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Forord 
Dette er et av produktene fra vårt Controverse-prosjekt, som vi gjennomførte fra 1/1/2022 - 30/8/2023. 
Bakgrunnen for dette er følgende observasjon: Fagpersoner i voksenopplæringen, uavhengig av om de 
jobber generell eller yrkesrettet videreutdanning, kommer i økende grad i situasjoner der polariserende, 
omstridte standpunkter om politiske, sosiale eller personlige hendelser utløser massive forstyrrelser og har 
slike en negativ innvirkning på gruppedynamikken at en tilbakevending til det faktiske læringstemaet blir 
nesten umulig. Å diskutere, debattere eller argumentere i opprinnelig forstand ser ut til å ha blitt umulig på 
dette området. Av dette konkluderer vi med at mange deltakere ikke er tilstrekkelig villige og kompetente 
til å samhandle med rom for ulike meninger, perspektiver og overbevisninger. 
På denne bakgrunn har vi vurdert utarbeidelsen av et konsept for grunnleggende politisk utdanning for å 
løse kontroverser med praktiske tilnærminger. Med handlingsmønstrene debatt og rettferdig 
argumentering ønsker vi å gjøre det mulig i voksenopplæringspraksis å få erfaring med verbal eller ikke-
verbal utveksling med andre meninger og standpunkter enn sine egne. Vi håper at voksenopplæringen kan 
bidra til å endre bevisstheten til deltakerne mot mer aksept for å være annerledes, utholdende og om 
nødvendig la andre meninger være som de er eller til og med – ideelt sett – oppnå en slags konsensus eller 
konstruktiv enighet – som et bidrag til et fungerende samfunn. 
Vår oppfatning av grunnleggende politisk utdanning for å løse kontroverser gjennom debatt og rettferdige 
argumenter gjenspeiles i produkter skrevet for utøvere av voksenopplæring. De skal i utgangspunktet 
fungere som et konsept for en tiltaksintegrert og livsverdensorientert politisk grunnutdanning for 
profesjonalisering av voksenopplæringen. 
 

Kontrovers erfaringsboks «arguing fair», bestående av en lærebok og en verktøykasse. 
Læreboken er den konseptuelle introduksjonen til stridstanken, som her presenteres på en velbegrunnet 
måte og underbygget med didaktisk-metodiske betraktninger. Spørsmålet spiller også en rolle om hvilke 
utfordringer som oppstår for voksenopplæringen og hvilken institusjonell og programmatisk støtte som er 
ønskelig. 
Verktøykassen presenterer konkrete implementeringsmuligheter i 18 livsverdensorienterte didaktisk-
metodiske enheter. På den ene siden er det verktøy som tar opp typiske kontroversielle temaer (f.eks. 
koronavaksinasjon eller livsmodeller), og verktøy der pedagogiske arbeidere kan finne metodiske verktøy 
for 'virkelige' (konflikt)situasjoner som (ofte) oppstår i undervisningshverdagen ( for eksempel 
brainstorming av argumenter eller paradoksal intervensjon) 
 

Kontrovers viser "fair d tichten" bestående av illustrerte casestudier fra praksis. 
I tre land (Tyskland, Østerrike, Norge) har det på bakgrunn av piloter av erfaringsboksen dukket opp 
eksempler på metodisk arbeid fra pedagogisk arbeid, som gir innsikt i reell gjennomføring i form av bilder, 
film og lyd. Utstillingsvinduene ønsker å tydeliggjøre håndteringen av kontroverser gjennom sin 
mediebehandling med levende eksempler og kanskje invitere deg til å etterligne dem . 
Vi vil bli glade hvis prosjektresultatene våre vil hjelpe deg med å håndtere kontroverser i din daglige 
voksenopplæring og om du vil motta forslag til hvordan en debattkultur kan utvikles som gjør at tvister kan 
forstås som dialog. 
Kontroversprosjektets styringsgruppe 
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Introduksjon 

Uttalelser fra CONTROVERSE-prosjektpartnerskapet 

"Å løse kontroverser betyr å håndtere andres posisjoner så upartisk som mulig." 

"Det er rettferdig å krangle når det ikke handler om å ha rett." 

"Å diskutere er en god måte å få til forståelse og løsning på det faktiske nivået." 

 

«Ulike meninger er i våre 
Å leve sammen er normalt og definitivt en berikelse.» 
 
«Med en god debattkultur er meningsutvekslingen rettferdig og saklig 
- og de involverte forblir i dialog.» 
 

 

" Å løse kontroverser betyr å være klar over din egen mening og møte motstan-
derens mening på et saklig nivå."  

"Det er rettferdig å argumentere om for eksempel en diskusjon er styrt av "spil-
leregler", 

"Debatt er en fin måte å utvide horisonten din ved å lytte aktivt." 

 

"Løse kontrovers betyr 
også for å håndtere mennesker 
deres vurdering som absurd 
og virker langsøkt." 
 
  «Rettferdige argumenter krever vilje 

   å stille spørsmål ved sine egne standpunkter." 
 

 

 

"Debatt er vanskelig når de involverte har veldig forskjel-
lige oppfatninger om reglene for en debatt." 
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Tvister er ikke et problem for et demokrati, tvert imot. 
Det blir farlig når regler og anstendighet glemmes. 

(Detlef Esslinger, SZ, 14. november 2020) 
 

Kontroverser som et tema for grunnleggende politisk utdanning 

Kontroversielle spørsmål og deres håndtering i debatter og tvister er konstituerende for demokratiske 
samfunn; som sådan er kontrovers en uunngåelig del av hverdagen. De siste årene ser kontroversene 
ut til å bli større og hyppigere, det er i alle fall det mediedekningen antyder. Det gjenstår å se om dette 
er tilfellet eller om oppfatningen av konflikter har endret seg. Det er ingen empiriske bevis for en 
økning. Overfloden av temaer som vekker sterke følelser og fører til motstridende meninger i det 
private, skole-, faglige miljøet ser ut til å øke; i alle fall blir det å håndtere motsetninger mer aggressivt 
og konfliktfylt. 

Utgangspunktet for vårt CONTROVERSE-prosjekt, som denne læreboken står i sammenheng med, er 
følgende antakelse: I en verden som blir stadig mer kompleks, er det en sentral demokratisk 
kompetanse å bevisst forholde seg til andre meninger og perspektiver og akseptere mangfold. . 

"Å lære å gå i dialog med andre og å respektere mennesker som har andre verdier enn ens egne 
er sentralt i den demokratiske prosessen og avgjørende for å beskytte og styrke demokratiet 
og fremme en kultur for menneskerettigheter." (Crick 1998) 

Situasjonen til fagpersoner i voksenopplæringen – det være seg generell, faglig eller bedriftsvidereut-
danningspraksis – er preget av situasjoner der polariserende, bekjempede standpunkter om politiske, 
sosiale eller personlige hendelser utløser massive forstyrrelser og konflikter. Det være seg temaer som 
Corona, flyktninger, islam: det ser ofte ut til at det å diskutere, debattere eller krangle i opprinnelig 
forstand er umulig for mange deltakere. Mange deltakere på kursene og tiltakene har ikke tilstrekkelig 
kompetanse og vilje til å gå inn i et samspill der ulike meninger, perspektiver og overbevisninger får 
rom og kommer til uttrykk i språk. 

Med utviklingen av denne læreboken for selvstudier ønsker CONTROVERSE-prosjektet å bidra til å 
støtte fagpersoner i voksenopplæringen, spesielt de som arbeider i voksenopplæringspraksis, med te-
oretiske og konseptuelle impulser, til å ta opp og arbeide med situasjoner som er hensiktsmessige for 
situasjon og effektiv for læring, der de hvit-tenkning, observerer fastlåste pigeonholing. 

Vi ser på løsning av kontroverser gjennom debatt og rettferdige argumenter som et sentralt aspekt 
ved livsverdensrelatert politisk grunnutdanning og ønsker å forankre temaet i fagene voksenopplæring 
som et tverrsnittstema. 

