forskeren rapporterer 

forskningssubjektenes intensjon og forståelse i egne utsagn og handlinger, mens evaluerende 
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validitet referer til hvorvidt forskeren drar slutninger basert på informantenes egen forståelse, 

eller blir preget av egne forutantagelser (Maxwell, 2002). 

Kvale (2007) påpeker den asymmetriske maktbalansen mellom den som intervjuer og den 

intervjuede, noe som kan resultere i at den intervjuede forteller intervjueren hva han/hun 

tenker at han/hun ønsker å høre. I min studie kan denne maktbalansen forsterkes av min 

identitet som representant for akademia, majoritetsperson, samt at jeg forsker på mitt eget 

undervisningsopplegg. Mitt subjektive inntrykk var likevel at elevene i liten grad sensurerte 

seg selv. Jeg baserer dette på at de ved flere anledninger tydeliggjorde at de var uenige med 

mine påstander, elementer ved gjennomføringen av undervisningsopplegget og det teoretiske 

rammeverk vi jobbet med i løpet av undervisningsopplegget.  

For å styrke den fortolkende og evaluerende validitet kunne det vært fordelaktig å benytte seg 

av «memberchecking». Memberchecking innebærer å bringe analysen tilbake til kildene slik 

at de kan bekrefte forskerens fortolkninger (Cresswell & Miller, 2000). I dette studiet er ikke 

dette gjennomført. En annen måte kan være å stille oppfølgingsspørsmål til 

intervjurespondentene i løpet av intervjusituasjonen for å sikre at man har forstått hva de 

mener. Jeg gjorde det til en viss grad, men ikke utfyllende. Det kan derfor være en mulighet 

for at jeg kan ha drattslutninger influert av mine egne forutantagelser:  

Jeg posisjonerer meg innen det kritiske paradigmet og at jeg hadde klare mål og antagelser 

relatert til gjennomføring av undervisningsopplegget. I løpet av oppgaven redegjør jeg 

imidlertid for mine teoretiske antagelser, min kritiske posisjonering og mine metodiske valg 

og prosess. I analysen vektlegger jeg en tykk beskrivelse av datamaterialet (Braun & Clarke, 

2006). Slik sett forsøker jeg å tilrettelegge for en åpenhet og tydelighet rundt studiet 

(Cresswell & Miller, 2000) så eventuell refleksivitet blir tydelig for leseren.  

Teoretisk validitet omhandler hvorvidt det er sammenheng mellom analysens genererte 

kategorier, begreper og teoretisering (Maxwell, 2002). For å tydeliggjøre sammenhengen er 

det viktig med en åpenhet rundt metodiske antagelser og utarbeidelse av analyse (Olsen, 

2002). I redegjørelsen for analysen etterstreber jeg en slik åpenhet, blant annet med å vise til 

hvordan jeg utvidet min teoretiske linse etter første kategoriseringsrunde. På tross av at jeg 

gjennom denne kontinuerlige prosessen utvidet min teoretiske forståelse er det klare 

begrensninger i min teoretiske kompetanse på feltet. Den teoretiske validiteten styrkes 

imidlertid gjennom mitt samarbeid med min veileder.  
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Generaliserbarhet referer til hvorvidt studiets slutninger kan generaliseres til en større 

populasjon. Her differensierer Maxwell (2002) mellom intern og ekstern generaliserbarhet, 

der den interne referer til forskningssituasjonen og den eksterne til en større populasjon. 

Maxwell påpeker imidlertid at denne differensieringen ikke er tydelig innen det kvalitative 

paradigmet (ibid). Det skal også nevnes at formålet med å generalisere til en større populasjon 

ikke er formålet innen kvalitativ forskning. Det er det unike i situasjonen som er av interesse, 

og med en god teoretisk forankring vil undersøkelsen av dette individuelle tilfellet kunne 

kaste lys over liknende situasjoner og generere videre teoretisering, fremfor å anses til å være 

representativt for en større populasjon. (ibid). Jeg ønsker her å understreke tre elementer 

relatert til rekruttering, intervjusituasjonen og observasjon.  

Rekrutteringen av mine informanter er basert på frivillighet. I dette ligger det en potensiell 

skjevhet i at de som melder seg vil ha en forutinntatt positiv innstilling til 

undervisningsopplegget, meg som forsker og lærer, eller et ønske om å bidra til forskningen. 

En konsekvens av dette kan være en selektiv seleksjon, der individer som ville ha vært mer 

kritisk innstilt ikke deltar og at disse stemmene derfor ikke kommer frem (Kvale, 2007).  

De semi-strukturelle intervjuene åpner for en spontan dialog i møte med enkeltindividet. 

Samtidig kan den ustrukturerte formen føre til at elevsvarene blir vinklet ulikt. I den 

situasjonsbestemte dialogen vil møtet mellom den enkelte elev og meg legge føringer for 

elevresponser. Dette medfører at hvert elevintervju må anerkjennes å være et resultat av den 

unike intervjusituasjonen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det som danner grunnlag for redegjørelsen for det situasjonelle i undervisningsopplegget er 

basert på ekstern observasjon og personlige notater. I dette ligger en individuell seleksjon, 

samt fortolkning av atferd (Tjora, 2017). Dette medfører at det er momenter i undervisningen 

som godt kan ha kommet utenfor vår oppmerksomhet. En slik seleksjonsprosess vil alltid også 

inneholde en grad av fortolkning (Tjora, ibid). 

3.3.2 Pålitelighet 

Reliabilitet som mål på studiets troverdighet har blitt kritisert ut ifra konseptets forankring i 

positivistiske antagelser omkring metode og forsker som adskilt fra hverandre (Stenbacka, 

2001). Dette er i sterk kontrast til den kvalitative forståelsen av et forskningsdesigns resultater 

som en unik interaksjon mellom metode, forskningssubjekter og forsker (Stenbacka, ibid.). 
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Reliabilitet omhandler derfor ikke om hvorvidt en replikasjon av studiet vil føre til samme 

resultater slik som i det kvantitative paradigmet (Stenbacka, ibid.), men heller om hvorvidt de 

funnene som presenteres baseres på faktiske forhold (Grønmo, 2004). Ifølge Grønmo (ibid.) 

vil studiets troverdighet være avhengig av at datainnsamlingen er gjort på en systematisk måte 

og at utførelsen er i tråd med etablerte antagelser for undersøkelsesopplegget. For å etablere 

studiets troverdighet må forskeren derfor gi en detaljert beskrivelse av hele prosessen, 

inkludert forberedelser, datainnsamling og analyse (Sykes, sitert i Stenbacka, 2001, s. 52).  

I metodedelen redegjør jeg for mine metodiske valg, antagelser og gjennomføring. Det er 

imidlertid elementer relatert til utarbeidelsen av forskningsdesignet som ikke er inkludert, slik 

som samtaler med elevenes faglærer og en detaljert redegjørelse for utarbeidelse av 

undervisningsopplegget.  

I henhold til innsamling av datamaterialet er det er klar skjevhet i det at to av informantene 

kun gjennomførte postintervjuer. Det er derfor plausibelt at deres refleksjoner omkring 

tematikken fordommer og rasisme vil være informert av undervisningsopplegget. Det sagt er 

deres refleksjoner i tråd med datasettet som helhet. Elevene var også tydelige i sine 

refleksjoner omkring hvordan mine antagelser og undervisningsopplegget ikke stemte overens 

med deres perspektiver.  

En måte å styrke studiets troverdighet på er ved å gjennomgå en kritisk analyseprosess flere 

ganger (Grønmo, 2004). Som redegjort for i «3.2 Analyse» vendte jeg i flere omganger 

tilbake til datamaterialet. Jeg sammenliknet koder på nytt og utarbeidet nye temaer ut ifra 

mine justerte teoretiske antagelser. Samtidig illustrerer denne prosessen hvordan kontekst 

preger fortolkning og jeg tar derfor høyde for at andre vil kunne vektlegge andre tendenser i 

mitt datamateriale.  

3.4 Etiske refleksjoner 

Etiske problemstillinger i det kvalitative forskningen oppstår særlig på grunn av de komplekse 

forhold som er forbundet med å «utforske menneskers privatliv og legge beskrivelsene ut i det 

offentlige» (Birch et al., sitert i Kvale & Brinkmann, 2009, s. 80). I tillegg til å redegjøre for 

forskerens rolle, som fremkommer over, presenterer Kvale og Brinkmann (2009) tre 

forskningsetiske prinsipper som forskeren må forholde seg til. Disse er informert samtykke, 

konfidensialitet og mulige konsekvenser av å delta i studiet.  
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Kvale og Brinkmann (2009) problematiserer mengden av informasjon som skal inkluderes i et 

informert samtykke. Fullstendig informasjon om design og formål hindrer at respondentene 

villedes. Samtidig bør elementer som kan påvirke respondentene utelates (Kvale & 

Brinkmann, ibid.). I tråd med disse prinsippene utarbeidet jeg et informasjonsskriv som 

beskrev det overordnede målet med studiet, samt hva deltakelsen innebar. I 

informasjonsskrivet ble det imidlertid ikke redegjort for vektlegginger av personlige 

erfaringer i Forumteater eller rasisme som tema. Fordi dette kan være sensitive temaer å 

utforske kan informasjonsskrivet muligens vurderes ikke så fullt fyllestgjørende som man 

ideelt sett burde ha utformet det, i henhold til standarder for informert samtykke.  

Det sagt supplerte jeg det informerte samtykket ved å besøke klassen i forkant av 

undervisningsopplegget for å informere om studiet og for å være tilgjengelig for spørsmål. Jeg 

utbroderte i den muntlige situasjonen på elementer som ikke var inkludert i det skriftlige 

informerte samtykket. I tråd med prinsippet for frivillighet (ibid.) tydeliggjorde jeg for 

elevene at de når som helst kunne trekke seg fra studiet. Elevene ble tilbudt et alternativt 

undervisningsopplegg dersom de ikke ønsket å delta. Elevene ble også oppfordret til å si pass 

dersom det var enkelte øvelser de ønsket å utebli fra.  

Konfidensialitet i forskningen innebærer «at private data som identifiserer deltakerne ikke 

avsløres» (ibid., s. 90). I tråd med retningslinjer fra Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (NESH, 2016) ble intervjuene lagret på en kryptert 

minnepinne utlånt fra ILS. De institusjonelle krav til etisk godkjenning ble gjennomført i 

forkant av studiet. Dette innebærer godkjenning fra skolens ledelse, klasselærer og Norsk 

senter for forskningsdata (NSD). Elevenes bakgrunn omtales ikke utover en samlende 

betegnelse av minoritetsungdom. For å unngå stigmatisering (Everett og Furseth, 2012) 

unnlot jeg å inkludere elevenes kjønn eller alder i analysen.  

Tema som behandles i undervisningsopplegget er ikke uproblematisk. Arbeid med fordommer 

og rasisme kan antas å være et særlig sensitivt tema for personer med minoritetsbakgrunn. 

Samtidig, et undervisningsopplegg, samt forskning, må anerkjenne og tørre og ta i den 

komplekse og til tider utfordrende realiteten respondenter lever i. Å tydeliggjøre frivilligheten 

blir dermed særs viktig. Jeg var også i dialog med elevenes lærer både i forkant og under 

gjennomføringen av studiet. Dette var både i hensyn til praktisk gjennomføring, men også for 

å få innsikt i klassen og hennes profesjonelle overveielse om etiske problemstillinger knyttet 

til prosjektet i møte med denne spesifikke elevgruppen. Læreren hadde imidlertid vært 
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tilknyttet klassen i en nokså kort periode, så lærerens kjennskap til enkeltindividene var, 

ifølge læreren selv, noe begrenset.  

I tråd med en radikal tradisjon skal forskningen bidra til forskningssubjektenes frigjøring 

(Fangen, 2010). Enkelte argumenterer for at dette best i varetas ved at man i analyseprosessen 

er i dialog med informantene for å sikre at fortolkningen ikke går på bekostning av deres 

autonomi (ibid.). Selv om jeg anser dette som et ideal innenfor mitt rammeverk har jeg valgt å 

ikke gjennomføre dette ut ifra praktiske hensyn. Informantene får heller tilsendt et ferdig 

arbeide. I og med at deres stemme er dominerende håper jeg dette kan være et videre bidrag 

til myndiggjøring.  

3.5 Undervisningsopplegget 

Undervisningsopplegget ble utviklet fra en grunntanke om at erfaringer og refleksjoner rundt 

motstand mot relasjonell ekskludering kan tilrettelegge for myndiggjøring. Mine antagelser 

var at elevene gjennom å spille ut motstand mot de maktstrukturer som gjør seg gjeldende i 

møte mellom en som utøver rasisme og en som blir utsatt for rasisme ville erfare at endring 

var mulig. Jeg antok at elevene også ville reflektere rundt hvorfor det var mulig og i dette 

gjøre seg refleksjoner om sammenheng mellom makt-strukturer og interaksjon. Jeg håpet at 

elevene ville få en opplevelse av et utvidet handlingsrom og motivasjon for å utøve motstand.  

Undervisningsopplegget bestod av tre undervisningsøkter. Første undervisningsøkt bestod av 

fire øvelser. Formålet med øvelsene var å introdusere elevene til en refleksjon rundt kultur og 

fordommer og maktforhold i tilskrevet gruppeidentitet, samt knytte disse teoretiske 

perspektivene til elevenes egne erfaringer med tilskrevet gruppetilhørighet. Andre 

undervisningsøkt bestod av tre øvelser; «sola skinner på», erfaringsutveksling med tilskrevet 

gruppetilhørighet, samt forarbeid til Forumetater. Formålet med de inneledende øvelsene var 

å skape trygghet og skape et kollektivt samhold gjennom erfaringsutveksling. 

Forumteatersesjonen ble gjennomført i tredje undervisningsøkt.  

Elevene hadde møtt på meg i forkant da jeg tidligere hadde vært innom for å introdusere meg 

selv og rekruttere informanter til intervjuene. Selv om jeg var et kjent ansikt for elevene var 

jeg en ukjent person, og de var ukjente for meg. Mitt kjennskap til elevene var begrenset til de 

inntrykk jeg hadde av skolen som helhet, samt lærerens oppsummerende kommentarer om 

klassen relatert til deltakelse. Gjennom preintervjuene hadde jeg også stiftet nærmere 
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bekjentskap med fire av elevene i klassen. Deres formuleringer relatert til fordommer og 

forventninger til tema vi skulle jobbe med preget mine forventninger.   

3.5.1 Første undervisningsøkt 

Undervisningsøkten ble innledet ved at jeg introduserte kultur og fordommer som tematikk 

for dagen, samt gjennomgikk frivillighetsprinsippet i Forumteater, det vil si at deltakere kan si 

pass dersom de ikke ønsker å delta i en meningsutveksling eller øvelse.  

I den første øvelsen satt elevene i en ring. Elevene ble bedt om å diskutere innholdet i 

begrepet «kultur» med sideparteneren sin. En ertepose ble deretter sendt rundt og hvert par 

ble bedt om å dele sine tanker. Tanker som kom opp var kultur knyttet til nasjonalstaten, 

kultur er lik holdninger og verdier og kultur henger sammen med religion. I neste øvelse leste 

jeg opp en rekke påstander og elevene fikk instruksjoner om å bytte plass dersom de var enige 

i påstanden. Påstandene inkluderte blant annet «Innen en kultur deler alle de samme 

holdningene, normene og verdiene», «Min kulturelle tilhørighet definerer hvem jeg er», «jeg 

identifiserer meg selv som norsk». Det varierte hvor mange som reiste seg for hver påstand, 

men det forekom aldri at alle var enige eller at ingen var enige. I etterkant av påstandsleken 

introduserte jeg begrepene «essensialistisk» og «konstruktivistisk/dynamisk kulturforståelse». 

Elevene ble bedt om å diskutere begrepene i plenum og å knytte egen konseptualisering av 

kultur til begrepene. Rundt halvparten av elevene var delaktige i diskusjonen. Flere uttrykte 

forvirring rundt begrepene. Siste øvelse fokuserte på en positiv konsolidering av 

undervisningssituasjonen. Hver elev ble bedt om å si en ting de opplevde som positivt og en 

ting de opplevde som negativt.  