 

Lærebokens målgruppe 

Læreboken er rettet mot voksenpedagoger som arbeider innen voksenopplæringens mangfoldige felt: 
forelesere, lærere, sosionomer, konsulenter og trenere. Den er spesielt utviklet for pedagogisk aktive 
personer som arbeider innen grunnopplæring, generell, yrkesrettet og bedriftsintern voksenopplæring 
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og videreutdanning med såkalte lavkvalifiserte og ofte formelle utdanningstilbud med fjerndeltakere 
og nøkkelkompetansen til debatt og rettferdig argumentasjon som et element i grunnleggende politisk 
utdanning og ønsker å bruke som et tverrgående tema i sitt pedagogiske arbeid. 

Lærebokens tilnærming og mål 

Læreboken skal stimulere og oppmuntre voksenpedagoger til å muliggjøre erfaringer med språklig eller 
ikke-språklig utveksling med andre meninger og standpunkter enn sine egne. Med tilbud som er 
opplevelsesorienterte og orientert mot deltakernes bomiljøer, er det mulighet for å oppnå mer aksept 
for å være annerledes, for å holde ut og eventuelt etterlate andre meninger eller til og med – ideelt 
sett – en slags konsensus eller konstruktiv avtale. 

I tillegg gir læreboka spesialistkunnskap fra ulike disipliner som omhandler temaet og som bidrar til å 
forstå utfordringene ved å håndtere kontroverser prinsipielt og i de nye sosiale kompleksitetene. Det 
vil også handle om å reflektere over egne holdninger og perspektiver. Vår lærebok er ment å 
oppmuntre til selvrefleksjon og støtte håndtering av kontroverser i voksenopplæringen. 

Å diskutere og argumentere rettferdig kan læres 

Vi antar i utgangspunktet at debatt og argumentasjon rettferdig kan læres eller utvikles. Å håndtere 
kontroverser krever mest mulig autentiske anledninger i hverdagskurs- eller målearbeid og interaktive 
læringsaktiviteter. Det trengs livsverdensorienterte erfaringsfelt og det trengs mulighetene for å jobbe 
med disse erfaringene i kurshverdagen. 

Dette utfordrer voksenpedagoger til ikke å hindre at kontroverser blir behandlet fordi de oppleves som 
for utfordrende og risikable, men å takle dem på en målrettet måte. De som allerede tar politisk 
grunnutdanning som tverrsnittstema på andre felt, vil okkupere et annet temaområde med tilbud om 
å forholde seg til andre synspunkter eller meninger, som er et viktig fundament for demokratiet, hvis 
skjørhet har blitt åpenbar. Å håndtere det fremmede og det andre er en av de vesentlige, om ikke 
tilstrekkelige, forutsetningene for demokratiske samfunn. Her kreves det voksenopplæring for å gi et 
avgjørende bidrag på et konseptuelt, strukturelt og didaktisk-metodologisk nivå. 

strukturen til læreboka 

Det første kapittelet handler i hovedsak om begrepsavklaring; De første konsekvensene for 
voksenopplæringspraksis kan allerede utledes av dette. 

andre kapittel til spørsmålet om hvordan debattkulturen er i de europeiske landene og gjør 
eksisterende forskjeller transparente ved å bruke eksemplet fra Østerrike, Norge og Tyskland. Vi legger 
inn spørsmålet om debattkultur i en analyse av årsakene til økende sosiale spenninger. 

Kapittel 3 representerer en teoriledet bro til temaet 'håndtering av kontroverser' som tema for politisk 
(grunn)utdanning. Med spørsmålet om 'hvorfor' av utdanningstilbud for utvikling av rettferdige 
argumenter, blir det her tydelig at komplekse sosiale spørsmål og problemer tillater ikke enkle svar, 
men trenger å "tenke forskjellig". En forskjellstenkning konkretiseres ved eksemplet til ulike forfattere 
som vi refererer til og fra vårt prosjektperspektiv til et sentralt mål for politisk (grunn)utdanning. 
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Det fjerde kapittelet representerer et forsøk på å gjøre konseptuelle, didaktisk-metodiske deduksjoner 
for å undervise og lære hvordan man kan løse kontroverser. Fra politisk grunnopplæringsperspektiv 
presenteres mål og handlingsveiledende prinsipper, det gis informasjon ved anledninger for 
rettferdige argumenter og utløser av konflikter, og noen suksessfaktorer og handlingsgrenser tas opp 
til diskusjon. 

Det siste kapittelet tar for seg to aspekter: Utfordringene for voksenopplæringspraksis og de som 
jobber der har økt de siste årene av ulike årsaker, og oppgavene har blitt mer mangfoldige. Vårt tema, 
integrering og situasjonsbetraktning av ulike meninger i gruppene og fremme av å håndtere dette 
meningsmangfoldet bidrar også til å videreutvikle kravene til voksenopplæringspraksis på en tidsriktig 
måte. Identifiseringen av utfordringer gjør det også klart at ikke bare voksenopplæringsutøvere blir 
bedt om å ta opp og vurdere temaet, men også ledelsen ved utdanningsinstitusjonene og 
paraplyorganisasjonene som har ansvar for profesjonalisering og kvalitetsutvikling og realfag. 

Kapittel 6 avsluttes med ytterligere lenker og litteraturhenvisninger . 

Personlig merknad om prosjektpartnerskapet 

Læreboken er også et resultat av kontroversielle debatter mellom prosjektpartnerne. I 
utviklingsprosessen måtte vi kritisk stille spørsmål ved noen 'sikrede subjektive sannheter' - og vår 
forståelse av toleranse. Det var viktig - lærte vi - fordi: "Hvis vi dyrker en gjenværende usikkerhet om 
vår sannhet, kan vi motvirke faren for en fundamentalistisk holdning der vi devaluerer de av andre 
trosretninger som vantro." (Chmielewski, 2021, 17f) 
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1. Hva snakker vi om avklaring av vilkår 
 

1.1 Kontrovers som normalitet i demokratiske samfunn 

Kontroverser er kjennetegn ved demokratiske samfunn, kontroversielle temaer og deres oppgjør er 
uttrykk for den frie meningsdannelsen. Å gå i dialog med andre mennesker og respektere det faktum 
at de representerer andre verdier enn ens egne, har ulike perspektiver på politisk og sosial utvikling og 
hendelser og posisjonerer seg deretter er sentralt i den demokratiske prosessen og samtidig 
avgjørende for beskyttelse og myndiggjøring av demokrati (jf. Crick 1998). 

Som prosjektpartner forstår vi en kontrovers som en heftig 
krangel om en saklig sak hvor det er motstridende meninger og 
standpunkter. Debatt og strid (se nedenfor) er iboende i kontro-
vers og er samtidig midler til å håndtere ulike meninger og stand-
punkter. Kontroverser er eksempler på at demokrati som 
livsførsel er en forutsetning. 

 

1.2 Hva betyr det å diskutere og argumentere "rettferdig"? 

debatt , i motsetning til krangling, ingen nedsettende, pejorative 
eller negative overtoner. Det er mer en hederlig sak, som Duden 
fremmedordbok (høyre boks) viser. 

Opprinnelsesordboken gjør det klart at debatt også kan bli eks-
plosiv: debattere beskrives som krangling eller livlig diskusjon. 
De=apart, battere=å slå indikerer en mulig aggressiv undertone i 
debatten, og plasserer den dermed nær en krangel. Konkret betyr 
debatt å ta stilling til noe, sette navn på begrunnelser, komme 
med kritikk – men også lytte. 

I vårt samfunn, som har behov for harmoni, har ikke tvister et godt rykte. Det lærer vi fra tidlig alder, 
men det vi har lært hindrer ikke barn eller voksne i å krangle uansett. 

«Krangling lar deg bli bedre kjent med deg selv eller andre, sette ord på dine ønsker, følelser og inter-
esser. Vi krangler fordi konflikter er uunngåelige i livet. Vi kjemper med dårlig samvittighet, med mo-
derat suksess og med ville skader på kropp og sjel. For å argumentere konstruktivt uten å skade oss 
selv og andre, må vi lære oss regler og metoder.» (Jalka 2001, 1) 

Debatte: Erörterung, 
Aussprache, die zu einem 
bestimmten, festgelegten 
Thema geführt wird, wobei die 
verschiedenen Meinungen 
dargelegt, die Gründe für das 
Für und Wider vorgebracht 
werden. (Duden 
Fremdwörterbuch) 

Kontroverse: lat. contra  ent-
gegen; versus gerichtet. Eine 
Kontroverse ist ein länger an-
haltender Streit, Disput oder 
eine Debatte. (Wikipedia) 
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Sitatet snakker om konstruktive argumenter, som er rettet mot 
atferdsnivået. Når vi bruker begrepet 'argumenting fair' ønsker 
vi å understreke viktigheten av holdningsnivået (se Wikipedia). 