3.5.2.  Andre undervisningsøkt 

Undervisningsøkten ble introdusert med en gjennomgang av planen for dagen. Deretter 

introduserte jeg øvelsen «Sola skinner på». Øvelsen går ut på at deltakerne står i en ring. I 

midten står en person som fremmer en påstand som er sann for vedkommende. Alle som 

identifiserer seg med påstanden bytter plass med hverandre. Samtidig skal personen i midten 

prøve å ta plassen til en av de andre deltakerne. Den personen som ender opp uten plass 

havner så i midten og kommer med en ny påstand. Deretter gjentas øvelsen. Etter noen 

innledende runder der erfaring urelatert til tematikken ble delt, introduserte jeg en erfaring 
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relatert til å bli utsatt for negative fordommer basert på antatt gruppetilhørighet. Tilnærmet 

alle elevene byttet plass. Elevene begynte etter dette å komme med påstander relatert til 

kultur, kulturell identitet og opphav, samt at flere av elevene kom med erfaringer med å bli 

utsatt for uttalt rasisme. Det var spredning i hvor mange elever som byttet plass etter hver av 

påstandene.  

Etter øvelsen gjennomgikk jeg tema vi jobbet med i forrige undervisningsøkt. Jeg gjentok 

forskjellen på essensialistisk og konstruktivistisk/dynamisk kulturforståelse, og 

problematiserte tilskrevet kulturell identitet. Dette var en ren lærermonolog og jeg oppfordret 

ikke til elevinnspill. Jeg oppfordret så elevene til å komme med personlige erfaringer fra det å 

ha blitt imøtekommet med negative fordommer ut ifra antatt kulturell tilhørighet. En elev 

meldte seg frivillig til å dele sin historie. Jeg ga videre instrukser om at elevene skulle dele 

erfaringer med hverandre i mindre grupper og utarbeide et kort teaterstykke. Elevene ble 

fortalt at de skulle velge en av historiene som de skulle lage en fem minutters forestilling av. 

Den som eide historien skulle ikke spille protagonisten og historien skulle være en konflikt 

som ikke ble løst. 

Klassen ble delt inn i fire grupper på fire personer. Hver gruppe jobbet selvstendig i og 

utenfor klasserommet. Elevene ble oppfordret til å inkludere bystanders i historiene sine.  

Bystanders er personer som er tilstede under en konflikt, men som ikke griper inn. Flertallet 

av elevene delte historier av møte med majoritetsnordmenn. En av elevene delte en negativ 

erfaring fra møte med minoritetsnordmenn. Tre av gruppene brukte arbeidstiden på å dele 

historier. En av gruppene begynte å utarbeide et spill.  

Undervisningsøkten ble avsluttet med en positiv konsolideringsøvelse, der elevene ble 

oppfordret til å dele en positiv opplevelse fra dagen. Svarene inkluderte «å bli kjent med at 

det finnes mange fordommer», «å leke den innledende leken», «Å dele historier», «at det var 

tøft». En av elevene responderte kun: «unnskyld at jeg sier det, men at noen nordmenn er syke 

i hodet».  
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3.5.3 Tredje undervisningsøkt 

Tredje undervisningsøkt bestod av forarbeid til Forumteater og gjennomføring av forumspill. 

Økten ble innledet med at jeg introduserte Forumteater og gjennomgikk forløpet i et 

forumspill. Elevene fikk deretter tid til å utarbeide og ferdigstille sine forumspill i grupper.  

Forumspillene ble innledet av at jeg gjennomgikk forløpet i forumspillene på nytt og min rolle 

som Joker. Jeg spurte elevene om noen ønsket å starte spillet. To grupper meldte seg 

umiddelbart til å starte.  

Det første spillet omhandlet et møte mellom en gruppe minoritetsungdommer og en gruppe 

majoritetsungdommer på østkanten. Majoritetsungdommene konfronterte en av 

minoritetsungdommene og ropte at hun ikke var norsk fordi hun hadde på seg hijab. 

Minoritetsungdommen forsøkte å svare tilbake, men ble da møtt meg latter og aggressivitet. 

Hun endte så opp med å trekke seg tilbake.  

Etter spillet var ferdig applauderte vi alle skuespillerne. Jeg spurte elevene om hva konflikten 

var i stykket. En elev responderte at det var at majoritetsungdommene trakasserte 

minoritetsungdommen på grunn av fordommer. Jeg spurte så om hvordan konflikten kunne 

blitt løst bedre. En elev responderte at hun som ble mobbet burde vært «sterkere». Da jeg 

spurte om eleven ønsket å tre inn i rollen og prøve å spille ut forslaget sitt svarte eleven nei. 

En annen elev meldte seg som frivillig i stedet for sin medelev. Elevene fikk så beskjed om å 

spille ut stykket på nytt med eleven som meldte seg frivillig i hovedrollen. I runde to spilte 

eleven ut en mye mer aggressiv rolle. Eleven som spilte den utagerende 

majoritetsungdommen responderte på denne tilnærmingen med å trekke seg ut av konflikten. 

Vi applauderte så skuespillerne og jeg spurte elevene om de mente at konflikten var løst og 

om dette var en god utgang. Noen av elevene uttalte at situasjonen var løst, men at personens 

negative holdninger ville videreføres og også forsterkes ettersom at konfrontasjonen var sterkt 

negativt ladet. På spørsmål om hvordan man endrer holdninger uttrykte de elevene som var 

delaktige i plenumsamtalen at de kan endres gjennom dialog.      

Andre stykke omhandlet en gruppe minoritetsungdommer som satt på en t-bane. På andre 

siden av vognen satt en majoritetsnordmann og tok bilder av dem. Minoritetsungdommen 

spurte hverandre om personen satt og tok bilder av dem, men konfronterte ikke personen som 

tok bilder. Etter en liten stund reiste personen seg og gikk av t-banen. På vei ut døra snudde 
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han seg om ropte «terrorister» til ungdommene. Etter stykket var ferdig spurte jeg elevene om 

hva som var konflikten i stykket. Elevene identifiserte dette som at majoritetsnordmannen tok 

bilder av ungdommene uten deres tillatelse og kom med en rasistisk uttalelse. Jeg spurte så 

elevene hvordan man kan løse denne konflikten. Elevene uttrykte at det samme ville gjelde i 

denne situasjonen som i forrige situasjon. Ingen elever ønsket å gå inn i rollen til 

protagonisten og spille ut situasjonen på nytt.  

Tredje forumspill omhandlet en gruppe minoritetsungdom som gikk med bøsse. De spurte 

først en majoritetsnordmann om å få penger til et skoleprosjekt. Personen sa ja og ga dem 

penger. Den neste personen de spurte ropte nei og at de skulle «komme seg tilbake til 

hjemlandet sitt». Gruppen med ungdommer uttrykte forskrekkelse og trakk seg så unna. Etter 

stykket er ferdig spør jeg eleven som spiller den eldre majoritetsnordmannen, antagonisten i 

stykket, hvordan han opplevde situasjonen. Eleven svarer at han har fordommer mot 

innvandrere og at det er lett å være sint fordi han får ikke noe svar tilbake. Jeg spør så elevene 

om dette er en vanlig opplevelse. En elev svarer at det er det og forklarer at disse holdningene 

kommer fra manglende erfaring med minoritetsnordmenn og innvandrere, samt gjennom en 

«indoktrinering» i foreldrenes verdisyn. Jeg uttrykker til klassen at det er viktig å konfrontere 

slike negative holdninger. På dette svarer samme elev at holdningsendringen kommer til å 

skje av seg selv etter hvert som unge går på flerkulturelle skoler fulle av elever fra ulike 

kulturer. Jeg og eleven forblir i en meningsutveksling, hvor eleven uttrykker at holdningene 

også kan komme av at personen har opplevd noe traumatisk i barndommen. Eleven avslutter 

med å si at å konfrontere personen ikke kommer til å endre noe.  

I løpet av denne meningsutvekslingen har de andre elevene vært stille, og dialogen foregår 

mellom meg og eleven. Etter at samtalen er avsluttet melder en annen elev seg til å prøve ut å 

konfrontere antagonisten. Stykket starter på nytt og eleven konfronterer antagonisten med å 

rope at hen er norsk. Deretter følger en situasjon der protagonisten og antagonisten roper 

skjellsord til hverandre. Etter at spillet er avsluttet spør jeg elevene om å evaluere 

hendelsesforløpet. I påfølgende meningsutveksling uttrykker en elev at det er to måter å 

konfrontere på, «gjennom å være rolig eller å gå til angrep». Flere elever uttrykker at det er 

viktig å konfrontere, men at de selv ikke hadde turt å gjøre det. En av elevene uttrykker også i 

en kommentar på stykket at «nordmenn er gale».  
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Fjerde forumspill omhandlet en situasjon der to jenter med minoritetsbakgrunn sitter på en t-

bane med to jenter med majoritetsbakgrunn foran seg. De to jentene som sitter ovenfor dem 

hvisker til hverandre, men høyt nok til at minoritetsjentene kan høre dem. Den ene spør den 

andre om minoritetsjentene dusjer med hijab. Den andre fniser til svar. Minoritetsjentene 

hører dem, veksler blikk, men sier ingenting. T-baneturen fortsetter på samme måte med at 

majoritetsjentene snakker om minoritetsjentene lavt foran dem, før stoppet deres kommer og 

de går av.  

Etter at stykket var ferdig identifiserte elevene konflikten i stykket. En elev uttrykte at det er 

to måter å løse dette på «enten ved å være rolig eller å gå til angrep». En annen elev ønsket å 

prøve ut å konfrontere jentene. Da stykket ble spilt ut på nytt konfronterte eleven jentene på 

en aggressiv måte. Jentene reagerte med å fnise og deretter å bli stille. Jeg spurte så eleven om 

hun opplevde at konflikten hadde blitt løst. Eleven svarte nei, og at hun ikke opplevde at 

konfrontasjonen gikk noe sted. Jeg sammenliknet så de ulike stykkene og posisjoneringene til 

antagonistene i stykket. I dette understrekte jeg at jentene var mer undrende og at det her 

kanskje var mer rom for dialog og å imøtekomme fordommene. Jeg spurte så om det var noen 

andre som ønsket å prøve. To gutter meldte seg og gikk inn i rollen til minoritetsjenten og 

venninnen hennes. Da stykket begynte på nytt og majoritetsjentene begynte å hviske om 

minoritetsjentene lente den ene gutten i protagonistens rolle seg frem og spurte «er det noe 

dere lurer på?». Majoritetsjentene begynte først å fnise, men gikk så i dialog med 

minoritetsjentene. Elevene hadde så en samtale om hijabbruk, før majoritetsjentenes stopp 

kom og de reiste seg og gikk ut. Jeg spurte så elevene om konflikten var løst på en positiv 

måte, og flere elever svarte ja.  

Siste undervisningsøkt ble avsluttet med en kort refleksjonsøkt. Elevene ble oppfordret til å 

dele erfaringer fra dagen. Elevresponsene inkluderte at det var lærerikt å sette seg inn i en 

annens rolle, at dette var utfordrende, at det var en annen type drøftingsoppgave som var 

givende fordi den måtte tas på sparket, at det var engasjerende, at det var sjokkerende å se 

historiene og at det var gøy å konfrontere personene «fordi du kunne si hva du virkelig 

mente». Avslutningsvis ble elevene oppfordret til å dele en positiv opplevelse fra dagen.  

 



 

40 

 

4 Analyse 

Analysekapittelet er strukturert i to hoveddeler: «Elevperspektiver på rasisme og fordommer» 

og «Hvordan myndiggjøring realiseres i klasserommet». Første hoveddel belyser elevenes 

perspektiver på rasisme og fordommer i to hovedtemaer; individualisert rasismebegrep og 

arenaer for endring. Andre hoveddel omtaler hvordan myndiggjøring realiseres i 

klasserommet i fem temaer; «Det erfaringsnære», «perspektivering», «rom for deltakelse», 

«interesse og begeistring for undervisningsopplegget», samt «det endringsrettede». Del 1 har 

overlapp inn i del 2. Jeg har valgt å presentere dem adskilt, da elevperspektivene belyser 

funnene i andre underkapittel. For at materialet skal få plass i analysen er dette et empirinært 

kapittel. En helhetlig oppsummering presenteres tilslutt. Påfølgende drøftingskapittel vil se 

mer inngående på sammenhengen mellom de ulike elementene i analysen.  

4.1 Elevperspektiver på rasisme og fordommer 

Elevperspektivene på fordommer og rasisme fremkommer i både pre- og postintervjuene. 

Disse finner sted i samtaler om kultur i preintervjuene og i refleksjoner omkring 

gjennomføringen av undervisningsopplegget i postintervjuene. Jeg tar høyde for at elevenes 

refleksjoner omkring tematikken fordommer og rasisme i postintervjuene vil være informert 

av å ha gjennomført preintervjuene. De behandles likevel sammen da jeg anser det som 

tematisk fordelaktig å behandle deres konseptuelle forståelse av tematikken og deres 

erfaringer med undervisningsopplegget adskilt.  

4.1.1 Individualisert rasismebegrep 

Det individuelle rasismebegrepet kjennetegnes av en orientering mot aktørskap (Baez, 2000). 

I kontrast innebærer et strukturperspektiv at man orienterer seg vekk fra individet og retter 

fokus mot de mekanismer i samfunnet som viderefører og legitimerer utenforskap, 

annengjøring og diskriminering (Baez, ibid., Gullestad, 2002). På spørsmål om deres tanker 

omkring kultur knyttet to av elevene (E1 og E2) dette til fordommer og rasisme. E1 tilnærmet 

seg tematikken med å omtale fordommer som et resultat av media og et resultat av fortolkning 

av kunnskap:  
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E1: (….) også en annen ting, at på mange sånne fordommer, det får meg, det gjør meg 

veldig engasjert, da eller, veldig sånn fordommer mot, for eksempel muslimer, eller 

fordommer mot asiatere eller fordommer mot nordmenn, eller ja, fordommer. Mediene 

spiller en veldig stor rolle når det gjelder fordommer, de er med på å skape dem utrolig 

mye, fordi, jeg føler mange går rundt med den tanken at for eksempel islam da 

undertrykker kvinner fordi de har lest noe i koranen, men føler det de ser, de ser bort 

fra stedene der islam egentlig forsvarer kvinner (…) jeg føler folk har feiltolket veldig 

mye og mediene fremhever også veldig mye sånn, jeg vet ikke, de er bare med, de gjør 

ikke jobben sin ordentlig av og til, føler jeg, de bare viser den negative siden, eller den 

positive siden. 

I elevutsagnet bruker eleven begrepet «fordommer» fremfor rasisme. Eleven knytter dette til 

negative forestillinger om medlemmer av religiøse grupper, tilsvarende det Gullestad (2002) 

omtaler som «nyrasisme». Elevens begrepsbruk kan forstås i lys av at den klassiske 

forståelsen av rasisme knyttes til «rase», og fordommer mot religiøse grupper kan dermed 

anses av eleven som noe annet enn rasisme. Eleven setter så negative fordommer i 

sammenheng med feiltolkning av kunnskap. Orienteringen mot fordommer og kilder til 

fordommer tilsvarer et individualistisk rasismebegrep, der individet og dets fordommer står i 

sentrum. Eleven fremhever imidlertid også medias rolle, da hvordan media presenterer en 

skjev fremstilling av virkeligheten. Ved å identifisere media og dets rolle i sammenheng med 

rasisme og fordommer orienterer eleven seg mot en strukturalistisk rasismeforståelse. 

Uttalelsen «jeg føler folk har feiltolket veldig mye og mediene fremhever også veldig mye 

sånn (…)» indikerer imidlertid at eleven setter medias rolle i sammenheng med fortolkning av 

informasjon. Slik sett knytter eleven den kognitive prosessen involvert i holdninger, og da det 

individuelle aktørskapet, sammen med media som kunnskapsformidler. Selv om eleven 

identifiserer strukturelle mekanismer er elevenes overordnede tilnærming til rasisme orientert 

mot individuelle holdninger.  

I kontrast til elev 1, brukte elev 2 eksplisitt begrepet «rasisme» i samtale om kultur og ulikhet. 

På spørsmål om hva eleven tenkte omkring kultur tematiserte eleven rasisme øyeblikkelig ved 

å snakke om kulturforskjeller og konflikter i Oslo. På spørsmål om hvilken forståelse eleven 

hadde om rasisme knyttet eleven dette eksplisitt til holdninger og læring:  
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E2: Jeg tror det er på grunn av holdninger vi har lært. Vi er ikke født onde eller født 

sånn og sånn, det er noe vi lærer. Det er mangel på kunnskap tror jeg. Man er redd for 

det ukjente.  

Eleven fremstiller et positivt menneskesyn i form av at «vi ikke er født onde eller født sånn og 

sånn». I stedet for å anse rasisme som noe iboende mennesket, knyttes rasisme til en 

læringsprosess. Eleven omtaler kognitive og affektive prosesser i form av kunnskap og frykt. 

Læringsprosessen som fremstilles er dermed mangfoldig, men klart forankret på individnivå. 

Denne tilnærmingen til rasisme er gjennomgående i intervjuet. På spørsmål om hvilke tanker 

eleven gjør seg omkring tematikken kultur snakker eleven om at «det er viktig å forstå andres 

kulturer, for dersom man ikke gjør det vil det føre til konflikt». Konflikt knyttes til manglende 

forståelse for andre, og dermed kunnskap og læring. Dette innebærer også at rasisme er noe 

som er individet bevisst.  

Elevene som kun gjennomførte postintervjuene har likhetstrekk med elevene som 

gjennomførte preintervjuene i deres refleksjoner omkring rasisme. Begge elevene (E4 og E5) 

omtaler medias rolle i å fremme annengjøring. De er likevel, liksom E1 og E2, i større grad 

orientert mot et individualisert rasismebegrep knyttet til holdninger og læringsprosess. 

Elevene i postintervjuene skiller seg imidlertid fra E1 og E2 ved at de utbroderer på hvilke 

erfaringer som kan føre til rasistiske holdninger. Dette kan forstås i lys av at elevene omtaler 

tematikken i etterkant av gjennomført undervisningsopplegg, og at de dermed i større grad har 

bearbeidet tematikken. Hvorvidt det er sammenheng mellom undervisningsopplegget og 

orienteringen mot en individualisert rasismeforståelse vil bli utdypet senere i analysen.  

Elev 4 benytter, i likhet med elev 1, hovedsakelig begrepet «negative fordommer» eller 

«tankeganger» fremfor «rasistiske holdninger» eller «rasisme». I likhet med elev 1 omtaler 

elev 4 imidlertid situasjoner og gruppefiendtlighet som tilsvarer rasisme, i form av 

utenforskap, fremmedgjøring og eksplisitte rasistiske ytringer. Eleven reflekterer omkring 

kilder til fordommer flere ganger i løpet av sitt intervju og tilnærmer seg det på ulike måter på 

ulike tider i intervjuet. Eleven har dermed en flerfoldig forståelse av hvordan rasisme oppstår, 

og hvilken forståelse som dominerer avhenger av kontekst. Jeg vil her presentere to 

eksempler:  
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E4: De har fått den tankegangen sånn tidligere i livet, av for eksempel av foreldre, 

besteforeldre, noen bekjente, så når de har fått det i hodet sitt så er det litt vanskelig å 

få det ut senere i livet. Det er det jeg tenker da. 

I dette utsagnet knytter eleven fordommer til det relasjonelle, der holdninger overføres fra et 

medlem av inn-gruppe til et annet. Eleven setter dermed holdninger i et 

sosialiseringsperspektiv. Eleven drar også en slutning om tidlig ervervet kunnskap som noe 

som vil forbli. Selv om holdningene er noe som individet har «fått (…) tidligere i livet», og 

dermed ikke er naturlig eller konstant, innebærer den tidligere læringserfaringen at endring er 

vanskelig. Senere i intervjuet forklarer eleven vedvarende negative holdninger ved å knytte 

dem til pågående negative generaliseringsprosesser av utgruppemedlemmer:  

E4: Fordi den tankegangen de har, den kommer til å sitte fast i hodet deres, fordi i 

denne verden så er det alltid noen gode folk, men det er også noen negative folk, som 

trekker ned den gruppen. Så, de andre folka, de ser at det er noen som trekker ned og 

de setter den gruppen, den dårlige gruppa i synet på for eksempel, hele religionen, for 

eksempel terrorangrepene. Det er noen såkalte muslimer, som gjør det. Så tenker de at 

islam det er den religionen der, det er bare terrorister og sånt.  

I denne fremstillingen av vedvarende holdninger vektlegges en generalisering fra noen få 

individer til hele ut-gruppen, fremfor overføring av holdninger mellom individer i inn-gruppe. 

Eleven opplever denne prosessen som konstant; fordi det alltid vil finnes mennesker som 

utfører negative handlinger i en ut-gruppe, vil mennesker i en inn-gruppe generalisere dette til 

hele ut-gruppen. Elevens samlende fremstilling av fordommer er dermed forankret i en 

maktrelasjon som eleven opplever å ikke kunne endre.  

E5 tematiserer rasisme eksplisitt i intervjuet, og liksom sine medelever omtales dette 

hovedsakelig i form av fordommer mot andre. I tillegg til å omtale holdninger som overført 

fra en generasjon til en annen og som en generalisering av negative stereotypier, slik som elev 

4, snakker E5 også om personlig erfaringsbakgrunn som kilde til rasisme:  

E5: Ja, det var jo det jeg sa, om at holdninger, kunnskapene dine, følelsene dine, og 

erfaringene dine. For eksempel, da han var yngre så kan han ha hatt erfaringer med 

utlendinger, av at han har gått på samme skole som dem, og at det har skjedd negative 

ting med han, eller at de har gjort noe slemt (…) Rasisme tenker jeg oppstår av, for 

eksempel, i min tidligere barndom kan det hende jeg har blitt mobbet av norske 
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personer, så kan det utvikle mine fordommer i fremtiden og si at jeg hater jo norske 

personer, det er jo sånt som skjer da, tidligere opplevelser påvirker fremtiden.  

Eleven knytter i dette utsagnet rasismen enda sterkere til det affektive ved å vektlegge 

personlige erfaringer. Elevens fremstilling er også her en generaliseringsprosess, der en 

negativ erfaring generaliseres til en gruppe mennesker. Samlet sett tyder elevenes tilnærming 

til fordommer og rasisme som noe enkeltindividet er bevisst, og som er lært gjennom 

mangfoldige påvirkningskanaler. 

4.1.2 Arenaer for endring 

Elevenes refleksjoner omkring hvordan å påvirke eller endre rasisme i samfunnet blir i dette 

underkapittelet tematisert som arenaer for endring. Arenaer for endring kan forstås som de 

arenaer der elever opplever å kunne utøve aktørskap og påvirke eller medvirke til endring av 

rasistiske handlinger eller fordommer (Baez, 2000). Her inkluderes også arenaer som elevene 

anser som uegnet for endring, eventuelt som vil føre til en negativ endring, i form av å 

forsterke rasistiske holdninger eller handlinger. En hovedtendens er at elevene orienterer seg 

mot relasjonelle møter som arenaer for endring. Dette står i samsvar med deres 

individualiserte rasismeforståelse, som presentert over. I preintervjuene omtales arenaer for 

endring i en kontekst av å snakke om fordommer og rasisme i samfunnet generelt. Blant 

elevene som kun gjennomførte postintervjuene snakker de om arenaer for endring i 

konteksten av undervisningsopplegget. Dette kan eventuelt forklare begrensningen av arenaer 

for endring til det erfaringsnære og konfrontasjon mellom individer, ettersom dette var temaet 

i undervisningsopplegget.  

Arenaer for endring er, som nevnt over, relatert til opplevd påvirkningskraft. Både E2 og E3 

var skeptiske til deres egen evne til påvirkning. I E3s intervju ble ikke rasisme tematisert. 

Eleven snakket om kvinneundertrykkelse og likestilling, områder som også innebærer skjeve 

maktforhold og diskriminering. På direkte spørsmål om eleven opplevde å kunne endre eller 

påvirke slike forhold svarte eleven at «kanskje ikke alene, men hvis vi er flere sammen (…)». 

Eleven presenterer dermed det kollektive som et sentralt aspekt ved endring. Eleven snakker 

imidlertid ikke om hvordan dette kan endres. Elev 2 ble spurt samme direkte spørsmål om 

evne til påvirkning, og besvarer dette ved å identifisere konfrontasjon som arena for endring:  
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E2: Alle kan gjøre litt, eller, men ja, til en viss grad.  

I: Ja, hvordan da? 

E2: Jeg kan jo, ehm, nå opplever ikke jeg så mye rasisme da, i hverdagen min, men 

hvis jeg ser noe så kan jeg si ifra, eller ikke, eller liksom, blande, eller jeg kan jo, hvis 

jeg ser noe som ikke er bra så må jeg jo blande meg inn.  

Eleven er moderat i sin tilnærming til evne til påvirkning. Likevel fremmer eleven et ansvar 

konkretisert i handling. Dette kan forstås som et solidarisk ansvar (Klafki, 2001), der eleven 

opplever å ha ansvar for å «blande seg inn», selv om den urett som utføres ikke omhandler 

eleven. Selv om eleven snakker om konfrontasjon som svar på hvordan å påvirke, knytter 

eleven ikke dette videre opp til hvorvidt dette kommer til å endre fordommer eller ikke. Slik 

sett kan også konfrontasjonen forstås som en handling som utfordrer makt og urettferdighet, 

men som ikke nødvendigvis har som mål å endre de underliggende mekanismer.  

Elev 1 skiller seg ut blant elevene som gjennomførte preintervjuene. I stedet for å omtale 

endring som rettet utover i form av å påvirke andre (E2 og E3), fremmet elev 1 eksplisitt at 

endring måtte starte innen ifra:  

E1: Jeg føler at selvfølgelig, først og fremst, jeg kan ikke gå rundt og si at vet du hva 

undertrykkelse det er ikke bra når jeg ser det, jeg må først og fremst begynne med meg 

selv og ta vekk fordommer eller sjekke de fordommer, ikke sant, er det egentlig sant 

eller er det ikke sant og sånt, jeg føler at før jeg begynner bør jeg egentlig begynne 

med meg selv, og det er da samfunnet blir bedre, fordi hvis alle passer på seg selv, og 

begynner først og fremst med seg selv, så er det mye lettere for samfunnet skal bli 

bedre enn at de ser på de andre.   

Eleven identifiserer individet som arena for endring. I tråd med tendensen til å orientere seg 

mot et individualisert rasismebegrep knyttes endring til korrigering av fordommer, da hos 

individet selv. Eleven knytter dette videre i intervjuet til en tendens til fraskrivelse av ansvar, 

der «de sier at der er det fordommer, men de ser ikke på seg selv». Det personlige ansvaret for 

endring realiseres dermed hos eleven ikke gjennom handling, men gjennom introspeksjon. 

Slik sett blir kunnskap en sentral forutsetning for endring. Dette resonnerer med elevens 

helhetlige refleksjoner omkring skole og læring. Eleven uttrykker at skolen gir «ulike 

perspektiver» på temaer for analyse, og identifiserer «utenfra og innenfra-perspektiver» som 
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viktige ferdigheter knyttet til det elev anser som et viktig læringsmål: «Å bli sånn 

kulturrelativist». Elevens tilnærming til rasisme er dermed i tråd med det Phil (2010) omtaler 

som skolens orientering mot «mangfoldspedagogikk», der kunnskap og toleranse fremfor 

strukturelle ulikheter står i fokus.  

Elevene som kun gjennomførte postintervjuene orienterte seg hovedsakelig mot møter i sine 

refleksjoner omkring endring. I intervjuene forankret elevene ofte sine refleksjoner omkring 

tematikken i personlige erfaringer. I begge intervjuene var en arena for endring særlig 

fremtredende; vennskap. I henhold til konfrontasjon ble dette ansett som en uegnet arena for 

endring. Et utsnitt fra elev 4s intervju er representativt for denne tendensen:  

E4: Men det beste er bare å la være tenker jeg, å la være å si noe i det hele tatt, for det 

skaper mer konflikter. Jeg har liksom opplevd det tidligere i livet mitt da (….) Det går 

ikke an å endre andre personers fordommer da, hvis personen ikke vil det selv. Som 

sagt, jeg har jo noen venner da, du kjenner jo noen av dem, og aller først så hadde vi 

ulike fordommer, men når vi snakket om det og diskuterte det, så har vi samme 

fordommer, samme tankeganger, siden uten, jeg sa jo i stad, uten uenighet så kan vi jo 

ikke finne ut av ting. 

Elev 4 er negativ til å konfrontere rasistiske ytringer da konfrontasjon vil føre til økt konflikt.  

Dette kan forstås som at eleven anser konflikt i seg selv som negativt og derfor noe som skal 

unngås. På senere tidspunkt knytter eleven imidlertid konflikt til økte fordommer og økt hat. 

Konfrontasjon anses dermed som kontraproduktivt dersom målet for å endre rasistiske 

holdninger og praksiser er å endre fordommer. Hos elev 4 var dette gjennomgående i hvordan 

eleven tilnærmet seg rasisme. Dette kan være informert av hvordan eleven opplevde 

undervisningsopplegget, noe jeg vil adressere senere i analysen. Det sagt forankrer eleven 

synet på konfrontasjon i personlige erfaringer. Denne, eller disse, erfaringen(e) ser ut til å 

generaliseres til en forståelse av at fordommer ikke kan endres dersom mottakeren ikke er 

mottakelig for endring. Å være mottakelig blir dermed et nøkkelord, der vennskapsrelasjoner 

identifiseres som arenaer der endring er mulig. I vennskapsrelasjoner er maktrelasjonen 

annerledes enn i konfrontasjon med en person som utøver rasisme (Allport, 1979; Pettigrew, 

1998). Vennskapsrelasjoner innebærer, til en viss grad, en likestilling. Videre innebærer 

vennskapsrelasjoner at endring kan forekomme over tid. Tilsvarende snakker E4 om skolen 

som en arena der fordommer kan endres. Fordommene endres videre gjennom samtale der 

individer identifiserer likhetstrekk, eller felles forståelsesrammer. Elevens tilnærming til 
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konfrontasjon er dermed kvalitativt ulik tilnærmingen til vennskapelig dialog, der tid, 

dialogform og maktforhold vil være ulikt.  

Samlet sett er tendensene i materialet lik at elevene i hovedsak orienterer seg mot et 

individualistisk rasismebegrep der rasisme kobles til lærte holdninger og verdier. I 

refleksjoner omkring hvordan å påvirke eller endre rasistiske holdninger og ytringer 

identifiserer elevene arenaer for endring. Disse karakteriseres av likestilte møter, gode 

relasjoner og endringsvilje. Flertallet av elevene er negative til åpen konfrontasjon som arena 

for endring.    

4.2 Hvordan myndiggjøring realiseres i 

klasserommet 

Hvordan myndiggjøring realiseres i klasserommet belyses av elevenes opplevelser og 

refleksjoner omkring undervisningsopplegget. Sentralt i funnene er at dette realiseres 

gjennom undervisningsoppleggets forankring i det erfaringsnære, i perspektivering, i elevenes 

opplevelse av rom for deltakelse, i deres interesse og begeistring for undervisningsopplegget, 

samt til en viss grad i opplevelsen av å utfordre maktstrukturer i rollespillsituasjonen og 

utenfor klasserommet. Elevenes refleksjoner kan videre belyses av min gjennomføring av 

undervisningsopplegget der jeg i varierende grad tilrettelegger for elevdeltakelse og 

elevperspektiver gjennom min utvelgelse av tematikk og hvordan jeg fasiliteter 

klasseromdialogen.  