Begrepet rettferdighet går tilbake til det engelske ordet 'fair' og 
blir ofte oversatt med "rettferdighet, anstendighet", "likhet" 
eller til og med "fred" (jf. Demoratiewerkstatt). Det står for en 
holdning som muliggjør rettferdig og anstendig oppførsel. Rettferdig og anstendig oppførsel som følge 
av denne holdningen bidrar til balansen mellom sosiale relasjoner. (jf. Lexicon of Psychology) 

 

1.3 Hva forstår vi med debattkultur 

I fungerende demokratier kolliderer svært ulike erfaringer og 
meninger. En debattkultur innebærer at man ønsker menings- 
og erfaringsmangfold, at folk uttrykker seg fritt, blir lyttet til 
og har følelsen av å bli hørt; Debattkultur er også preget av 
møter på lik linje, det vil si at hver enkelts meninger og 
erfaringer er av interesse og tas på alvor. 

En debattkultur er ikke bare gitt, men et resultat av å håndtere 
kontroversielle spørsmål basert på konsensus og regler. Det er 
for eksempel konsensus om at man i utgangspunktet ønsker et mangfold av meninger og erfaringer, 
at alle kan ytre seg fritt og at alle involverte møtes på lik linje. Fra denne holdningen gjelder samtalens 
regler, som å lytte og la seg snakke til. Debattkultur innebærer også hensynet til emosjonalitet som er 
et resultat av personlige erfaringer eller interesser i et emne. Debattkultur er derfor avhengig av at og 
på hvilken måte debatt og rettferdig argumentasjon dyrkes og institusjonaliseres. 

 

1.4 Implikasjoner for voksenopplæring 

Fra disse forklaringene om forståelsen av begrepene kan det utledes innledende utgangspunkt for 
hvordan en debattkultur kan utvikles i voksenopplæringskurs: 

Å TILLATE KONTROVERSER BETYR Å TA OPP SPØRSMÅL I VOKSENOPPLÆRINGEN I HVERDAGEN SOM VEKKER STERKE 

FØLELSER OG SOM DET ER MOTSTRIDENDE MENINGER OM. 

VI ANSER DEBATT OG ARGUMENTASJON SOM EN KONSTRUKTIV MÅTE Å HÅNDTERE KONTROVERSER PÅ, KONTROVERSER 

SOM EN NATURLIG DEL AV HVERDAGEN I VOKSENOPPLÆRINGEN. 

RETTFERDIG ARGUMENTASJON KAN TA SIKTE PÅ Å SKAPE KONSENSUS I HÅNDTERINGEN AV ULIKE POSISJONER. 

RESULTATET AV RETTFERDIGE ARGUMENTER KAN IMIDLERTID OGSÅ BESTÅ I Å LA MOTSTRIDENDE POSISJONER STÅ. 

Å ARGUMENTERE RETTFERDIG ER BASERT PÅ REGLER OM RETTFERDIGHET OG LIKE VILKÅR FOR DE INVOLVERTE. 

Fairness bedeutet anständiges 
Verhalten und eine gerechte 
und ehrliche Haltung gegen-
über anderen Menschen. (Wi-
kipedia) 

Debattenkultur:  
à Meinungs- und Erfahrungs-

vielfalt ist erwünscht 
à Jede*r kann sich frei äußern 
à Jede*r hört zu 
à Begegnung auf Augenhöhe 
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EN DEBATTKULTUR MÅ UTVIKLES, DYRKES OG INSTITUSJONALISERES FORDI DEN IKKE KAN TAS FOR GITT. 

IMMANENT FOR ALLE DISSE ASPEKTENE ER IDEEN OM Å IKKE VIKE UNNA KONTROVERSER OG HÅNDTERINGEN AV DEM, MEN 

Å KLASSIFISERE DEM SOM EN DEL AV VOKSENOPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGSPRAKSIS.  

 
 

2. Hva med debattkulturen i europeiske land? 
 
Man kan godt krangle om hvor godt kontroverser håndteres i europeiske samfunn og hvilke mål som 
etterstrebes – uthulingen av debattkulturen har vært et tema i europeiske land i flere år. Var det 
annerledes før? Hva er bakgrunnen? 

I dette kapittelet finner du eksemplarisk innsikt i landene Østerrike, Norge og Tyskland, et 
kunnskapsbidrag til årsakene til sosiale spenninger og refleksjoner over hva som kan ha endret seg de 
siste årene. Også i dette kapittelet prøver vi å trekke konklusjoner for voksenopplæringen. 

 
2.1 Eksempel Østerrike  

En erosjon av debattkulturen har gjentatte ganger blitt tatt opp i østerrikske medier så vel som i 
politiske og sosiale organisasjoner i flere år. Flere nivåer av synkende debatt- og argumentasjonskultur 
kan identifiseres: i selve politikken så vel som i samfunnet på grunn av den økende polariseringen om 
temaer som migrasjon, religiøse synspunkter og konspirasjonsteorier. Spesielt unge mennesker 
fremstår ofte som «målløse» og har ingen eller utilstrekkelige midler til å håndtere kontroversielle 
meninger eller til å løse konflikter. 

I tillegg til koronapandemien og dens virkninger, er temaene religion og politikk sterkest representert; 
alle har i økende grad ekstremistiske perspektiver. Det ser ut til at koronakrisen er en utløser for en 
enda raskere synkende hemmingsterskel, ikke bare i de digitale mediene. Hatytringer og hatytringer 
er i sosiale medier og fora fra bl.a. Dagsavisene har for eksempel steget kraftig, men foregår også i 
økende grad i den «virkelige» verden. hvor kontroversielle spørsmål ofte er knyttet - som koronakrisen 
med migrasjon. 

Det er merkbart at det ikke eksisterer en debattkultur som en del av et demokratisk samfunn der de 
berørte påberoper seg demokrati og grunnleggende rettigheter og gir uttrykk for at disse ikke lenger 
eksisterer. (Høyre, Corona-nektere). 

At temaet for tiden får stadig større betydning i samfunnet, vises for eksempel av det nye initiativet, 
LastUnsReden, av den østerrikske legeforeningen (ÖAK), den østerrikske helseforsikringsfonden (ÖGK), den 
østerrikske kringkastingsselskapet (ORF) og det østerrikske Røde Kors (ÖRK). Grunnleggende partnere 
opprettet. 

Temaet her er at folk nesten ikke snakker sammen lenger, og hvis de gjør det, så stort sett med folk som 
deler samme oppfatning. Som et resultat beveger de seg i økende grad fra hverandre. 
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Initiativet forutsetter at en reell meningsutveksling er nødvendig for at landet og demokratiet skal klare 
seg, og at folk må begynne å snakke igjen. Med "Du + jeg = Østerrike" bør alle mennesker i Østerrike bringes 
tilbake til bordet. 

Organisasjonene ønsker å vise at ulike meninger og synspunkter er normalt og bør respekteres, og at alle 
sider har en plass i dette landet. Initiativet retter seg mot enkeltpersoner, for eksempel med diskusjonstips, 
og mot bedrifter som samarbeidspartnere: https://www.lasstunsreden.at/ 

 
2.2 Eksempel Norge 

Temaet er også svært aktuelt i Norge og de siste årene har det utløst en kontroversiell debatt rundt 
områdene ytringsfrihet, polarisering, stigmatisering og mangel på kultur for debatt. Dette skyldes et 
komplekst problem: 

1. Oppfatningen om at ulike meninger ikke lenger kan uttrykkes i en diskusjon fordi man er redd for 
stigmatisering, som har oppstått ved økende leirtenkning. 

2. Hvor slutter ytringsfriheten og hvor begynner diskriminering? Rasistisk, homofobisk og sexistisk dis-
kriminering kommer ofte til uttrykk i Norge under dekke av ytringsfrihet, spesielt på sosiale nettverk. 

3. Sterke meninger er representert i sosiale medier med falske profiler. De gjenspeiler en falsk virke-
lighet, og spesielt unge mennesker er ikke opp til denne retorikken. 

På politisk nivå publiserte derfor Norges regjering under Erna Solberg som statsråd i 2016 en regje-
ringsstrategi med tittelen «Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 2016-2020» for å motvirke hat-
ytringer og misbruk av ytringsfriheten. 

Hovedtemaene som er kontroversielt diskutert offentlig i Norge er homofili, flyktninger, Palestina-
Israel og Corona. I og på grunn av koronapandemien har disse debattene vært gjennomført på nett de 
siste to årene, hovedsakelig skriftlig på sosiale medier. Det er mye lettere å krangle med noen skriftlig 
enn ansikt til ansikt. Uansett er det lettere å stigmatisere og polarisere, siden publikum alltid kan eng-
asjere seg på nett og heie på den ene eller andre siden. Før Corona, og nå i Posten Corona igjen, kom-
mer litteraturhusene, bibliotekene og andre arrangementsarrangører tilbake, og bringer disse debat-
tene tilbake til plenum, hvor de er moderert og hvor tonen er mer reservert. Likevel blir det sinte 
publikum værende og uttrykker seg ikke i publikum, men etterpå i nettverkene. 

Norske medier behandler dette temaet mer og mer, her er noen eksempler: «Det han trist å se at vi i et 
demokratisk åpent samfunn som Norge har personer som vil egne debatter, definere og monopolisere med 
stigmatisering og stempling av samfunnsdebattanter med andre oppfatninger enn det de selv har» (Det er 
trist å se at vi i et demokratisk åpent samfunn som Norge har mennesker som ønsker å dominere, definere 
og monopolisere debatten ved å la samfunnsdebattanter med andre synspunkter enn dem selv stigmatisere 
og stemple. ”) https://www.nettavisen.no/nyheter/ingen-eier-en-debatt-og-har-rett-til-a-stigmatisere-
andre/s/12-95-3423871779 ; https://www.indre.no/stigmatisering-av-meningsmotstander/o/5-25-234205  
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2.3 Eksempel Tyskland 

Siden 2015, da hundretusenvis av flyktninger kom til Tyskland, har det vært økende snakk i media, i 
politiske uttalelser og i sosiopsykologiske og sosiologiske studier om en erosjon av debattkulturen i 
Tyskland. Det er fortsatt uklart om det var mer eller en kvalitativt bedre debattkultur i Tyskland før 
2015. Det er mulig at inntrykket av en nedgang i debattkulturen først og fremst skyldes internett og 
sosiale medier, som ikke er årsaken til tvister og kontroverser, men de " fremmer atferd som er spesi-
fikk for digital kommunikasjon: tvister. Mye av det som før var privat er nå offentlig – umiddelbart. “ 
(SZ Easter 2022) I Tyskland bruker rundt 30 millioner Facebook, mer enn 27 millioner er på Instagram, 
1,4 millioner bruker Twitter hver dag. Med dette programmeres en varig begeistring og begeistring på 
nettet, som gir inntrykk av en splittelse i samfunnet. Etter vår mening kan det ikke være snakk om en 
splittelse i samfunnet i Tyskland, det er mer en splittelse i Mileus eller om bobler i miljøer. 

Det er ulike meninger om debattkulturen var annerledes eller bedre. Michael Friedmann, som sier at 
det vi kaller å argumentere i dag er mer " en serie monologer. Men striden er en dialog, og en dialog 
krever at man lytter og at man er i stand til å snakke om argumenter, om fakta. “ (.....) Han antar at 
rundt 20 % av befolkningen (lateraltenkere, Pegida-tilhengere, konspirasjonsteoretikere) kun er opp-
tatt av seg selv og ikke av argumenter som dialog. Han ser også årsakene til en utilstrekkelig utviklet 
debattkultur i tyskernes historie, som, hvis de er over 60 år i dag, vokste opp i en fase der den sosiale 
«stillhetens kappe» ble spredt og alle forbrytelsene. begått av tyskere ble det som skjedde i 1945 gjort 
til et tabuemne; mange av de ansvarlige aktørene var i stand til å fortsette å opptre «demokratisk» 
uten avbrudd. Dette kan også være en årsak til utviklingen av et konsensussamfunn som ikke skader 
seg selv, som flertallet av tyskerne var ganske stolte av. Allerede i 1950 skrev Hannah Arendt om tys-
kernes virkelighetsflukt: « Det mest slående og også mest skremmende aspektet ved den tyske virke-
lighetsflukten ligger i holdningen til å forholde seg til fakta som om de bare var meninger. “ (Arendt, 
...) Gerald Hüther, leder av Institutt for tysk økonomi, ser en grunn i den føderale politiske utviklingen 
de siste to tiårene. “ Debattkulturen i Tyskland ble satt i dvale. Prisen er høy: sosial fragmentering fordi 
konstruktive kamper ikke lenger forsøkes ." (IdW informasjonstjeneste av 13. september 2021) Det 
virker uansett på høy tid å utvikle en debattkultur som inkluderer et ønske om å danne meninger. 

Spørsmålet om en kultur for debatt eller håndtering av konflikter spiller bare en marginal rolle i vok-
senopplæringen i Tyskland. Det er først og fremst et tema som har høy prioritet i politisk ungdoms-
opplæring og i ungdomsskolen. Tallrike prosjekter, som ofte fokuserer på rasisme, antisemittisme eller 
diskriminering, tar for seg spørsmål om en passende debattkultur. Imidlertid er de vanligvis prosjekt-
baserte og ikke permanente. 

I politisk grunnutdanning har debattkultur blitt et stadig viktigere tema de siste årene. I 2017 satte Berlin 
State Center for Civic Education grunnleggende politisk utdanning " som en måte å formidle ferdigheter for 
kulturell og sosial deltakelse " (2017,4) på den utdanningspolitiske agendaen fordi det observerte at spesielt 
mennesker i vanskeligstilte situasjoner ofte ikke gjør det. ser på seg selv som en del av forståelsessamfun-
net. « Derfor føler de seg ikke invitert til å være med å forme dette samfunnet.» (2017, 4) Statens senter er 
optimistisk i sin innsats fordi «de praktiske erfaringene i grunnopplæringskurs viser... at kursdeltakerne de-
finitivt er interessert i slike politiske og sosiale spørsmål er av interesse som er knyttet til deres umiddelbare 
livsmiljø og hverdagserfaring.» (2017,7) 
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2.4 Implikasjoner for voksenopplæringen 
 
Etter vår mening kan følgende utledes fra landseksemplene: VOKSENOPPLÆRING som sosial realitet og et 
sted hvor mennesker med ulike holdninger og perspektiver kommer sammen kan representere en mu-
lighetsstruktur der deltakerne kan uttrykke sine holdninger og perspektiver – i form av rettferdige ar-
gumenter og debatter. 
 
VOKSENOPPLÆRING KAN VÆRE ET ROM 

• SOM MULIGGJØR OPPLEVELSEN AV AT UTVEKSLING AV KONTROVERSIELLE POSISJONER IKKE NØDVENDIGVIS 
BETYR DESTRUKTIV KONFRONTASJON, MEN KAN UTVIDE ENS EGEN HORISONT; 

• SOM FORMIDLER AT FORSKJELLIGE, OFTE MOTSTRIDENDE MENINGER GJENSPEILER DEN SOSIALE 
VIRKELIGHETEN OG ER NORMALE, 

• SOM TILBYR FRIHET DER STILLHET KAN OVERVINNES AV FRYKT FOR STIGMATISERING ELLER 
DISKRIMINERING, 

• SOM FORMIDLER SPILLEREGLENE OG PRAKTISERER HVORDAN RETTFERDIGE ARGUMENTER KAN 
STRUKTURERES. 