4.2.1 Det erfaringsnære 

I løpet av undervisningsopplegget delte flere elever erfaringer med møte med rasisme. I 

øvelsen «Der sola skinner på» fremkom det at de fleste elevene hadde erfart å bli utsatt for 

rasistiske handlinger og ytringer knyttet til tilskrevet gruppeidentitet. Dette innebærer en 

tydeliggjøring for flertallet i klassen av en kollektiv erfaringsbakgrunn, samt en tydeliggjøring 

av hyppigheten av slike forekomster. I postintervjuene uttrykte to av elevene (E2 og E3) at 

undervisningsøktene nettopp bidro til å belyse rasismens tilstedeværelse i det norske 

samfunnet:  

E3: Jeg lærte mye av det siden jeg ikke har opplevd så mye selv, så når jeg hører hva 

de har opplevd så skjønner jeg litt hva som foregår i hverdagen egentlig.   



 

48 

 

Elevens forståelse av tematikken blir dermed flyttet fra å være noe som angår andre, eller som 

foregår andre steder til andre tider (Vesterdal, 2016), til å være relatert til elevens livsverden. 

Uttalelsen «siden jeg ikke har opplevd så mye selv», kan indikere at eleven har erfaringer med 

rasisme, men at dette oppleves som kvalitativt ulikt andre elevers erfaringer. Ved å slippe 

frem ulike elevperspektiver kan man belyse mangfoldet av erfaringer, og dermed belyse noe 

av kompleksiteten i et fenomen. Hvorvidt den analytiske forståelse av det erfaringsnære 

fremkommer avhenger imidlertid av hvordan man tilnærmer seg tematikken i et 

undervisningsopplegg, samt hvordan man knytter det erfaringsnære til det teoretiske. I min 

gjennomføring av undervisningsopplegget var rasisme hovedsakelig knyttet til 

konseptualiseringen av kultur og tilskrevet gruppemedlemskap. Elevene uttrykte å være 

forvirret over disse begrepene i de innledende undervisningsøktene. Dette uttrykkes også i 

postintervjuene der ingen av elevene snakker om noe som indikerer å knytte andre deler av 

undervisningsopplegget til den innledende teoriøkten.  

Elevenes videre refleksjoner omkring undervisningsopplegget viser til den samme tendens 

hvor det opplevde læringsutbytte knyttes til de erfaringsnære eller konkrete elementene av 

undervisningsopplegget. På spørsmål om hva de hadde lært svarte flere av elevene i 

postintervjuene, samt i den avsluttende refleksjonsøkten, at de hadde lært å «løse en konflikt» 

(E4). Elev 5s refleksjon kan tydeliggjøre denne tendensen:   

E5: (…) Altså, jeg synes at det er både teoretisk, altså det er veldig bra at det er 

praktisk for det kan komme til hjelp i fremtiden din. For eksempel, hvis du kommer i 

den situasjonen som vi har vært igjennom, eller diskutert at dette kan du gjøre, da kan 

du kanskje bruke det eksempelet, eller på en måte gjøre det.   

Eleven identifiserer konflikthåndteringen som objekt for analyse (Freire, 2003). På andre 

tidspunkt i intervjuet utbroderer eleven den analytiske tilnærmingen med «ulike perspektiver» 

og «ulike måter» å håndtere konflikten på. Eleven knytter dette til en handlingskompetanse i 

eget liv, der konfliktsituasjonen og tilhørende analyse kan brukes som referanseramme for 

andre liknende situasjoner. Eleven opplever dermed at utgangspunktet i det erfaringsnære gjør 

undervisningen relevant for elevens liv. Det sagt generaliserer hverken denne eller andre 

elever fra perspektiver på konflikt, konflikthåndtering eller maktrelasjoner i 

konfliktsituasjonen til andre arenaer.  
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Et moment som er viktig å notere seg er mulig antagonisering. Forumteateret tydeliggjør en 

konfliktlinje ved at undertrykker og undertrykket blir satt opp mot hverandre. I forumspillet 

var antagonisten en person som utøver rasistiske ytringer. Disse personene var utelukkende 

majoritetsnordmenn. Under forumteaterøkten uttrykte en elev at «nordmenn er syke i hodet». 

I denne uttalelsen generaliserer eleven fra antagonistene til majoritetsnordmenn som gruppe. 

Eleven som ytret dette var ikke delaktig i postintervjuene. Blant elevene som ble intervjuet 

var de i liten grad antagonistiske i sin fremstilling av personer som utøver rasisme. Elevene 

uttrykte heller et positivt menneskesyn og en forståelse for deres handlinger.  

4.2.2 Perspektivering 

Tendensene i elevenes refleksjoner omkring konfliktsituasjonen som objekt for analyse 

indikerer at den frigjørende forståelsen av sammenhengen mellom det erfaringsnære og 

overordnede maktstrukturer ikke forekommer i datamaterialet. Innenfor rammene av elevenes 

tilnærming til tematikken og læringsutbyttet fremkommer det imidlertid at de opplever å få 

økt innsikt og forståelse. Dette fremkommer i to sammenhenger; ved å tre inn i en rolle og 

gjennom dialog.  

I henhold til førstnevnte var det to av elevene som gjennomførte postintervjuene som snakket 

om sine tanker rundt det å spille en rolle (E4 og E5). Elev 5 forteller at Forumteateret åpnet 

for et «innenfra» og «utenfra» perspektiv:  

E4: Jo mere jeg så på de skuespillene, jo mer utviklet tankene mine seg, hvordan de 

skal kunne løses og sånt, med ulike perspektiver. Den øvelsen var ganske bra for å 

være ærlig. Siden den på en måte åpnet øynene til mennesker. 

I: Hvordan da? 

E4: Det åpnet mine, på en måte, det med å sette seg inn i et perspektiv, det med å på 

en måte utvikle seg, det med å se utenfra, innenfra og sånt. Jeg var jo både inni og 

utenpå. Jeg så det innen ifra også så jeg det uten ifra at det var sånn, ja ,der og da så 

følte jeg at det var sånn at, det var jo veldig stor rasisme, og jeg tenker at det kan være 

på grunn av tidligere opplevelser det også, siden uten tidligere opplevelser så kan det 

ikke oppstå hat uten grunn.  
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Eleven opplever at ved å tre inn i en rolle bidrar dette til perspektivering. Ved å analysere 

situasjonen som en utenforstående og gjennom øyene til en deltaker opplever eleven å «skifte 

perspektiv» (Courtney, 1991). Eleven adresserer videre den affektive komponenten i 

holdninger gjennom å føle hvordan rollen opplever situasjonen. Eleven kobler den affektive 

holdningskomponenten til sin kognitive forståelse av rasisme som et resultat av tidligere 

opplevelser. Eleven forankrer dermed sin fortolkning i fordommer, der fordommer er et 

resultat av tidligere opplevelser. Som vist i underkapittelet «4.1.1 Individualisert 

rasismebegrep» knytter eleven dette til sine personlige erfaringer. Selv om eleven tilnærmer 

seg fra ulike perspektiver, indikerer dette at elevens erfaringsgrunnlag er dominerende for 

hvordan eleven analyserer situasjonen. .  

I kontrast til elev 5 var elev 4 skeptisk til det å tre inn i en rolle som et perspektivskifte:   

E5: Jeg greide jo ikke å tenke som henne, fordi de verdiene, de holdningene om den 

dama, det var, fordi det er jo mine erfaringer, så da hadde jeg de samme holdningene 

og verdiene, så man kan si det var veldig utfordrende å sette seg inn i den rollen, fordi, 

det er sånn, hvordan kan man ta den andre sin hjerne da.  

I dette elevsitatet reflekterer eleven rundt perspektiveringens begrensninger. Eleven tar 

utgangspunkt i et fullstendig perspektivskifte lik det å «tenke som henne». Eleven anser dette 

som umulig ut ifra en forståelse av at rollefortolkning alltid vil være preget av egen bakgrunn. 

Ut ifra dette premisset er eleven skeptisk til det perspektivbyttet som elev 4 presenterer over. 

I dialogsammenheng tilnærmer eleven seg til en mer åpen for perspektivering, forstått som 

innsikt og forståelse for andres tankemåter og ideer:     

E4: Alle vi mennesker er jo forskjellige, og alle har sine ulike fordommer mot ulike 

ting, og alle har sin ulike kultur, og for meg er det veldig godt å høre en annen snakke 

om sin kultur og sine fordommer og sånt, for da blir jeg kjent med personen, og det 

kan være felles ting også, og da kan man bli godt kjent og sånt. 

I uttalelsen snakker elever om fordommer som en universelt iboende egenskap i alle 

mennesker. Eleven identifiserer dialogen som en arena for å få kunnskap om andres 

fordommer, inkludert å komme frem til felles forståelsesrammer. Dette må ses i lys av elevens 

syn på endring av fordommer, som presentert i «4.1.2 Arenaer for endring». Eleven snakker 

der om likestilt dialog mellom likestilte individer som en arena for endring av fordommer. 
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Slik sett vil det å bli kjent tilsvare å kunne få forståelse for og endre egne eller andres 

fordommer. Det er dermed de delene av undervisningsopplegget der elevene var i dialog med 

hverandre, fremfor rollespillet per se, som eleven anser som endringsrettet.  

4.2.3 Rom for deltakelse 

Alle informantene snakket om en høy elevdeltakelse i løpet av undervisningsopplegget. 

Observasjonsnotatene og refleksjonsnotatene viser at elevdeltakelsen varierte under ulike 

økter, der elevdeltakelsen var høyere i de delene av undervisningsopplegget der elevene ble 

gitt et individuelt rom for å uttale seg, som i øvelsene der vi satt i ring og delte erfaringer. 

Likevel indikerer elevenes refleksjoner omkring høy elevdeltakelse at elevene hadde en 

samlet subjektiv erfaring av at undervisningsopplegget åpnet for elevdeltakelse.  

E3: (…) Så det var veldig lærerikt, det fikk oss til å tenke mye da, enn hva du gjør til 

vanlig, i timen da, der vi bare snakker og snakker, men at ikke alle får være med. Det 

var noe som var bra, siden alle fikk være med, alle fikk snakket, det var ikke noen som 

holdt seg utenfor og bare stod bak og var stille. 

Elev 3 forteller om en opplevelse av et lærerikt undervisningsopplegg. Elev knytter dette til å 

«tenke mye», samt en kollektiv deltakelse. Å tenke mye kan forstås som at eleven opplever å 

bli involvert og aktivisert i undervisningsopplegget. Eleven utbroderer ikke på kvaliteten av 

dialog eller hvorfor dialog er læringsfremmende. Det at eleven setter læring og involvering i 

sammenheng med deltakelse indikerer likevel at eleven opplever at andre elevstemmer og 

meningsutveksling bidrar til kunnskapstilegnelse. I lys av elevenes individualiserte 

rasismebegrep vil dette også kunne forstås som en arena for endring, der refleksjon omkring 

tematikken vil kunne endre og utfordre eksisterende fordommer. Eleven setter dette videre i 

sammenheng med en opplevd læringskultur som gir rom for det enkelte elevutspillet:   

I: Hvorfor tror du de tørr å si noe i denne situasjonen? 

E3: Fordi de kan føle at de blir hørt, siden det er jo, de får tid. Vi går fra person til 

person og de får si sin mening og sånn. Ingen andre blir dømt for det, alle har sin egen 

mening.  

Elevuttalelsen rommer flere elementer ved undervisningen som ifølge eleven bidrar til 

elevdeltakelse; å bli hørt, å bli gitt et individuelt rom, samt opplevelsen av å ikke bli dømt. 
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Gjennom å gi elevene et individuelt rom får hver elev mulighet til å bli hørt i stedet for å 

konkurrere om det dialogiske rommet. Det dialogiske rommet kan videre forstås som et rom 

der eleven opplever trygghet. Det individuelle elevinnspillet får en egenverdi, uten å bli 

evaluert eller negativt evaluert av lærer eller medelever. Elevens subjektivitet blir dermed 

ivaretatt og fremmet i elevens opplevelse av undervisningsopplegget. På senere tidspunkt 

setter eleven det å «si sin mening» i sammenheng med læring.  

I det skuespillet var det mye muntlig aktivitet, så det er veldig bra. Det er ikke bra når 

man bare sitter og skriver. Hvis man er muntlig så, ja, det skaper mer trygghet i 

klassen, så det er en bra måte å lære på, siden muntlig, de fleste tenker at det er en 

bedre måte å lære på, siden det er der du sier hva du mener, du har mer tid til å si det, 

for på ark så har du så og så mye plass til å si hvor mye, så mye tid. (E3) 

Eleven presenterer to tilnærminger til betydningen av dialog. For det første fremmer dialog 

trygghet i klassen. Dette kan forstås som at ved å tilrettelegge for dialog kan elevene endre 

klasseromsnormer (Hornsey et al., 2003) og normalisere deltakelse. For det andre setter 

eleven meningsytring i sammenheng med læring. Slik sett blir elevens opplevelse av læring 

ikke begrenset til å tilegne seg kunnskap, men å bruke kunnskap. Muntlig fremmes i denne 

sammenheng som en læringsfremmende metode, da eleven opplever at dette i mindre grad 

begrenser meningsytringen. Dialogen blir derav en viktig arena for elevens posisjonering, og i 

dette en læringsarena for selvbestemmelse og medbestemmelse (Klafki, 2001).    

Forumteatersituasjonen var ulik. I denne delen av undervisningsopplegget orienterte 

diskusjonskulturen seg mot å være styrt mot en ordinær plenumsdiskusjon der elever ble 

oppfordret til å komme med tanker, og der jeg utfordret elevutspill. I denne situasjonen var 

elevinnspillene færre. Likevel indikerer postintervjuene at informantene opplevde at også 

denne delen av undervisningsopplegget inviterte til elevytring. Elev 1 knytter dette til en 

kollektiv erfaring:    

E1: Etter hvert så ble folk mer komfortable med å snakke, for alle gikk frem, alle følte 

den følelsen av å stå foran der og ha et skuespill, så jeg føler at man blir mer 

komfortabel med å si at sånn kunne det vært og sånn kunne det vært. 

Elev 1 snakker om prosessen i det å skape et trygt rom for meningsutveksling. Eleven 

presenterer en kausal sammenheng mellom en kollektiv erfaring og meningsytring. Dette kan 
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forstås som at ved å gjennomgå samme erfaring opplever eleven et felles eierskap, noe som 

bidrar til trygghet for å ytre sin mening.  

I kontrast snakket en annen av elevene om en opplevelse av et mer begrenset dialogisk rom 

som på et tidspunkt kun involverte to deltakere, læreren og elev selv.  

E5: Eh, det jeg tenkte var at vi to var de eneste som hadde en dialog. 

I: Okey, i den gruppe…. 

E5: Ja, dialog. Fordi, når du spurte så følte jeg at jeg snakket for mye, så jeg bare 

snakket om alt det jeg hadde, eller det jeg følte i den situasjonen, og der, på en måte, 

jeg har jo merket det at etter å ha lest det, så er det egentlig litt sant. Og det var litt 

sånn, litt etterpå så ble jeg litt sånn, okey, neste gang så må jeg la den eller den snakke, 

fordi jeg snakket, og jeg følte at de andre var litt sånn utenfor, og jeg ville likevel ha 

dem med inn, men det ble litt sånn, jeg kan ikke sånn dunke borti, eller si, du kan være 

med. 

E5 snakker om en opplevelse av at dialogen mellom meg og eleven selv tok de andre elevenes 

plass i klasserommet. Eleven deler dermed de andre informantenes syn på verdien av et 

kollektivt dialogisk rom. I elevens forklaring av egen delaktighet i dialogen opplever eleven å 

knytte teoretisk kunnskap til det erfaringsnære i forumteatersesjonen. Elevens læringsprosess 

tilsvarer dermed en konkretisering av teoretisk kunnskap. Eleven opplever videre «å si alt jeg 

hadde».  Dette kan forstås som at eleven opplever å kunne ytre og bruke sin kunnskap inn i 

det dialogiske rommet. Eleven vinkler dette likevel negativt, da den kollektive delaktigheten 

oppleves som viktig, og da elevens engasjement settes i sammenheng med å begrense andre 

elevers delaktighet. Elevens refleksjon rundt ansvar for andres deltakelse indikerer en 

solidarisk læringsprosess (Klafki, 2001) der læring, og i forumspillets sammenheng, 

medvirkning, ikke skal tilfalle individet, men det kollektive.  