2.5 Årsaker til økende sosiale spenninger 

Som eksemplene viser, har uthulingen av en sosial debattkultur blitt observert i Europa og USA i flere 
år. Det er enda mer avansert i USA. Siden slutten av andre verdenskrig hadde USA vært forløperen for 
utviklingen som også kunne observeres i Europa med et tidsetterslep. Erosjonen er et uttrykk for 
økende sosial splittelse, hvis virkninger oppfattes annerledes enn før, fordi de såkalte sosiale mediene 
fungerer som brannakseleratorer for splittelse og gjennom konstruksjonen av sine algoritmer ikke 
fremmer debattkulturen, men hindrer det, fordi de kun trekker frem bidrag som deler eller styrker den 
politiske holdningen til brukeren av såkalte sosiale medier. Nyere studier fra USA (jf. SZ av 1/12/22) 
viser at tilhengerne av demokratene og republikanerne maler " et grotesk forvrengt bilde av den andre 
siden som amoralske demoner ". " Amerikanerne hatet derfor den andre leiren mer enn de verdsatte 
sin egen " (ibid.). Når det ikke lenger er snakk om en politisk debatt eller en felles kamp for sosiale 
løsninger, men om kampen mellom godt og ondt, er en debatt verdig navnet ikke lenger mulig. 

«Frykt» som et nøkkelbegrep for rasisme 

Frykt ser ut til å være et nøkkelbegrep som også inkluderer de ulike formene for rasisme som en hyppig 
årsak til konflikter eller berettiget kontrovers. Rasisme er en del av det grupperelaterte fiendskapet og 
" inkluderer all oppførsel mot etniske, sosiale, kulturelle minoriteter som har oppstått fra harme og har 
en tendens til å føre til vold. » (Benz 2019, 19) 

Rasisme med sine varianter av fremmedfrykt, antisemittisme, antisionisme, antisigøynerisme og ho-
mofobi, kritikk av islam eller kulturell rasisme (jf. Benz 2019, 7) ser ut til å være en permanent bivirk-
ning av menneskets historie, det ser ut til å være en antropologisk konstant. Allerede da fulgte den 
arkaiske dannelsen av klaner i tidlig menneskelig historie prinsippet om avgrensning: oss mot de andre. 
Den andre fremsto ikke som en venn eller hjelper, men som en trussel, som en konkurrent om mat, 
jord og andre ressurser. Jo større trussel, jo hardere kamp, jo større frykt og desto viktigere er beskyt-
telsesfunksjonen til egen gruppe. Slik sett kan man også si « at roten til rasismens fremvekst ikke var 
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et uttrykk for en gruppes eller etniske gruppes overlegenhet, men eksistensiell frykt og usikkerhet. » 
(Abdel-Samad, 2021, 17) Rasister er vanligvis ikke engang klar over denne roten, de stiller ikke spørs-
mål ved overlegenheten til deres gruppe eller etniske gruppe. 

Frykt som en ny livsledsager? 

Selv om vi i Sentral-Europa stort sett lever i velstand og en kamp om mat, jord eller andre ressurser 
har blitt overflødig, ser ikke frykten ut til å avta, men å øke: «10-14 % av befolkningen lider av en 
angstlidelse som krever behandling " (German Society for Social Psychiatry) Tiåret mellom 2010 og 
2020 var økonomisk velstående, på et overfladisk syn var det liten grunn til utvikling av frykt. Faktisk 
var det en 83 % økning i angstlidelser som krever behandling i denne fasen. I 2020 utgjorde angst og 
relaterte lidelser 49,9 % av alle fraværsdager på grunn av psykiske lidelser. 

En hovedårsak til denne utviklingen ser ut til å være mange menneskers frykt for fremtiden. " Du kan 
ikke... overbevise noen om at deres frykt er ubegrunnet ." (Bude, 2015, 12) Og de ser ikke ut til å være 
helt ubegrunnede. Løftet om fremskritt i sosial integreringsmodus, som har vært gyldig i flere tiår, har 
tippet inn i trusselen om ekskludering. Det har ikke bare blitt vanskelig å komme inn i ønsket samfunns-
klasse . Det er mer sannsynlig at de i den lavere middelklassen sklir ut av det – én av fem i den typiske 
arbeidsalderen. “ (SZ fra 2.12.21) 

At det sosiale skillet i USA er mye mer uttalt enn i Europa har også sammenheng med at sosial tilbake-
gang har blitt mye hyppigere de siste tiårene. I 1969 hadde 70 % av de i trettiårene " ryddet barrieren 
for voksen alder: de hadde en høyskoleutdanning, de hadde sitt eget hjem, de var økonomisk uavheng-
ige, og de var gift og hadde barn. I dag er det bare 15 % som har passert alle disse sosiale milepælene 
.» (Hurrelmann, Albrecht, 2014, 29) Denne utviklingen ser ut til å skremme flere og flere mennesker. " 
Frie mennesker bør ikke være redde for frykt fordi det kan koste dem selvbestemmelse. De som drives 
av frykt unngår det ubehagelige, benekter det virkelige og går glipp av det mulige. Frykt gjør folk av-
hengige av forførere, omsorgspersoner og spillere. " (Bude, 2015, 15) 

Frykt er avhengig av det sosiale bildet 

Denne frykten kan finnes i alle politiske leire og sosiale klasser. Det som er avgjørende er det sosiale 
bildet til de berørte. Her er det faktisk massive forskjeller mellom de som ønsker den sosiale utviklingen 
mot mer pluralisering og individualisering velkommen. “ Faktisk har befolkningen blitt mer frihetsbe-
visst og kosmopolitisk i flere tiår. Det er flere og flere mennesker i Tyskland som aksepterer og setter 
pris på mangfold ." (Schellenberg, 2020, 12) Men det er en liten, men vokal minoritet som skylder 
årsakene til frykten deres på mennesker, etniske grupper, religioner, raser som er forskjellige fra De 
streber ikke etter et åpent samfunn, men ønsker heller å forstå samfunnet som et fellesskap som " 
definerer seg selv først og fremst gjennom avgrensning (til andre fellesskap). ... Tilhørighet og integre-
ring i fellesskapet er basert på en eller flere egenskaper som avstamning, religion eller livssyn, som er 
absolutte og ikke kan stilles spørsmål ved. I samfunnet, derimot, skjer integrering først og fremst gjen-
nom formell lov .» Å tenke fellesskap virker bakoverskuende og antar, på en helt ahistorisk måte, at 
samfunnet før var mer et fellesskap, som aldri samsvarte med virkeligheten. . Selv om gruppen av de 
som trenger fellesskap er liten, har handlingen deres bred innvirkning. Med de såkalte sosiale mediene 
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har du omfattende kanaler til rådighet for å vekke oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst, har pan-
demien vist at deres agitasjon oppnår noe av en samfunnsmessig sivereffekt. «Konstant drypp sliter 
bort steinen», med andre ord: en usikker midte i samfunnet styrkes i deres usikkerhet; en konstant og 
kontinuerlig repetisjon av hatytringer og hatytringer har effekt. 

Konspirasjonshistorier 

I daglig tale har begrepet konspirasjonsteori blitt etablert, men det kan ikke være snakk om et " system 
av vitenskapelig funderte utsagn for å forklare visse fakta eller fenomener " (Duden-ordboken for 
fremmedspråk). Det er derfor vi snakker mer passende om konspirasjonshistorier. 

Konspirasjonsfortellinger forstås som et " forsøk på å forklare en hendelse, et kurs eller en tilstand i 
form av de målrettede, skjulte handlingene til en gruppe mennesker ." (Skudlarek 2021, 83f) De er 
rasistiske i sin konstruksjon fordi de trenger mindreverdige fiender som antas å ha onde egenskaper 
eller intensjoner (jf. Benz 2021, 8f). 

Den amerikanske jøden, milliardæren og beskytteren av kunsten Soros har vært offer for en 
konspirasjonsmyte i flere år. Han er selv erklært av den ungarske statsministeren Orban for å være en 
sentral skikkelse med ansvar for all slags ondskap i verden. Det som er interessant er at i 
konspirasjonsfortellingene er jøder " de eneste ofrene for rasisme som gis både lav og høy status av 
rasister." Jøder er stereotype av rasister på samme måte som andre minoriteter - som falske, tyvende, 
skitne, sjofele, stinkende - men også som velstående, privilegerte, mektige, som hemmelige herskere i 
verden. På en eller annen måte er jøder både undermenneskelige og i hemmelighet menneskehetens 
herrer ." (Baddiel 2021, 28) Antisemittiske undertoner kan også finnes i historien til 
konspirasjonsmyten om 'løgnpressen', som antyder at de viktige presseproduktene er kontrollert av 
tredjeparter og ikke er forpliktet til sannheten. Løgnpress dukker opp som begrep allerede på 
begynnelsen av 1800-tallet etter at pressesensuren ble opphevet. « I katolske og konservative 
publikasjoner nevnes også den jødiske løgnpressen og den jødiske pressen pejorativt .» (Benz 2019, 
129) 

I praksis er det ekstremt vanskelig å lage konspirasjonshistorier om kontroversielle debatter, fordi 
konspirasjonsfortellerne ofte beveger seg i lukkede verdensbilder og ikke lenger er åpne for 
argumenter. " Løgn er ofte mye mer åpenbare og attraktive for sinnet enn virkeligheten ." (Arendt 
2019, 11) Dette gjelder dessverre ikke bare konspirasjonsfortellere. 

Var alt bedre før? En refleksjon 

Endringene i håndteringen av kontroverser, som kan observeres over hele Europa, har en mulig årsak i et 
toleransebegrep som vi har misforstått. Samfunnet vårt har blitt mer tolerant i sitt selvbilde. Homofili er 
fortsatt en årsak til diskriminering i Tyskland i dag, men i det minste har likekjønnede par oppnådd juridisk 
likestilling – samfunnet har blitt synlig mer mangfoldig. Men å se årsakene til dette i økt toleranse går ikke 
langt nok. Det er en toleranse som ikke fungerer. « Det bevarer harmen, følelsen av at den andre bare får 
være så forskjellig fra seg selv fordi man må akseptere det. Og ikke fordi folk er forskjellige, og det er en god 
ting ." (Kram, 2018, 37) Det er ikke et uttrykk for toleranse hvis jeg bare legger igjen vurderinger som jeg 
finner absurde. Vi observerer i oss selv hvordan vi reagerer uforståelig på visse sosiale tendenser og antar 
at diskusjoner med representanter for visse tendenser ikke er verdt. « Mange forbinder 'toleranse' med en 
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illusjon av harmoni, frihet og respekt. Faktisk betyr det latinske verbet 'tolerare' ikke annet enn 'holde ut' 
eller 'holde ut'. Så det er ingen spor av idyll, for du kan bare "holde ut" noe du ikke setter særlig pris på: 
smerte, for eksempel stress – eller bare abstrude utsagn og synspunkter. Toleranse er vanskelig fordi det 
alltid refererer til noe du avviser ." (Heitmann oJ) 

Å leve toleranse betyr derfor å engasjere oss i debatter der vi blir konfrontert med synspunkter som virker 
absurde, fordi ytrings- og meningsfrihet er toleransens grunnpilarer. Leirtenkningen som for tiden lammer 
debattkulturen er ikke ny historisk sett. Det som imidlertid kan være nytt, er at leirene nesten aldri prøver 
å snakke sammen og er fornøyd med å eksistere i sine respektive bobler. Dette gjelder for høyre så vel som 
for venstre, for liberale som for konservative. Å lide av den såkalte bias blind spot er ikke knyttet til politiske 
leire, " det vil si overbevisningen om at alle andre er på feil spor av kognitive forvrengninger, mens man går 
veien til velbegrunnede bevis ." (SZ 28.5.22) 

 

 

2.6 Implikasjoner for voksenopplæringen 

VOKSENOPPLÆRINGENS INTEGRERINGSPRESTASJONER STÅR OVERFOR NYE UTFORDRINGER 

Fra forklaringene dukker spørsmålet om voksenopplæringens integreringsprestasjoner nesten 
uunngåelig opp. Voksenopplæringssystemets integreringsprestasjon, i likhet med utdanningssystemet 
generelt, viser seg ikke bare i den enkeltes læringssuksess, men det handler mye mer om å «gjenkjenne 
ulike måter å tenke, handle og leve på, sosial utveksling og tilrettelegging av ulike sosiale kontakter . « 
( Hillmert, 2022, 15) 

Å oppnå denne integreringsprestasjonen blir mer og mer krevende og vanskelig å realisere i praksis i 
voksenopplæringen. Spesielt i tilbudene om videre yrkesopplæring med begrenset frihet til deltakelse 
kan det observeres en økning i kontroverser med konfliktløsning i læringsgruppene, som økte på grunn 
av koronapandemien, men som ikke har sitt opphav der. Rasisme noe har lenge vært en årsak til kon-
flikt. « Rasisme med sine varianter av fremmedfrykt, antisemittisme og antisionisme, antiziganisme og 
homofobi, 'kritikk av islam' eller kulturell rasisme er til stede overalt. « (Benz, 2019, 7) 

VOKSENOPPLÆRING ER ET VIKTIG STED HVOR DELTAKELSE I SOSIAL DISKURS ER MULIG FOR ALLE MÅLGRUPPER. 

Her er det også muligheter for utøvelse av voksenopplæring, fordi det er et av få steder der mennesker 
med ulik bakgrunn, klasser og politisk syn møtes og hvor det å ha sosial eller kulturell kapital ikke 
bestemmer muligheten for deltakelse. Jo mer sosialt relevante institusjoner mister sin betydning og 
effektivitet, som man kan observere for eksempel når det gjelder kirker eller fagforeninger, jo mer 
videreutdanning kreves for å kompensere for dette tapet av betydning og for å bli enda mer et sted 
for sosialt samvær. diskurs. 

VOKSNE LÆRERE ER RELEVANTE AKTØRER FOR MODERERING OG DEEKALERING 

VOKSNE LÆRERE ER EFTERSPØRT SOM MODELLER; DU KAN OPPFORDRE RESPEKT SOM EN HOLDNING 
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I praksisen med trening og coaching med heterogene grupper har voksenpedagoger to viktige oppga-
ver: moderering av debatter om kontroversielle temaer og nedtrapping ved konfliktsituasjon. Dette 
krever at trenere og trenere på dette området er i stand til å skille seg ut og holde seg på fakta- eller 
metanivå på grunn av sin profesjonalitet. For å gjøre dette trenger de nødvendige personlige og faglige 
ferdigheter, samt egnede metoder og instrumenter til bruk i daglig trening og coaching. 

Vi må være klar over at spesielt unge ofte «mangler ordene» til å fremføre sine meninger objektivt i 
diskusjoner og har liten eller ingen erfaring med å håndtere avvikende meninger. Her spiller også en 
negativ rollemodelleffekt inn, som påvirker den økende forverringen av en debattkultur i sosiale me-
dier og i det personlige miljøet til denne målgruppen. 

I voksenopplæringen blir vi derfor gjentatte ganger konfrontert med stereotypier, fordommer og også 
diskriminering av enkeltpersoner eller hele grupper. Dette gjør vårt daglige arbeid vanskeligere, da vi 
jobber med å unngå eller løse forstyrrelser som har oppstått gjennom ulike posisjoneringer, verdier 
eller tro i heterogene grupper i stedet for med læringsinnhold. Erfaring har vist at trenere og trenere 
ofte unngår enkelte temaer som anses som polariserende eller ikke gir dem noe rom for ikke å belaste 
den (eventuelt vanskelige) gruppedynamikken. 

Vi har imidlertid muligheten til å jobbe for å endre denne situasjonen; Målet er at unge mennesker 
skal innse at ulike perspektiver og synspunkter er normale og bør respekteres i et fungerende demo-
kratisk samfunn, hvor det er rom for et bredt spekter av meninger. Det er også en del av denne læ-
ringsprosessen å utvikle en bevissthet om at motstridende meninger og overbevisninger ikke nødven-
digvis må vedtas, men at de som har dem må behandles med respekt. 

 

3. Håndtering av kontroverser - tema for grunnleggende politisk 
utdanning 

 

3.1 Hvorfor trenger vi utdanning for rettferdige argumenter? 

Vårt svar: Årsakene til kontroverser er ofte så komplekse at deres dimensjoner ikke kan forstås ved å 
se på kontroversen fra bare ett perspektiv. 