4.2.4 Interesse og begeistring 

I den avsluttende refleksjonsøkten fikk elevene spørsmål om hvordan de syntes det var å 

jobbe med Forumteater. Elevens øyeblikkelige tilbakemeldinger var lik «det var gøy», «Det 

var veldig gøy», «du lærte noe mens du hadde det gøy», og «det fikk alle til å engasjere seg i 

hva som skjedde, så det var en veldig gøy undervisningsmetode» (E2). Flere av elevene var 
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imidlertid stille, så jeg har ikke grunnlag for å generalisere de positive elevuttalelsene til å 

representere elevgruppen som helhet. Det sagt, indikerer de elevuttalelsene som ble fremsatt 

at disse elevene opplevde Forumteateret som engasjerende og morsomt. Sett i sammenheng 

med elevenes orientering mot det kollektive og elevdeltakelse, vil «det fikk alle til å engasjere 

seg i hva som skjedde», vise til en orientering mot et kollektivt prosjekt der elevene opplevde 

motivasjon for å delta. Dette kan forstås som at Forumteateret har et instinktivt 

interessepotensial (O’Neill, 2006). Elevene sa imidlertid ingenting om hvorvidt det var 

behovet for å påvirke situasjonen, eller delingen av elevenes personlige erfaringer, som 

engasjerte dem. Dette fremkommer imidlertid hos elev 1 og elev 2, da med ulik tilnærming til 

hva som er de motiverende aspektene ved undervisningen:  

E1: Ja, det skuespillet, det vi hadde, jeg likte det ikke, jeg sa det til deg, det er ikke 

min måte å jobbe på, jeg sa det til deg, men egentlig, når jeg gikk dit og jeg opplevde 

hele, så tenkte jeg, egentlig det er ikke så ille, og det er ikke så dårlig ide, for akkurat 

nå tenker jeg, fordi man får sånn kunnskap om å håndtere en situasjon, når alle 

kommer sammen og prøver å håndtere eller å prøve å finne løsningen på en situasjon, 

jeg tenker det er ikke så ille som jeg trodde.  

Eleven uttrykker at undervisningsformen ikke passer eleven. Eleven trekker frem det 

problemorienterte som en positiv faktor ved undervisningsopplegget. Videre er det 

problemorienterte knyttet til den kollektive samhandlingen i klassen. Dette kan forstås som at 

elevene opplever både det konkrete, endringsrettede og det kollektive momentet i dette som 

en positiv erfaring.  

I motsetning til elev 1 er elev 4 positiv til undervisningsformen. Eleven vektlegger den 

kroppsliggjorte læringsprosessen i sin evaluering av undervisningsopplegget:  

E4: Jeg lærte sosiologi. Jeg opplevde det, jeg var en del av det. Jeg kunne føle at jeg 

var en del av det, liksom. Når jeg sitter og skriver da, så føler jeg ikke at jeg er en del 

av det, der er bare hjernen min som funker da, men når man skal være en del av det, så 

må man være psykisk og fysisk inni det, så på en måte, hvis du en gang blir læreren 

vår da, så hadde jeg sagt vi skulle ha mer aktive ting, da.  

Eleven skiller mellom den intellektuelle læringsprosessen og den kroppslige 

læringsprosessen. Eleven uttrykker å være distansert fra fagstoffet under skriveoppgaver. Ved 

å inkludere kroppsliggjort læring opplever eleven en mer helhetlig læringsprosess. På andre 
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tidspunkt i intervjuet trekker eleven frem forumteatersesjonen som den arenaen der eleven i 

størst grad opplever å involvere seg selv. Elevens formulering av «å være en del av det» kan 

belyses av Klafkis (2001) forståelse av «begeistring og interesse» som grunnleggende for den 

dobbeltsidige åpning. Ved å fysisk involvere seg selv opplever eleven en økt interesse og 

begeistring for læringsprosessen og for faget.  

4.2.5 Det endringsrettede 

Som presentert over var dialogen i forumteatersesjonen preget av mindre individuell 

elevaktivitet. Elevene ble ikke gitt et individuelt rom for meningsytring, men ble heller 

oppfordret til å delta basert på frivillighet. Under de innledende øktene utfordret jeg ikke det 

individuelle elevutspilllet, men lot elevene ytre sine meninger uten at jeg la opp til en 

diskusjon mellom elever eller mellom meg og elevene. I forumteaterøkten endret jeg 

tilnærming. I denne delen utfordret jeg elevuttalelsene. Dette medførte også at jeg i større 

grad lot egne tanker omkring håndtering av situasjonen komme frem. I postintervjuene 

kommer det frem at en av elevene opplever at jeg setter klare føringer for hva som er målet 

med konflikthåndteringen:  

E5: (…) Fordi når du stod der og snakket så snakket du veldig mye om når dette skjer, 

hvordan kan den personen handle igjen, da. Også på nytt. Så på en måte vil du gjøre 

fordommene om til positive, eller du ville på en måte bytte handling da.  

I utsagnet over leser jeg at jeg fasiliterer diskusjonen omkring konflikten ved å lede analysen. 

Eleven opplever at jeg setter premiss for handling ved å fremme analyse av hvilken handling 

som bør følge ulike situasjoner. Slik sett er forumteatersesjonen mer preget av en autoritativ 

lærerrolle, og mindre en fri og likestilt dialog som i andre deler av undervisningsopplegget. 

Den mer autoritative lærerrollen innebærer også at jeg begrenser utforskningen av 

handlingsalternativer og setter føringer for mulige endringsforslag. Slik sett inntar jeg en 

ekspertrolle og overfører mine ideer omkring endring over på elevene. På andre tidspunkt i 

elevintervjuet snakker eleven om at målet med undervisningen er å endre fordommer. Dette 

indikerer at eleven aksepterer min ekspertrolle og at mine meninger settes som premiss for 

hva som er formålet og målet med undervisningsopplegget. I lys av elevenes perspektiver på 

endring, som presentert i underkapittelet «4.1.2. Arenaer for endring», står det eleven 

opplever er mitt formål med undervisningsopplegget i kontrast til elevenes forståelsesrammer 

omkring endring. Slik sett er min involvering av elevperspektiver begrenset til hvordan å 
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håndtere den gitte situasjonen, men ikke nødvendigvis elevens forslag til hvordan å endre den 

overordnede maktstrukturen som Forumteateret var ment å adressere.  

Dette resonnerer i elev 5s syn på hvorvidt det vi jobbet med i timen har overføringsverdi til 

egen livsverden utenfor klasserommet:  

E5: Okey, ja, fordi da så hindrer du at noen andre blir utsatt for samme situasjonen og 

nei fordi da så, da påvirker du hjernen deres igjen, så hvis de har 98% hat mot 

utlendinger så vil de få hundre prosent, altså du vil øke deres hat.  

Det endringsrettede forstås her av eleven innenfor rammeverket av å endre fordommer, som 

presentert over. Innenfor dette rammeverket er eleven tydelig i sin forståelse av konfrontasjon 

som kontraproduktivt, da konfrontasjon vil føre til økte fordommer. Slik sett vil den 

maktrelasjon som eksisterer i det individuelle møtet ikke bli utfordret, men motsetninger 

heller forsterkes, og maktrelasjonen forbli. Samtidig reflekterer eleven rundt et ansvar i å 

hindre at andre blir utsatt for samme situasjon. Dette kan forstås som en solidarisk handling. 

Det har imidlertid ingen kvalitet av systemendring og tilsvarer dermed ikke det kritiske 

perspektivet på solidaritet som mål med dannelsesprosessen (Klafki, 2001). Tilsvarende 

tanker ble ytret av andre informanter (E2 og E3).  

De fleste av elevene delte elev 5s syn på at det å konfrontere individer som utfører rasistiske 

handlinger eller ytringer var en uegnet arena for endring av rasisme, da knyttet til et 

individualistisk rasismebegrep der fordommer hos enkeltindividet stod i fokus. Elevene var 

imidlertid positive til at konfrontasjon vil ha en påvirkning på andre individers handlinger. På 

spørsmål om hva eleven har lært snakker elev 3 om det å håndtere en konflikt på best mulig 

måte:  

E3: Jeg har lært mye. For eksempel hvordan du kan prøve da, å løse en sånn her 

konflikt. Som vi gjorde i skuespillet. Det er ikke bare det at vi så på hva konflikten var 

og hva utgangen var, eller hva som skjedde, vi så ikke bare på det, men vi lærte 

hvordan vi skal prøve å løse det, selv om de ikke får en løsning, men du prøver i hvert 

fall. 

I: Og hva tenker du om det, at man prøver å løse det, selv om det ikke nødvendigvis 

får en løsning? 
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E3: Det kan bli en bedre utgang av situasjonen. For eksempel, det vi gjorde i timen da, 

hvis man tar det rolig, prøver å forklare seg selv, så skjer det ikke så mye ut av 

situasjonen, for eksempel vold da, det kan bli en mer rolig avslutning på konflikten de 

har. 

Elevutsagnet kan forstås som at eleven knytter læring til en opplevelse av medvirkning i 

klasserommet, i form av å forsøke å endre en situasjon. Det å se på situasjonen kan forstås 

som en analyse, som eleven så opplever at ble supplert med handling. Eleven knytter 

imidlertid dette ikke på noe tidspunkt opp til mer overordnede maktforhold eller tematikken 

rasisme. Eleven setter videre det å prøve å løse en konflikt i sammenheng med læring. Slik 

sett får medvirkning en egenverdi i seg selv, selv om den ikke fører til det utfallet man ønsker. 

Eleven tilnærmer seg dette med en forankring i den konkrete situasjonen vi jobbet med i 

klasserommet, forstått som en konflikt mellom to mennesker. I denne konflikten opplever 

eleven at medvirkningen utvider handlingsrommet til eleven, som kan påvirke situasjonen i en 

positiv retning. Konkretiseringen av undervisningsopplegget i en konflikthåndtering tilsier 

imidlertid at eleven ikke knytter dette opp til et mer generelt utvidet handlingsrom.  

I den avsluttende refleksjonsøkten uttalte en av eleven som ikke var delaktige i 

postintervjuene at «Det var gøy, for du kunne si det du virkelig mente til de personene som 

hadde de tankegangene, du vet, du kunne liksom si hva du følte, hva du gjorde, eller hva du 

ville ha gjort».  

Elevens uttalelse tydeliggjør et utvidet handlingsrom innenfor rammene av 

undervisningssituasjonen. Eleven opplever å kunne utøve sitt aktørskap i form av «å si hva du 

virkelig mener til de personene som hadde de tankegangene». Dette kan forstås som at 

maktrelasjonen endres, der eleven opplever å kunne uttrykke seg selv fritt. Eleven har dermed 

en opplevelse av subjektivisering. Eleven står opp for hvem hen er og hva hen gjør (Bietsa, 

2006). Eleven sier ikke noe om hvorvidt dette er noe vedkommende gjør utenfor 

klasserommet. Fra uttalelsen kan man likevel anta at dette er noe som oppleves som ulikt 

andre erfaringer.  

Kun en av informantene snakket om en opplevelse av at undervisningssituasjonen kunne 

generaliserer til endring utenfor klasserommet.  
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E2: mm, jeg likte det skuespillet veldig godt fordi du viste oss at man måtte snakke 

opp selv om de var gamle. Ellers ville de fortsette med disse fordommene og de ville 

arves. Jeg likte den delen. 

Også i denne uttalelsen er det jeg som lærer som setter premiss for handling. Tilsvarende elev 

5 forstår elev 2 målet med konfrontasjonen lik det å endre fordommer. Elev 2 er imidlertid 

positiv til dette. Elevens opplever forumteatersesjonen som et konkret læringsutbytte. Eleven 

knytter kunnskap om fordommer og endring til handling og generaliserer dette til utenfor 

klasserommet. Elev 2 var imidlertid en av elevene som uttrykte overraskelse over hva andre 

elever hadde opplevd i klasserommet, og vedkommende snakket heller ikke om egne 

personlige erfaringer. I kontrast til elev 5, der elevens egne erfaringer og forståelsesrammer 

står i kontrast til hvordan endring kan skje, uttrykker ikke elevene samme dissonans i sine 

intervjuer. Det kan derfor være trolig at eleven i større grad aksepterer det læringsutbyttet 

eleven opplever at jeg som lærer presenterer hen.  

4.3 Oppsummering av hovedfunn 

Tendensene i datamaterialet indikerer at elevene i all hovedsak orienterer seg mot et 

individualistisk rasismebegrep. En av elevene fremmet i den sammenheng toleranse og 

kulturrelativisme som utdanningsmål. I tråd med elevens orientering mot et individualisert 

rasismebegrep identifserte elevene likeverdige relasjoner som arenaer for endring. 

Konfrontasjon ble ansett som en uegnet endringsstrategi. Elevene forklarer dette ut ifra et 

fastsatt mål for endring i form av å endre fordommer hos personen som utøver rasisme. Denne 

individualistiske orienteringen ser ut til å være tilstede hos elevene i forkant av 

undervisningsøkten, men kan også ha blitt forsterket av hvordan jeg fasiliterte den avsluttende 

forumteatersesjonen.  

I elevenes refleksjoner rundt undervisningsopplegget identifiseres fem elementer som er 

særlig relevant for elevenes opplevelse av myndiggjøring. Disse tematiseres som det 

erfaringsnære, perspektivering, rom for deltakelse, interesse og begeistring, samt det 

endringsrettede.  

Ved å ta utgangspunkt i det erfaringsnære opplever elevene at tematikken relateres til deres 

egen livsverden. Mangfoldet av eleverfaringer tydeliggjør rasismens tilstedeværelse i det 

norske samfunnet og elevenes omgivelser. Ved å ta utgangspunkt i det erfaringsnære gjøres 
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elevenes livsverden til objekt for analyse (Freire, 2003). Elevene opplever å knytte det 

erfaringsnære til deres forståelse av rasisme og endring. Dette fasiliteres særlig for en av 

elevene gjennom perspektivskifte i rollespillsituasjonen. Eleven tar imidlertid utgangspunkt i 

personlige erfaringer i sine refleksjoner. Det sentrale premisset for kritisk myndiggjøring lik 

kritisk analyse av og motstand mot maktstrukturer fremkommer ikke i datamaterialet.  

I lys av elevenes individualiserte rasismeforståelse kan klasseromsdialogen identifiseres som 

en arena for endring. I dialog kan elevene bli kjent med andres holdninger og fordommer, 

samt finne fellesnevnere som redusere opplevde forskjeller mellom individer. 

Klasseromsdialogen identifiseres også som en arena for subjektivisering (Biesta, 2006, 2015) 

og øvelse i medbestemmelse (Klafki, 2001). Gjennom meningsytring kan elevene posisjonere 

seg selv og derav utøve sin subjektivitet. Elevene ga imidlertid uttrykk for at dette bør 

tilrettelegges for, noe de opplevde at undervisningsopplegget gjorde. En av elevene reflekterte 

også rundt et personlig ansvar for tilrettelegging for andre elevers meningsytring. Dette 

indikerer en solidarisk læringsprosess (Klafki, 2001).  

Flere av elevene som deltok i undervisningsopplegget uttrykte at det var involverende og 

engasjerende. En av informantene var skeptisk til teater som undervisningsform. Eleven var 

likevel positiv til undervisningsoppleggets kollektive prosjektarbeid. En av de andre 

informantene fremmet det kroppsliggjorte som engasjerende læring. De fysiske elementene 

ved undervisningsopplegget gjorde at eleven opplevde en involverende læringsprosess, 

forstått som at eleven «åpnet seg for faget» (Straum, 2018, s. 36).  