Det er temaer og hendelser som på grunn av historiske, sosiale og politiske (gjærings)prosesser ikke 
tillater enkle svar på tvetydige spørsmål. Snarere virker formuleringen av et spørsmål ofte så 
omfattende at svaret må være tilsvarende multi-perspektiv. På grunn av sosiale (ulike) maktforhold, 
som er preget av rasisme, kolonialisme, patriarki, klassisme og undertrykkelse av marginaliserte 
grupper, kan det å forhandle om spesifikke saker være som å danse på en kruttønne. Folk forbinder 
ofte problemer med "individuell bekymring, skader, komplekse, ofte tverrgenerasjonstraumer" 
(Hartmann 2021), noe som kan føre til formulering av et spesifikt spørsmål som resulterer i en 
konfliktfylt debatt som gjør alle involverte sinte, misfornøyde, fortvilet eller forlater skammer seg. 
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For å klargjøre hva en endimensjonal representasjon av et emne kan oppnå, bør hendelsene i Kölns 
nyttårsaften 2015/16 diskuteres på dette punktet. 

Hva skjedde? 

Nyttårsaften 2015/16 ble kvinner* seksuelt overgrepet av hovedsakelig nordafrikanske migranter i det 
indre byområdet i Köln nær sentralstasjonen/katedralen. I anledning denne begivenheten var det utbredt 
media og offentlig forargelse, «som rammet den tyske diskursen i nesten alle sosiale lag etter at hendelsene 
ble kjent» (Dietze 2016, s. 6). I det diskursive løpet denne natten ble en universell anklage om seksualisert 
vold artikulert mot mannlige flyktninger – på en måte som koblet rasisme med sexisme og seksualisert vold 
og etnisitet/rase uatskillelig knyttet til hverandre. Sexisme ble eksternalisert fra den 'egen' kulturen og 
tilskrevet den 'andre', i dette tilfellet den unge mannen som hadde flyktet, som om det ikke fantes sexisme 
i det 'tyske' majoritetssamfunnet ( se Dietze 2016, 2018 om etnoseksisme og seksuell eksepsjonalisme) . 
Det var påfallende at verken de påståtte gjerningsmennene eller de som var berørt av sexisme hadde noe 
å si i diskursen. 

Med bakgrunn i denne hendelsen kan det stilles spørsmål om hvordan en hensiktsmessig måte å håndtere 
hendelsene i Köln kunne sett ut, som ikke spiller ut ulike grupper berørt av marginalisering mot hverandre. 
Hvordan kunne vi ha snakket om seksualisert vold begått av gjerningsmenn lest som migranter uten å skape 
sexistisk rasisme? Eller for å si det omvendt: Hvordan kan en diskurs rettet mot seksualisert vold som 
produserer rasistiske fortellinger avvises uten å relativisere voldserfaringene til de berørte? 

Disse spørsmålene er relevante for temaet håndtering av kontroverser fordi de påpeker problemet: En 
ensidig betraktning av hendelsene i Köln førte til en hovedsakelig sexistisk (re-)produserende debatt 
(jf. Dietze 2017, 2018) med en svært kompleks problemstilling, som til slutt fører til marginalisering av 
mannlige flyktninger, ved at denne gruppen mennesker i seg selv ble anklaget for å delta i seksualisert 
vold, og usynliggjøring av de berørtes opplevelser av vold på nyttårsaften, hvis lidelse ble brukt til å 
instrumentalisere en anti-migrasjonspolitikk. I Köln-sammenheng var det ikke mulig å adekvat 
artikulere de ulike opplevelsene av rasisme og sexisme (basert på de ulike utgangspunktene i 
debatten). Snarere ble de to undertrykkelsesmekanismene spilt ut mot hverandre og satt sammen i en 
slags offerkonkurranse. 

Kontekster som den som er beskrevet ovenfor, vekker et dilemma (jf. Foitzik 2017). Årsaken er at alt 
aldri kan artikuleres tilstrekkelig på en gang, og det vil alltid være stemmer som ikke blir tilstrekkelig 
vurdert. Det kan imidlertid også være potensiale for å løse problemet: ved å erkjenne at det ikke finnes 
klare svar på tvetydige spørsmål, skapes et visst rom for kontroverser, som gir mulighet for refleksjon 
og refleksjon for å se på en hendelse fra ulike perspektiver - å se sin egen mening som et objekt i 
diskurser og ikke som det objektet som representerer utgangspunktet og ankomsten til en debatt. 

Om viktigheten av fordommer 

I denne sammenhengen kan også fordommer spille en produktiv rolle: Vi må være bevisst våre 
fordommer og stereotypier for å kunne håndtere dem. « Rasister er alltid bare de andre... Vi er litt 
blinde for hva vi selv bidrar med til harme og ekskludering hver dag. » (Abdel-Samad, 2021, 34). Men 
hvis ens egne internaliserte fordommer, som kommer til uttrykk i sexisme, rasisme, homofobi osv., blir 
anerkjent, kan fordommene håndteres og brytes ned. Å ha og utvikle fordommer er ikke å vurdere 
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som "dårlig" i seg selv. Snarere er dannelsen av fordommer en reaksjon på det opplevde miljøet og er 
nødvendig for å kunne delta i hverdagslige sosiale interaksjoner og for å kunne evaluere dem. De « 
fyller funksjonen med å mentalt avverge utrygghet og trusler for mennesker. De tjener til å gjøre verden 
håndterbar, for å redusere kompleksiteten ." (Freisenhahn, 2014, 1) Fordommer og stereotypier har en 
livsfremmende funksjon og gjør samtidig livet vanskeligere fordi de snevrer inn synet og tvinger oss 
inn i mentale duehull. Hvordan vi håndterer dem avgjør om de gjør livet vanskelig for oss eller andre. 

 

3.2 Politisk (grunnleggende) utdanning: Å tenke annerledes – en filosofisk og etisk 
digresjon 

Spesielt filosofi og etikk er de domenene der spørsmålet om hvordan mennesker og samfunn ønsker 
og bør leve er mest intensivt diskutert. En sentral byggestein er håndtering av tvister. Hva er de mulige 
måtene å gjøre tvister fruktbare som en dialog? 

Hark og Villas (2017) har utarbeidet hvordan flertallsperspektiver kan gjøres fruktbare, nemlig å tenke 
i forskjell. Å tenke i forskjell beskriver en bestemt holdning som nøye kan adopteres og testes i 
diskurser og integrerer forskjeller som et positivt element i ens eget verdensbilde. Hark og Villa bruker 
andre pionerer, og etter vår mening har det dukket opp interessante ideer som er inspirerende for 
voksenopplæringen 

Anerkjennelse av ulikhet som en grunn til å lære av hverandre 

En tanke er at det å adressere og anerkjenne forskjeller kan være et av de viktigste og mest kraftfulle 
verktøyene i kampen for en bedre verden for alle (jf. Lordes 1986). 

Poenget her er ikke å se forskjeller mellom mennesker og meninger som motsetninger til andre 
mennesker og meninger, men som forskjeller. Forskjeller i menneskelige konflikter kan forstås og 
brukes som en mulighet til å lære (av hverandre). Integrering av flyktninger kan for eksempel bare føre 
til inkludering og sosial deltakelse dersom konflikter tillates. Konflikter eller til og med forskjeller kan 
sees på som noe positivt i denne oppfatningen hvis de betyr at mennesker med migrasjonserfaring har 
kommet til et samfunn som trives med deltakelse fra så mange mennesker som mulig og bringer alle 
til bordet (jf. El-Mafaani 2018 ). 

Å krangle i et innvandringssamfunn er derfor mer en indikator på at mangfoldige samfunn vokser 
sammen. 

Pluralitet er utvilsomt 

En annen idé kommer fra den jødiske filosofen Hannah Arendt, som også tar for seg å tenke i forskjell: 
Pluralitet er en sentral forutsetning for å tenke i forskjell. I deres overveielser er pluralitet et utvilsomt 
faktum og derfor et politisk krav på samme tid (jf. Arendt 1994, 1998). 

Å anerkjenne pluralitet på politisk nivå så vel som mellom individer betyr å gjøre ulike synspunkter 
hørbare ; det betyr å betrakte individet som uerstattelig, gjennomføre og tilrettelegge for pågående 
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samtaler, og opprettholde « interessen for en felles verden » (Hark & Villa 2017, s. 123) som en felles 
konstant – til tross for eksisterende forskjeller. 