Elevenes refleksjoner omkring min utførelse av jokerrollen viser at elevene oppfatter at jeg 

legger premiss for handlingstrategier og det overordnede endringsmålet. Det overordnede 

målet elevene oppfatter fra undervisningsopplegget er å endre fordommene hos den andre 

personen. I dette begrenser jeg elevenes kreative eierskap og potensielt også elevenes 

utforskning av tematikken. Det overordnede målet står videre i kontrast til elevenes 

forkunnskaper om fordommer og rasisme, der konfrontasjon er en uegnet arena for endring. 

Unntaket er en elev som i preintervjuene gir uttrykk for at konfrontasjon kan føre til endrede 

fordommer. Alle elevene viderefører sitt syn på konfrontasjon i etterkant av 

undervisningsopplegget.  

Innen rammene av klasserommet opplever en av deltakerne å utvide sitt handlingsrom. 

Elevens uttalelse om å stå opp for seg selv indikerer en frigjørende handling der eleven får 
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utfordre de etablerte maktstrukturer. Likeså er elev 3s refleksjoner rundt konflikthåndtering en 

frigjørende læringsprosess. Eleven erfarer en egenverdi av medbestemmelse gjennom å prøve 

å løse en konflikt, uavhengig av hva utgangen av konflikten blir.  
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5 Diskusjon 

I analysen identifiseres flere elementer i elevenes refleksjoner omkring 

undervisningsopplegget som har relevans for utdanning til medborgerskap i form av 

myndiggjøring. Dette inkluderer det erfaringsnære, perspektivering, rom for deltakelse, 

interesse og begeistring for undervisningsopplegget og det endringsrettede. Innen 

rammeverket av opplæring om, for og gjennom demokrati vil klasserommet være en arena for 

utprøvelse av demokratiske ferdigheter (Stray; 2014, Stray & Særtra, 2018). Videre innebærer 

myndiggjøring i et kritisk pedagogisk rammeverk at utdanning til medborgerskap retter seg 

mot de overordnede samfunns- og maktstrukturer som påvirker individets handlingsrom 

(Inglis, 1997; Biesta, 2012). I henhold til rasisme og fordommer vil myndiggjøring ha 

sammenheng med elevens forståelse av og handlingskompetanse til å adressere og påvirke 

rasistiske maktstrukturer. I dette kapittelet vil jeg diskutere hvorvidt det 

undervisningsopplegget som ble prosjektert i master-oppgaven, og som hadde sin basis i 

Forum Teaters prinsipper, imøtekommer utdanning til medborgerskap i lys av perspektivene 

over. Jeg vil først adressere klasserommet som demokratisk arena. Jeg vil deretter diskutere 

hvorvidt undervisningsopplegget bidrar til opplæring i kritisk medborgerskap.   

5.1. Det demokratiske klasserommet 

Rammeverket av opplæring om, for og gjennom demokrati innebærer at eleven tilegner seg 

demokratisk kompetanse i form av kunnskap om demokratiske institusjoner, demokratiske 

holdninger og verdier, samt demokratiske ferdigheter som deliberasjon og samarbeid (Stray, 

2014). Denne modellen kan også implementeres i et kritisk rammeverk, gitt at kunnskap, 

holdninger, verdier og ferdigheter er forankret i det endringsrettede.  

I analysen fremkommer det at elevene opplever et dialogisk rom i undervisningsopplegget der 

individet får ytre sin individuelle mening. En av informantene forteller at det å ytre sin 

mening i plenum har en læringsverdi utover kunnskapsutveksling og produksjon gjennom 

dialog. Eleven snakker om at det å ytre seg i seg selv er læring, for det er «da du kan si hva du 

virkelig mener» (E3). Meningsutveksling kan dermed forstås som en arena for 

subjektivisering (Biesta, 2015), der eleven i reforhandling med kunnskap kan tydeliggjøre sin 

individualitet og fremme sin stemme. Dialogen samsvarer også med elevenes forståelse av 
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arenaer for endring. Elevenes tilnærming til rasisme var orientert rundt individuelle 

holdninger, og i møtet mellom likestilte individer kunne disse endres.   

Eleven uttrykte at de innledende øktene tilrettela for meningsytring, da elevene her fikk tid og 

rom til å ytre seg selv. Elevenes refleksjoner er interessante i henhold til det likestilte, 

demokratiske klasserommet som ideal. En klasseromsdiskusjon der deltakelse baseres 

utelukkende på frivillighet anerkjenner kanskje ikke i tilstrekkelig grad de mekanismer som 

kan sensurere enkelte og favorisere andre elevinnspill, som normer for atferd i klasserommet 

(Hornsey et al., 2003) og taushetsspiraler (Noelle-Naumann, 1974). Opplæring gjennom 

demokrati innebærer en anerkjennelse av at klasserommet er en læringsarena (Stray & Sætra, 

2018), og mestring er et sentralt læringsprinsipp (ibid.) Dersom det enkelte elevinnspillet får 

rom og anerkjennelse i en helklassesituasjon kan dette bidra til at eleven får en positiv 

mestringsopplevelse og kanskje over tid også utvider sitt handlingsrom ved å delta i 

diskusjoner basert på frivillighet. Ansvarliggjøring av individet, der elever utdannes til å bli 

initiativrike og ansvarlige medborgere (Biesta, 2006) må forstås som et mål, og ikke et 

middel. Basert på hvordan elevene verdsetter å bli gitt et individuelt handlingsrom fremfor å 

måtte kreve det selv indikerer at det likestilte klasserommet må ses på som en prosess.  

Utdanning til medborgerskap former elevenes identitet både som et individuelt prosjekt og 

som et kollektivt prosjekt (Stray, 2010). Den demokratiske livsform betinger sameksistens 

(Ibid.), og utdanning til medborgerskap bør derfor tilrettelegge for positive erfaringer med 

kollektive prosjekter. I elevintervjuene trekkes blant annet det kollektive prosjektarbeidet 

frem som en positiv opplevelse. Slikt samarbeid kan forstås som en ferdighet som er 

nødvendig for å opprettholde den demokratiske livsform og evnen til samarbeid blir dermed 

en demokratisk kompetanse (Biesta, 2009). Det at samarbeidet er handlingsrettet kan 

tydeliggjøre og konkretisere det handlingsrettede i kollektiv medvirkning. I postintervjuene er 

det indikasjoner på at elevenes reflektere rundt nettopp dette. Elevene uttrykker at selv om 

deres egen påvirkningskraft kan være begrenset kan endring skje gjennom kollektiv handling. 

Dette var imidlertid en tilnærming til endring elevene også hadde i forkant av 

undervisningssituasjonen. Slik sett kan undervisningssituasjonen bidra til å styrke og 

videreføre elevenes kollektive orientering. I et kritisk rammeverk må imidlertid samhandling 

ta utgangspunkt i en kritisk analyse og forståelse av de maktstrukturer som gjør seg gjeldende 

i situasjonen som er gjenstand for analyse (Klafki, 2001, Freire, 2003, Baez, 2000). Denne 

kritiske forståelsen fremkommer ikke i datamaterialet. Jeg vil drøfte dette funnet i lys av 
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undervisningsoppleggets oppbygning og min utførelse av jokerrrollen i «5.2. Myndiggjøring i 

et kritisk perspektiv».  

Det er imidlertid andre elementer som er fremtredende i materialet som har betydning for 

elevenes myndiggjøring. Elevene uttrykte at undervisningsopplegget var morsomt og 

engasjerende. En av elevene knytter dette i postintervjuet til Forumteaterets fysiske 

læringsform. I kontrast til andre undervisningsformer der deltakelse tilsvarer muntlig eller 

skriftlig arbeid inkluderer teateret kroppen som rom for læring (Österlind, 2008). Eleven 

opplever at dette i større grad gjør hen involvert og engasjert i lærestoffet.  I Klafkis (2001; 

Straum, 2018) dannelsesdidaktikk er nettopp beigesitring og interesse en sentral forutsetning 

for læring, der den dobbeltsidige åpning innebærer at eleven åpner seg for faget og faget 

åpner seg for eleven. At faget åpner seg for eleven innebærer imidlertid en forståelse av fagets 

fundamentale egenart. I henhold til rasisme vil dette innebære en forståelse av de 

overordnende rasialiserte maktstrukturer. Som adressert over fremkom dette ikke i 

datamaterialet. Elevenes refleksjoner gir imidlertid en indikasjon på at Forumteater har et 

potensiale for kritisk dannelse, dersom undervisningen bedre tilrettelegger for 

strukturforståelse. Dette drøftes opp mot dette undervisningsoppleggets utforming og min 

utførelse av jokerrollen i «5.2. Myndiggjøring i et kritisk perspektiv».  

Som det fremkommer i beskrivelsen av undervisningsopplegget var elevdeltakelsen mindre i 

klasseromsdiskusjoner der elevdeltakelsen var basert på frivillighet. I disse øvelsene utfordret 

jeg også elevene på deres innspill. Forumteatersesjonen er særlig interessant i denne 

sammenheng. Jokerens rolle er å fasilitere diskusjonen, og Forumteaterets form skal 

tydeliggjøre individets ansvar for endring (Boal, 2008). O’Neill (2006) argumenterer for at 

nettopp teaterets forhandlende form gjør at Forumteateret har en instinktivt 

interessepotensiale. I min gjennomføring av forumteatersesjonen var ikke nødvendigvis dette 

tilstede. Hvorvidt flertallet av elevene opplevde en ansvarliggjøring, men ikke handlet ut ifra 

det, fremkommer ikke i datamaterialet. Grad av deltakelse kan belyses av flere perspektiver 

på Forumteateret som form og min tilrettelegging for deltakelse som joker. For det første må 

læreren i et hvilket som helst undervisningsopplegg ta høyde for individuelle forskjeller. 

Teateret som undervisningsform inviterer til alternative uttrykksformer (Nicholson, 2005). I 

den sammenheng er det også naturlig å anerkjenne at denne uttrykksformen ikke passer for 

alle. Videre poengterer Heathcote (2015) at det kreative ansvaret er noe som må læres. 

Dersom elevene hadde lite eller ingen erfaring med Forumteater fra før av kan denne 
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læringsformen være fremmed. Ansvarliggjøring bør derfor også ses som en prosess, og 

dersom formen blir gjentatt og innøvd kan elevene bli familiære med formen og tryggere i sin 

delaktighet.  

En annen tilnærming er å se elevdeltakelse i lys av normer for deltakelse (Hornsey et al., 

2003) i klasserommet som adressert over. De innledende øvelsene var ment for å trygge 

elevene og derav tilrettelegge for deltakelse i forumteatersesjonen. De innledende øktene gikk 

over tre ganger. Det er trolig at en slik kort intervensjon ikke er nok til å bryte opp innøvde 

roller og relasjoner som eventuelt fremmer eller hemmer deltakelse i plenumsdiskusjoner.  

En tredje tilnærming finnes i min utøvelse av jokerollen og involvering av elevperspektiver. 

Elevintervjuene viser at jeg i større grad enn antatt har lagt føringer i forumteatersesjonen for 

hva som er målet med endringen og til en viss grad hvordan endringen skal utføres. Boals 

utarbeidelse av Forumteateret og jokerrollen tilsvarer Freires (2003) syn på frigjøringende 

pedagogikk som en prosess der lærer og elev i et likestilt fellesskap finner frem til sann 

kunnskap. Denne prosessen gir elever eierskap til situasjonen og ansvarliggjør individet 

(ibid.). Det instruktive interessepotensialet kan utbroderes i denne sammenheng. Gjennom 

eierskap ansvarliggjøres individet. Når elevene så opplever at jeg legger premisser for mål og 

metode kan dette frata dem deres eierskap. Elevenes syn på arenaer for endring; individet selv 

og likestilte relasjoner, er for flertallet i sterk kontrast til den arena for endring; konfrontasjon, 

som ble spilt ut i Forumteateret. Ved at jeg setter premisser for mål kan også elevenes 

motivasjon for å uttale seg begrenses gjennom en evaluering av sosiale sanksjoner. Dersom 

elevene opplever at deres meningsytring er i kontrast til den autoriserte fortolkningen av 

situasjonen kan elevene evaluere det som mer hensiktsmessig å ikke ytre seg enn å motta 

eventuell kritikk (Noelle-Neumann, 1974). Denne tilnærmingen til utførelsen av jokerrollen 

kompliseres imidlertid dersom myndiggjøring forbeholder strukturforståelse.  

5.2. Myndiggjøring i et kritisk perspektiv 

Kritisk pedagogikk innebærer en orientering mot endringer på samfunnsnivå. Myndiggjøring 

innebærer dermed en «kritisk analyse av, motstand mot og utfordring av eksisterende 

maktstrukturer» (Inglis, 1997, s. 4). Studier av norske klasserom viser imidlertid at når 

rasisme omtales legges dette til andre tider og andre steder (Vesterdal, 2016). Dette innebærer 

at skolen kan bidra til å videreføre og legitimere en idé om et egalitært norsk samfunn, der 
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rasisme og ulikhet ikke er en del av den norske samtiden (Gullestad, 2002; Rogstad & 

Midtbøen, 2009). For å motvirke denne tendensen bør utdanning mot rasisme belyse rasisme 

med utgangspunkt i det norske samfunnet. Kritisk pedagogiske perspektiver vektlegger videre 

betydningen av å sette elevers livserfaringer i sentrum for analysen (Vargas, 2019). 

Utdanningen skal oppleves som relevant og nyttig for elevene, da kritisk endring må komme 

innen ifra gjennom ansvarliggjøring (Freire, 2008).  

I dette undervisningsopplegget adresseres rasisme ved å ta utgangspunkt i elevers erfaringer 

med å bli tilskrevet negative egenskaper basert på antatt gruppetilhørighet. Flere av elevene 

viste gjennom innledende øvelser å ha erfaringer med rasisme. I elevenes refleksjoner uttrykte 

elevene at det var interessant å høres andres historier. Noen av elevene snakket om at 

undervisningsopplegget ga en økt forståelse av forekomster av rasisme. Ved å dele 

livserfaringer presenterer elevene en kontrær fortelling til den hegemoniske norske 

likhetstankegangen. Som en del av et klasseroms-vi kan også mangfoldet av stemmer 

reorientere tematikken fra noe som angår andre, til noe som angår elevene som et kollektiv. 

Samtidig kan et undervisningsopplegg der elevenes erfaringer danner utgangspunkt for 

analyse skape motstand i elevene. Markovich og Rapoport (2013) fant i sin anvendt teater-

studie med minoritetsungdom at elevene assosierte kritisk analyse med deres stigmatisering 

som minoritetsungdom og derav utøvde motstand mot dette. Tilsvarende refleksjoner 

fremkommer ikke i mitt datamateriale. I og med min doble rolle som forsker og lærer er det 

imidlertid plausibelt at elevene sensurer enkelte meninger om undervisningsopplegget. 

Markovich og Rapoports betraktninger kunne derfor vært interessant å utforske i et annet 

studie.  

For at det kritiske potensialet skal realiseres i Forumteater må imidlertid elevene få en 

forståelse av det dialektiske forholdet mellom konkret kunnskap og abstraherte 

tankeferdigheter (Klafki, 2001). Kunnskapen om sammenhenger er sentralt for elevenes evne 

til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet, samt den bevisstgjøring som ligger til 

grunn for praxis (Freire, 2003). I Forumteateret er jokerens rolle å tilrettelegge for en 

diskusjon som tydeliggjør sammenhengene mellom det erfaringsnære og høyere analytiske 

nivåer (Boal, 2008). Mine funn viser at elevene ikke gjorde seg betraktinger om disse 

analytiske sammenhengene. Dette kan belyses av ulike aspekter ved undervisningsopplegget; 

forarbeid, erfaring som objekt for analyse, hvordan jeg gjennomførte jokerrollen, samt 

overordnede begrensninger. Jeg vil drøfte disse aspektene herunder.   
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Forumteateret ble utarbeidet med en antagelse om at elevene gjennom å erfare evne til 

påvirkning og endring i den gitte situasjonen ville oppleve en kroppsliggjort erfaring av å 

utfordre de maktstrukturer som realiseres i det individuelle møtet. Den kroppsliggjorte 

erfaringen ville åpne for en erkjennelse av makt som situert. Ut ifra dette utarbeidet jeg et 

forumteaterspill der jeg la premisser for arena for endring og forståelse av maktrelasjonen. I 

dette tar jeg eierskap til den kreative prosessen og definerer utgangspunkt for endring. En 

alternativ tilnærming ville vært å introdusere elevene for spørsmålet om hva rasisme er og i 

hvilke arenaer rasisme utøves, for deretter å identifisere konfliktområder og endring. En 

ydmyk lærerrolle i tråd med Freires prinsipper for frigjørende pedagogikk (2003) vil dermed 

ikke bare åpne tematikken for elevene, men kunne bidra til å gi elevene erfaring med endring 

på deres egne premisser.    

I Klafkis rammeverk fremtrer en mer autoritativ lærerrolle. For at eksemplarisk læring skal 

finne sted må læreren velge ut velegnede problemstillinger og lærerens analyse er veiledende 

i å navigere elevenes forhandling mellom det erfaringsnære og de mer overordnede 

problemstillingene (2001). I og med at mine antagelser og daværende kunnskapsgrunnlag var 

ulikt elevenes vil jeg anta at elevene hadde vært mer tjent med at jeg i større grad 

tydeliggjorde de analytiske nivåene i løpet av undervisningsopplegget, og dermed tilrettela for 

den kategoriale åpning (Klafki, 2001). Dette relaterer både til de innledende øktene og 

utøvelsen av jokerrollen.  

I de innledende øktene introduserte jeg elevene for et teoretisk rammeverk lik essensialistisk 

og konstruktivistisk identitetsforståelse. Dette rammeverket gir elevene lite forutsetninger for 

strukturforståelse og makt som situasjonelt og foranderlig. Videre kan man argumentere for at 

jeg ved å ta utgangspunkt i elevenes erfaringer med å bli utsatt for rasistiske ytringer la 

føringer for en individualisert rasismeforståelse. Baez (2000) argumenterer for at den 

dominerende rasismediskursen er individsenterert. Dette forekommer også blant elevene. For 

å tydeliggjøre sammenhengen mellom struktur og aktørskap, som presentert hos Baez (2000), 

kunne det vært fordelaktig å ta utgangspunkt i strukturelle former for rasisme og deretter 

identifisere et møte der strukturer videreføres og reforhandles på individuelt nivå. Innenfor 

betingelsene av at den kritiske analysen skal gi strukturbevissthet tyder tidlige studier på at 

elevene må bør ha et adekvat teoretisk rammeverk i forkant av forumspillet (Sanders, 2004).  

I henhold til utøvelsen av jokerrollen peker Howard (2004) på jokerrollens komplekse 

oppgave i å holde fokus på de strukturelle forholdene uten å sette premisser for elevenes 
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analyser. I min utførelse av jokerrollen opplevde elevene at jeg satt premisser for mål. Ut ifra 

dette kan jeg begrense elevenes kreative eierskap (Vargas, 2019) til utforskning av 

konfliktsituasjonen. Fordi målet var uforenelig med elevenes forkunnskaper kan dette også 

begrense kreativiteten i selve analysen. Også elevenes tilvante elevrolle blir relevant i denne 

sammenheng. Læreren som ekspert er normen i vestlige klasserom (Britzman, 1991). På tross 

av mine forsøk på å tilskrive elevene eierskap ble mine uttalelser og refleksjoner forstått som 

målet med konfrontasjonen.  Dette tydeliggjør igjen det kreative eierskapet som en prosess og 

noe som må læres (Heathcote, 2015).  

På den andre siden kan det eierskap som gis til elever i et undervisningsopplegg som tar 

utgangspunkt i elevenes egne erfaringer kreve tydeligere veiledning i analyse enn det som 

ideelt skisseres i Boals teoretisering (2008). At elevene får rom til å bruke sin iboende 

kunnskap og erfaring inn i klasserommet fremmer elevenes stemme (Heathcote, sitert i 

Vargas, 2019, s. 47). Den kritiske analysen krever imidlertid at man distanserer seg fra det 

erfaringsnære, samtidig som erfaringens integritet bevares (Biesta, 2002). Freire (2003) 

argumenterer for at erfaringene derav bør kodifiseres (Freire, 2003). Teoretikere innen den 

anvendte teatertradisjonen argumenterer for at dette kan gjøres gjennom dramatiseringen av 

erfaringen (Vargas, 2019). Analysen viser imidlertid at elevene i stor grad bruker egne 

erfaringer som utgangspunkt for forståelsen av rasisme, maktrelasjoner og endring. Når 

erfaringens integritet forhindrer den distanserte analysen indikerer dette et behov for en mer 

autoritativ jokerrolle som kan sammenkoble det erfaringsnære og den distanserte analysen.  

I postintervjuene gjorde elevene seg betraktninger om hvordan det å tre inn i en rolle åpnet for 

et uten ifra-perspektiv og et innen ifra-perspektiv. Den levde erfaringen som realiseres i 

rollespillet blir dermed et objekt for analyse (Vargas, 2019). Ved å involvere det emosjonelle 

nivået opplever noen av informantene et eierskap til situasjonen (Bundy, Dunn & Stinson,  

2016) og rikere analytisk prosess (Morgan & Saxton, 2006). Erfaringen som objekt for 

analyse realiseres også hos den andre eleven, men da i form av å distansere seg til erfaringen. 

Disse refleksjonene indikerer at det ligger et potensiale for å utforske kunnskap som betinget i 

å inkludere selve rolletakningen som objekt for analyse. En slik utforskning kan åpne for 

forståelsen av hvordan individets kunnskap og erfaringer vil variere mellom individer, og 

dermed en innsikt i kunnskap som betinget (Biesta, 2002).  

I den sammenheng vil også Biestas tilnærming til myndiggjøring kunne belyse behovet for en 

mer involverende jokerrolle. Biestas frigjøringsbegrep skiller seg fra Klafki og Freires ved at 



 

68 

 

det frigjørende i undervisningen realiseres i individets reforhandling med kunnskap, og ikke i 

hva kunnskapen skal resultere i (2015). For at denne reforhandlingen skal finne sted må 

imidlertid elever presenteres for perspektiver og situasjoner som utfordrer dominerende 

forståelser. Målet er ikke å avkle makt med kunnskap, men heller å anerkjenne at kunnskap 

kan skape nye maktrelasjoner (ibid). I den sammenheng blir elevenes erfaringer med å 

utfordre normer for handling innen rammene av Forumteateret en subjektiverende erfaring. 

Erfaringen kan danne grunnlag for en forståelse av at endring er mulig. Likeså indikerer 

elevenes refleksjoner rundt evne til påvirkning en subjektiverende erfaring. Som en av 

elevene poengterte var det ikke nødvendigvis at man evner å løse konfliktsituasjonen som var 

viktigst, men at man prøvde.  

Videre vil den individualiserte rasismeforståelsen legge begrensninger for motstand mot 

strukturer. Når rasisme forstås som individuelle holdninger og verdier fremfor disiplinerende 

makt (Baez, 2000) vil det være vanskelig å se endringspotensiale i møter der makt 

reforhandles. Baez (ibid.) argumenterer for at aktørskaps-perspektivet legger ansvaret på den 

undertrykte for å ikke kunne endre sin situasjon. Utdanning til medborgerskap skal forsterke 

individets forutsetninger for medbestemmelse og selvbestemmelse (Stray, 2010, Klafki, 

2001). Dersom forståelsen av rasisme fører til avmakt mot de samfunnsforhold som betinger 

individets utfoldelse må skolen tilrettelegge for kunnskap som kan korrigere avmaktsfølelsen.  

Avslutningsvis må undervisningsoppleggets begrensede rammer adresseres. 

Undervisningsopplegget gikk over tre uker fordelt på tre undervisningsøkter. Jeg har tidligere 

i kapittelet diskutert hvordan frigjørende elementer i undervisningen, som ansvar og 

deltakelse, må ses på som en prosess. Tilsvarende må strukturbevissthet oppøves i et lengre 

læringsperspektiv. Westerheim og Hagatun (2015) og Phil (2010) peker på at skolen i stor 

grad har orientert seg mot et positivt mangfoldsbegrep som i utilstrekkelig grad belyser og 

inkluderer strukturelle ulikheter og mangfold som er en del av den norske skolerealiteten. 

Likeså observerte Seeberg (2003) at undervisning i den norske skolen i liten grad adresserer 

ulikhet eller gir elever verktøy for å kritisk diskutere denne ulikheten. Seeberg (ibid.) knytter 

dette til likhet som demokratisk verdi i skolen. En av informantene snakket om at skolen har 

som mål at elevene skal bli kulturrelativister. Dette resonnerer med en orientering mot det 

positive mangfoldsbegrepet. Å forvente at et kort undervisningsopplegg med mange 

ufordelaktige elementer vil kunne korrigere denne tendensen vil være naivt. Det samme 

gjelder å utfordre elevers forståelse og kunnskap om et erfaringsnært tema. Jeg er skyldig i 



 

69 

 

begge deler. Elevenes refleksjoner indikerer likevel at det er frigjørende elementer i 

undervisningsopplegget. Diskusjonen viser at dersom forbedret og endret kan det være de 

frigjørende elementer blir flere. For at kunnskap om og motstand mot eksisterende ulikhets- 

og undertrykkelsesstrukturer skal realiseres må imidlertid en mer helhetlig kritiskpedagogisk 

orientering til.  
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6 Avslutning 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan bruk av Forumteater i undervisning om 

fordommer og rasisme kan bidra til myndiggjøring. Studien begrunnes i skolens, og særlig 

samfunnsfagets, demokratiske mandat. Skolen har et ansvar for å tilrettelegge for mulighet til 

selvbestemmelse og medvirkning (Stray, 2014) samt «å fremme demokratiske verdier som 

motvekt til fordommer, rasisme og diskriminering» (KD, 2018 s. 9). For å imøtekomme dette 

må lærere «tenke nøye over hva, hvordan og hvorfor elevene lærer, og hvordan de best mulig 

kan lede og støtte elevenes læring, utvikling og danning» (ibid., s. 18). Studiens form er 

begrunnet ut ifra et ønske om å helhetlig belyse en undervisningspraksis og dermed 

tydeliggjøre både min refleksive praksis som lærer (Adler, 1993), samt elevenes opplevelser 

som læringssubjekter (Tierney & Dilley, 2011). Med utgangspunkt i kritiske perspektiver på 

myndiggjøring og anvendt-teater teoretisering har min tilnærming til det demokratiske 

klasserommet vært å undersøke Forumteateret som didaktisk praksis. 

6.1 Oppsummering av hovedfunn 

I studien fremkommer det at min gjennomføring av undervisningsopplegget åpner for 

elementer av myndiggjøring i klasserommet ved å tilrettelegge for elevdeltakelse, kollektiv 

samhandling, interesse for fagstoffet, samt erfaring med medvirkningens egenverdi. 

Elevintervjuene indikerer at det likestilte klasserommet, ansvarliggjøring av eleven og 

elevenes kreative eierskap må ses på som en læringsprosess. Videre tilrettelegger 

rollespillsituasjonen for en frigjørende erfaring med å kunne posisjonere seg selv mot 

antagonisten og dermed kunne utfordre internaliserte maktstrukturer som gjør seg gjeldende i 

møtet.  

Myndiggjøring i et kritisk perspektiv fordrer imidlertid «kunnskap om og motstand mot» 

ulike ulikhets- og undertrykkelsesstrukturer. Elevrefleksjonene tyder på at min utarbeidelse 

og gjennomføring av undervisningsopplegget i liten grad bidrar til dette.  

Ved å gjøre erfaringer med rasistiske ytringer gjenstand for analyse tilrettelegger jeg for en 

orientering mot den individualistiske rasismeforståelsen som dominerer hos elevene. Min 

utførelse av jokerrollen ser ut til å ha videreført dette fokuset da elevene oppfattet å endre 
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fordommer som mål med konfliktsituasjonen. Som oppfattet premissleverandør begrenser jeg 

dermed elevenes kreative utforskning av tematikken.  

Samtidig tenderer funnene mot at i arbeidet med tematikken fordommer og rasisme er kanskje 

en mer autoritativ lærer nødvendig for å åpne for sammenhengen mellom det erfaringsnære 

og høyere analytiske nivåer. Videre bør undervisningsopplegget utformes på en måte som 

tydeliggjør denne sammenhengen. Da ville en teoretisk innføring i rasialisering og 

maktstrukturer, samt det å ta utgangspunkt i erfaringer som kan tydeliggjøre denne 

sammenhengen bedre, være fordelaktig.  

6.2 Didaktiske implikasjoner 

Lærerens oppgave i å tilrettelegge for utdanning til medborgerskap er en kompleks og 

utfordrende oppgave. Læreren skal balansere elevenes autonomi og iboende kunnskap opp 

mot å tilrettelegge for at eleven tilegner seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for 

demokratisk deltakelse. Studien indikerer at Forumteater kan være et undervisningsverktøy 

som kan fremme elevenes stemme, interesse, deltakelse og medvirkning, samt i noen tilfeller 

utfordre undertrykkende handlingsmønstre. Jeg mener også at Forumteaterets vektlegging av 

elevenes erfaringer har et potensiale for å knytte det erfaringsnære til en høyere analytisk 

forståelse. Dette betinges imidlertid av at Forumteateret utformes på en måte som tydeliggjør 

denne sammenhengen, samt at elevene introduseres for det nødvendige teoretiske 

rammeverket. Dette studiet støtter videre Allern og Sæbøs (2010) betraktninger om at 

dramaets kreative format stiller større og ikke lavere krav til lærerens pedagogiske og 

teoretiske kompetanse. Å undervise i tematikken rasisme ved bruk av Forumteater som 

metode krever en gjennomtenkt undervisningspraksis og god kjennskap til fagstoffet dersom 

undervisningen skal bidra til økt forståelse for og motstand mot rasistiske maktstrukturer. Jeg 

vil argumentere for at dette bør innebære kunnskap om ulike forståelser av rasisme og 

hvordan dette vil påvirke hvordan vi tilnærmer oss utdanning mot rasisme.   

Utdanning til medborgerskap bør inkludere en helhetlig tilnærming til utdanning om, for og 

gjennom demokrati. Dette er kompetanse som elever utvikler i et langsiktig 

læringsperspektiv. I den komplekse interaksjonen mellom elevers læring og erfaringer utenfor 

skolen og det de erfarer innenfor skolens rammer er det begrenset hvilken påvirkning skolen 

kan ha. Desto viktigere er det å styrke lærernes demokratiske kompetanse i henhold til hvilke 
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undervisningspraksiser som fremmer myndiggjøring og hva i undervisningen som begrenser 

det. Denne studien belyser hvordan man som lærer fort kan overvurdere det læringsutbyttet 

man ønsker at elevene skal sitte igjen med. Lærerens refleksive praksis og ikke minst 

inkludering av elevperspektiver på læring i dette er nødvendig for å styrke lærerens 

forutsetninger for å bidra til å utvikle elevenes evne til selvbestemmelse, medbestemmelse og 

solidaritet. Dette inkluderer også hvilket fagstoff elevene presenteres for. Dersom elevene skal 

ha forutsetninger for deltakelse og påvirkning bør de inkluderes i en helhetlig faglig analyse 

som kan tydeliggjøre forhold som begrenser eller tilrettelegger for dette. Jeg mener dette best 

gjøres ved å i større grad inkludere strukturkritiske perspektiver i undervisningen.  

6.3 Videre forskning 

Studien inngår i en klasseromsnær forskningstradisjon. Forskning som retter seg inn mot 

hvordan demokratiteori kan konkretiseres i klasseromspraksis er nødvendig for å styrke 

skolens forutsetning for å imøtekomme sitt demokratiske mandat. Studier slik som denne kan 

bidra til å utforske mer utradisjonelle undervisningspraksiser og deres rolle i skolen. Som en 

videreføring av denne studien vil det vært interessant med en re-intervensjon. Som det 

fremkommer i studien er det elementer ved min gjennomføring og utarbeidelse av 

undervisningsopplegget som ikke tilrettelegger for Forumteaterets antatte kritiskpedagogiske 

potensiale. Å gjennomføre en intervensjon som bedre tilrettelegger for elevenes kritiske 

analyse kan bidra til å utforske metodens relevans for utdanning til medborgerskap. Over er 

det gitt indikasjoner på forbedringer som jeg tror kan bidra til elevenes forståelse av 

sammenhenger mellom det erfaringsnære og overordnede maktstrukturer. Dette inkluderer en 

innføring i strukturteori og rasialisering, en tydeligere jokerrolle, samt å ta utgangspunkt i 

situasjon som tydeliggjør strukturer, for eksempel institusjonelle praksiser.  
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Appendiks A 

Intervjuguide Preintervju 

 

1. Nå skal vi starte opp med arbeidet med kultur i sosiologiundervisningen. Hva synes du om 

dette temaet? 

2. Opplever du at dere lærer om på skolen er relevant for ditt liv? 

3. Tenker du dette er likt eller annerledes for andre? 

4. Opplever du at det jobbes med temaer som samfunnsmessig undertrykkelse og ulikhet i 

samfunnsfagsundervisningen? 

Hvis ja:  

1) Hvordan da? 2) Engasjerer denne tematikken deg? 

Hvis nei:  

Hva tenker du om temaet? 

5. Opplever du at du kan påvirke og endre på urettferdighet og undertrykkelse? 

6. Opplever du at dere lærer om dette på skolen? 

7. Hva ønsker du å lære i samfunnsfagsundervisningen? 

8. I tiden fremover skal vi jobbe med drama som undervisningsmetode. Hva tenker du om 

dette? 

  



 

86 

 

Appendiks B 

 

Intervjuguide Postintervju 

 

Hvilke tanker gjør du deg om temaet vi har arbeidet med? 

Har du endret syn på noe av det vi har arbeidet med? 

Hva tenker du er dine læringsutbytter fra denne perioden? 

Hva er dine refleksjoner rundt det vi har jobbet med den siste tiden? 

Hvordan opplevde du undervisningsperioden? 

Hva tar du med deg videre? 

Opplevde du å lære noe av denne undervisningen? 

Er det noen spesifikke opplevelser du ønsker å trekke frem? 
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Appendiks C 

Avsluttende refleksjonsøkt 

Innledende kommentarer: Denne refleksjonsøkten finner sted på slutten av siste 90 min 

undervisningsøkt og er en felles refleksjon i klassen. Datainnsamling vil foregå med 

lydopptak.  

Jeg kan ikke legge ved en intervjuguide til denne økten ettersom den er en refleksjons økt hvor 

gruppen reflekterer over arbeidet deres og tema vi har jobbet med. Spørsmålene under vil 

være indikatorer på type spørsmål som vil komme opp.  

 

Hvordan opplevde dere å arbeide med dette? 

Hvordan var de tå tre inn i en annen rolle? 

Hvordan var det å se øvelsene fra publikums vinkel? 

Hvordan var det å arbeide med tema på en slik måte? 

Hva opplevde dere som deltok i spillet? 

Kom dere fram til noen løsning? 

Må vi komme fram til noen løsning? 

Er dette relevant til deres liv? 

Er dette relevant for sosiologifaget?  
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Appendiks D 

Observasjonsskjema 

 

Dato: 18.12.2018 

Klokken: 12.15 – 13.45 

 

Fokusområder:  

Deltagelse:  

Elever: (hvem deltar, hva gjør de) 

Lærer: (deltagelse og involvering av elever) 

Elevutspill:  

Gjengivelse av elevutspill  

 

 

Merk: I observasjonsskjema skal det oppføres beskrivelser av 

handlinger/interaksjoner/elevutspill, ikke tolkninger av observasjoner. Eventuelle 

kommentarer kan inkluderes for å kontekstualisere de observasjonene som er notert.  
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Øktnummer:  

Tid Observasjon Eventuell kommentar 
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Appendiks E  
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Appendiks F 

Vil du delta i masterprosjektet 

Hvordan opplever elever arbeidet med "De undertryktes 

teater"?”? 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

elevers refleksjoner rundt bruken av Augusto Boals dramametoder i sosiologiundervisningen. 

I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære 

for deg. 

Formål 

Dette forskningsprosjektet er et masterstudie i samfunnsfagsdidaktikk ved Universitetet i 

Oslo. Samfunnsdidaktikk vil si læren om å lære bort samfunnsfag. Denne masteroppgaven går 

ut på å undersøke elevers refleksjoner i møte med et læringsopplegg knyttet opp mot et 

spesifikt tema. Læringsopplegget gjør bruk av en rekke verktøy hentet fra dramatradisjonen 

kalt «De undertryktes teater», utviklet av dramapedagogen Augusto Boal. Formålet med 

oppgaven er å kunne bidra til kunnskap om bruken av dette didaktiske verktøyet, eller 

læringsverktøyet. For å kunne si noe om dette er elevenes refleksjoner helt sentrale, da det er 

at elevene har et faglig utbytte som er målet med en undervisningsøkt. Hele klassen blir spurt 

om å delta i undervisningsopplegget som inkluderer en dobbelttime som skal observeres av en 

person uten ifra, samt et lydopptak av den siste helklassediskusjonen som inngår i siste 

undervisningstime. Noen elever blir i tillegg spurt om å delta i et intervju. Du som leser dette 

skrivet blir spurt om å delta i undervisningsopplegget, inkludert observasjon av siste økt og 

lydopptak av siste helklassediskusjon. Du trenger derfor ikke å ta stilling til å bli intervjuet.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for 

masterprosjektet.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Utvalget, det vil si forskningsdeltakerne, som blir spurt om å delta i undervisningsopplegget 

og bli filmet er alle elevene i din klasse. Klassen din ble valgt ut ifra praktiske hensyn. I og 

med at prosjektet innebærer at jeg overtar undervisningen i en periode var jeg avhengig av en 

lærers tillitt til å la meg overta klassen. Din klasse ble valgt fordi deres faglærer ville inngå et 

samarbeid med meg og foreslo deres klasse som passende ut ifra praktiske 

undervisningshensyn.  
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Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta innebærer dette at du deltar i en undervisningssekvens som består av 

fire enkelttimer, samt en dobbelttime. Undervisningstimene vil foregår innenfor rammene av 

den ordinære sosiologiundervisningen. Det vil si at du ikke trenger å delta i 

undervisningsopplegg utover vanlig skoletid. Den siste dobbelttimen vil observeres og siste 

helklassediskusjon vil tas opp på lydbånd. Jeg vil ikke be om noen sensitive 

personopplysninger i løpet av dette arbeidet, dvs at jeg ikke kommer til å be om informasjon 

om din religion, etnisitet etc. Det sagt, dersom du selv bringer opp slik personlig informasjon, 

vil jeg bruke dette i oppgaven der jeg finner det relevant.  

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg. Dette innebærer at det ikke vil ha noen konsekvenser for din karakter, eller ditt 

forhold til skolen og/eller lærer. Dersom du ikke ønsker å delta har du mulighet til å delta på 

et alternativt undervisningsopplegg. Dersom du velger å trekke deg fra prosjektet i mens 

undervisningsoppleggene pågår, kan du gi muntlig beskjed til masterstudent, Hanna. Du vil 

da få delta på det alternative undervisningsopplegget, og all data som er innsamlet om deg til 

nå vil bli slettet og ikke brukt videre i prosjektet. Dersom du i etterkant av at undervisningen 

er avsluttet ønsker å trekke deg, kan du sende mail til masterstudent Hanna, eller 

prosjektansvarlig Marianne Ødegaard. Begge mailadressen er oppgitt lengre ned i 

dokumentet. Dersom du trekker deg fra prosjektet vil din data bli slettet og ikke brukt i videre 

arbeid.  

 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Dette vil si 

at kun min veiledere og jeg vil ha tilgang på dataene vi samler inn i prosjektet. Observasjons- 

og lyddata vil lagres ved en PC ved ansvarlig institusjon, dvs Universitet i Oslo. Navnet og 

kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen navneliste adskilt 

fra øvrige data. Dersom data blir transportert bort fra denne institusjonen vil dette være i 

kodet form, slik at det ikke skal være mulig å identifisere deg ut ifra disse papirene. I den 

ferdige oppgaven vil du anonymiseres i den grad at alder og kjønn presenteres, samt by dere 

er bosatt i.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2019. Masteroppgaven vil antagelig gjøres 

tilgjengelig på instituttets hjemmesider. All rådata, det vil si den ubehandlede 

observasjonsdataen og lyddataen, vil bli slettet.    
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Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i 

dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo ved 

                                

Hanna Fatland Skjeie, student 

Tlf: 94097059 

Mail: hannafsk@student.uv.uio.no 

 

Vårt personvernombud:  

Morten Opsal 

Mail: morten.opsal@admin.nsd.no 

Marianne Ødegaard, hovedveileder 

Tlf: 22858115 

Mail: marianne.odegaard@ils.uio.no 

 

NSD- Norsk senter for forskningsdata AS 

Telefon: 55582117 

Mail: personverntjenester@uio.no 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

Marianne Ødegaard,                                                Hanna Fatland Skjeie,  

Prosjektansvarlig,               Student 

Hovedveileder 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hannafsk@student.uv.uio.no
mailto:personverntjenester@uio.no
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet "Elevers refleksjoner rundt bruken av 

Augusto Boals dramametoder i sosiologiundervisningen", og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i undervisningssekvens lik 4*45 min og 1*90 min som inngår i ordinær 

undervisningstid 

 å bli observert i siste undervisningssekvens (90 min) 

 at min deltakelse i avsluttende grupperefleksjon blir tatt opp på lydbånd.   

 

 

 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 30.06 

2019 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

  



 

97 

 

Appendiks G 

Vil du delta i masterprosjektet 

 «Hvordan opplever elever arbeidet med "De undertryktes 

teater"?» 
 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

elevers refleksjoner rundt bruken av Augusto Boals dramametoder i sosiologiundervisningen. 

I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære 

for deg. 

 

Formål 

Dette forskningsprosjektet er et masterstudie i samfunnsfagsdidaktikk ved Universitetet i 

Oslo. Samfunnsdidaktikk vil si læren om å lære bort samfunnsfag. Denne masteroppgaven går 

ut på å undersøke elevers refleksjoner i møte med et læringsopplegg knyttet opp mot et 

spesifikt tema. Læringsopplegget gjør bruk av en rekke verktøy hentet fra dramatradisjonen 

kalt «De undertryktes teater», utviklet av dramapedagogen Augusto Boal. Formålet med 

oppgaven er å kunne bidra til kunnskap om bruken av dette didaktiske verktøyet, eller 

læringsverktøyet. For å kunne si noe om dette er elevenes refleksjoner helt sentrale, da det er 

at elevene har et faglig utbytte som er målet med en undervisningen.   

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo er ansvarlig for 

masterprosjektet.  

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Utvalget, det vil si forskningsdeltakerne, i dette prosjektet er valgt ut i en totrinnsprosess. 

Elever fra denne klassen ble valgt av praktiske hensyn. I og med at prosjektet innebærer at jeg 

overtar undervisningen i en periode var jeg avhengig av en lærers tillitt til å la meg overta 

klassen. Din klasse ble valgt fordi deres faglærer ville inngå et samarbeid med meg og foreslo 

deres klasse som passende ut ifra praktiske undervisningshensyn. Alle elevene i klassen får 

forespørsel om å være med på prosjektet i form av å være delaktige i undervisningen jeg skal 

gjennomføre, samt at jeg kan foreta en observasjon av siste økten og gjøre lydopptak av den 

siste gruppediskusjonen. I tillegg blir et fåtall elever spurt om å bli intervjuet. Du er en av 

disse. Du blir spurt fordi du meldte deg som frivillig til å bli intervjuet. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta innebærer dette at du deltar i en undervisningssekvens som består av 

fire enkelttimer, samt en dobbelttime. Undervisningstimene vil foregår innenfor rammene av 

den ordinære sosiologiundervisningen. Det vil si at du ikke trenger å delta i 

undervisningsopplegg utover vanlig skoletid. Det vil komme inn en person utenifra som vil 

observere siste undervisningsøkt. Jeg vil også ta opp på lydbånd den avsluttende 

helklassediskusjonen.   

I tillegg til dette vil du delta i et intervju i forkant og etterkant av undervisningssekvensen. 

Spørsmålene i intervjuet vil omhandle dine tanker omkring tema vi jobber med og 

forventninger til og refleksjoner rundt timene. Intervjuene vil tilnærmet ta tredve minutter 

hver og vil utføres som en samtale mellom deg og meg. De vil finne sted innenfor ordinær 

skoletid og tas opp på bånd.  
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Jeg vil ikke be om noen sensitive personopplysninger i løpet av dette arbeidet, dvs at jeg ikke 

kommer til å be om informasjon om din religion, etnisitet etc. Det sagt, dersom du selv 

bringer opp slik personlig informasjon, vil jeg bruke dette i oppgaven der jeg finner det 

relevant. 

 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg. Dette innebærer at det ikke vil ha noen konsekvenser for din karakter, eller ditt 

forhold til skolen og/eller lærer. Dersom du ikke ønsker å delta har du mulighet til å delta på 

et alternativt undervisningsopplegg. Dersom du velger å trekke deg fra prosjektet i mens 

undervisningsoppleggene pågår, kan du gi muntlig beskjed til masterstudent, Hanna. Du vil 

da få delta på det alternative undervisningsopplegget, og all data som er innsamlet om deg til 

nå vil bli slettet og ikke brukt videre i prosjektet. Dersom du i etterkant av at undervisningen 

er avsluttet ønsker å trekke deg, kan du sende mail til masterstudent Hanna, eller 

prosjektansvarlig Marianne Ødegaard. Begge mailadressen er oppgitt lengre ned i 

dokumentet. Dersom du trekker deg fra prosjektet vil din data bli slettet og ikke brukt i videre 

arbeid. 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Dette vil si 

at kun min veiledere og jeg vil ha tilgang på dataene vi samler inn i prosjektet. 

Observasjonsnotater, lydopptak og intervjudata vil lagres ved en PC ved ansvarlig institusjon, 

dvs Universitet i Oslo. Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som 

lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Dersom data blir transportert bort fra denne 

institusjonen vil dette være i kodet form, slik at det ikke skal være mulig å identifisere deg ut 

ifra disse papirene. I den ferdige oppgaven vil du anonymiseres i den grad at alder og kjønn 

presenteres, samt by dere er bosatt i.  

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2019. Masteroppgaven vil antagelig gjøres 

tilgjengelig på instituttets hjemmesider. All rådata, det vil si det ubehandlede intervju-, 

observasjons- og lyddata , vil bli slettet.    

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
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På oppdrag fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo har 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i 

dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo ved                                

Hanna Fatland Skjeie, student 

Tlf: 94097059 

Mail: hannafsk@student.uv.uio.no 

 

Vårt personvernombud:  

Morten Opsal 

Mail: morten.opsal@admin.nsd.no 

Marianne Ødegaard, hovedveileder 

Tlf: 22858115 

Mail: marianne.odegaard@ils.uio.no 

 

NSD- Norsk senter for forskningsdata AS 

Telefon: 55582117 

Mail: personverntjenester@uio.no 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Ødegaard,                                                Hanna Fatland Skjeie,  

Prosjektansvarlig,               Student 

Hovedveileder 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hannafsk@student.uv.uio.no
mailto:personverntjenester@uio.no


 

100 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet "Elevers refleksjoner rundt bruken av 

Augusto Boals dramametoder i sosiologiundervisningen", og har fått anledning til å stille 

spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i undervisningssekvens lik 4*45 min og 1*90 min som inngår i ordinær 

undervisningstid 

 å bli observert i siste undervisningssekvens (90 min) 

 at min deltakelse i avsluttende grupperefleksjon blir tatt opp på lydbånd.   

 å delta i intervju i forkant av undervisningsopplegget 

 å delta i intervju i etterkant av undervisningsopplegget.  

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 

30.06.2019 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 