Ved første øyekast kan en slik tilnærming virke noe naiv fordi den ignorerer ulik fordeling av makt og 
antar at "interessen i en felles verden" er et kollektivt ønske. 

Sårbarhet som en primær form for menneskelige relasjoner 

En tredje og svært spennende tanke – også for voksenopplæringspraksis – kommer fra Judith Butler. 
Hun legger vekt på " sårbarhet ". Hun ser på sårbarhet som en av de mest originale formene for 
menneskelige og sosiale relasjoner. Hver av oss har opplevd vondt i løpet av livet sitt. Det må imidlertid 
tas i betraktning at ikke alle mennesker er like sårbare og at " precarity manifesterer seg forskjellig " 
(Hark & Villa 2017, s. 122) og vårt potensiale for sårbarhet er også relatert til hvordan forskjeller er 
sammensatt i oss . 

På denne bakgrunn utvikler Butler en etikk som forutsetter at vi mennesker er avhengige av hverandre 
i et samfunn. Folk kan ikke unnslippe hverandre fordi de er utsatt for hverandre. Vi kan derfor bare 
konstruere en verden som gjør et godt liv mulig i koordinering med andre (jf. Butler 2006). 
Forutsetningen for dette er at vi erkjenner at vi selv, men også andre, er sårbare. 

Å møte andre mennesker i sosiale interaksjoner – dette inkluderer fremfor alt argumenter, diskusjoner 
og (konflikt) diskurser – med bevisstheten om å potensielt såre dem og å bli såret selv, skaper et rom 
for oppmerksomhet, hengivenhet og gjensidig anerkjennelse. Likeledes skaper det å ta hensyn til alles 
sårbarhet et nivå som alle diskursdeltakere til syvende og sist kan møtes på dersom sårbarhet 
anerkjennes som et felles referansepunkt og utgangspunkt. 

Tenk med verden i stedet for å tenke på den 

Fra disse refleksjonene om å tenke i forskjell, kan det oppstå en holdning som gjør det mulig å tenke « 
med verden i stedet for om den » (Hark & Villa 2017, s. 124). Å tenke med verden kan bare fungere hvis 
vi gjenkjenner andre, selv om de inntar posisjoner som vi ikke kan forstå. Dette høres relativt enkelt 
ut, men det er faktisk en stor hindring som mange av oss sliter med å overvinne. Det er iboende i 
mennesker at de anser sitt eget verdensbilde for å være korrekt. De fleste av oss er ikke engang klar 
over hvor mye skadekraft det er i diskursadferd hvis bare ens egen posisjon anses som riktig og 
berettiget. 

Det er viktig å merke seg at denne makten til å skade er knyttet til individers sosiale posisjonering og 
at marginaliserte grupper potensielt er mer sårbare. Derfor er målet å holde diskurser med alle, å skape 
en scene for hvert perspektiv og å gjennomføre forhandlinger ved store bord hvor alle kan ta plass. På 
denne måten går ikke ens egen mening, én mening blant mange, og viktige stemmer, aspekter, 
perspektiver og tolkninger av en sak tapt. Multi-perspektiv presentasjon av konflikter, fenomener, 
hendelser osv. er den eneste veien ut av dilemmaene med gjensidig skade og herding av (motsatte) 
posisjoner. 

Dette er i hovedsak knyttet til kravet om å inkludere flere perspektiver i sosial diskurs og å utvikle en 
(egen indre og politisk) holdning som anerkjenner egen mening som et objekt i diskurs og fra dette 
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ståstedet er åpen for andre stemmer. " Å utarbeide differensiering i samtale er nåtidens største 
utfordring for bevaring, forsvar og utdyping av flertallsdemokratier " (Hark & Villa 2017, s. 125). 

3.3 Implikasjoner for voksenopplæringen 

VOKSENOPPLÆRING KAN IKKE UTDANNELSE LØSE MARGINALISERING AV GRUPPER FORÅRSAKET AV 
SAMFUNNENS MAKTRELATIONER, DERES MULIGHETER ER BEGRENSET 

Det vil være temaer som fører til konflikter på grunn av individuell bekymring eller traumatiske 
opplevelser fordi de genererer følelser. Voksenopplæringen kan også gi rom for dette, men må være 
klar over at dens muligheter er begrenset fordi det er et hjelpende og ikke et helbredende yrke; men 
hun burde bruke sjansene sine! 

MEN VOKSNE LÆRERE KAN GJØRE: 

- VISE EFFEKTENE AV ENSIDE VISNINGER AV KOMPLEKSE EMNER OG OPPORDRE TIL EN ENDRING AV PERSPEKTIV  

Spesielt gruppemiljøer i voksenopplæringen tilbyr et rom for utveksling, der veiledede diskusjoner, 
øvelser og «prøve ut» kan brukes til å arbeide med å utvikle alternative strategier for å håndtere andre 
meninger enn ens egne. Frykt og sårbarhet, vanlige årsaker til «målløshet» i debatter eller konfronta-
sjoner, kan reduseres i denne beskyttede rammen og viktigheten av å tenke forskjeller og alternativer 
kan oppleves. 

- TA HANDLE FUNKSJONEN TIL FORDOMMER 

Et viktig skritt mot en kultur med rettferdige argumenter er å anerkjenne fordommer og diskriminering 
og mekanismene bak dem. Som voksenbilder opplever vi gang på gang i praksis at ungdom ikke en 
gang er klar over sine fordommer, og heller ikke at de selv kan diskriminere andre. Dette kan føre til at 
de kjenner disse begrepene og til og med avviser dem i teorien, uten å etablere en forbindelse til sin 
egen virkelighet eller bli klar over sin egen oppførsel. 

Det er derfor en god tilnærming i trening og coaching å bruke passende gruppe- eller individuelle øvel-
ser for å synliggjøre opphavet til fordommer og tro, reflektere over dem og utvikle forståelse for hvor-
dan andre kan føle seg i visse situasjoner, dvs. en utvidelse av perspektiv Retning av aksept og verd-
setting av pluralitet. 

- GJØR EN LÆRINGSKULTURERFARING SOM ER KARAKTERISERT AV OPPMERKSOMHET, DEDIKASJON OG 
GJENSIDIG ANERKJENNELSE 

- BRUK FORSKJELLER I PERSPEKTIV FOR Å LÆRE AV HVERANDRE 

- FREMME «Å TENK FORANNET». 

«For meg betyr det å argumentere rettferdig at temaer som integrering av kjønn og mangfoldsledelse 
diskuteres åpent i min gruppetrening, og i ånden til et demokratisk og pluralistisk samfunn oppstår 
ingen kontroverser. På den ene siden tror jeg det er viktig å definere måten folk jobber sammen på i en 
slik setting ved hjelp av regler akseptert av gruppen («offisielle» og «uoffisielle») for å kunne forebygge 
konflikter – om nødvendig – så snart de dukker opp. Når det gjelder grunnleggende politisk utdanning, 
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er det imidlertid ønskelig å også holde debatter der ulike meninger er representert og for å styrke mine 
deltakeres bevissthet om våre demokratiske verdier og dermed formidle til dem at også de er en del av 
dette samfunnet. Etter min erfaring krever dette egnede metoder og verktøy som er tilpasset den 
respektive målgruppen og samtidig gir oss trygghet for å kunne styre debatter som moderatorer og 
dermed ha situasjonen under kontroll» (trener hos BEST). 

"Min tilnærming til temaet er å gjøre oss oppmerksomme på at hvis vi møter motstand fra deltakerne 
våre i trening og coaching om visse emner, kan vi respektere og sette pris på det, fordi det alltid er en 
personlig tilstand (f.eks. usikkerhet, uvitenhet, tidligere skader, frykt) bak det. Det er min jobb å «hevde 
meg» for å sikre en positiv gruppestemning og samtidig oppnå en læringseffekt hos mine deltakere. 
"Konstruktiv håndhevelse" har vist seg her: den er basert på grunnleggende verdsettelse, inkludering 
av alle og vilje til å snakke selv om kontroversielle emner og inkluderer: 

à Konfliktdyktig – villig til å møte konflikter. 
à Å være konsensusklar til å komme til enighet. 
à Å være i stand til dissens - villig til å leve med selvmotsigelse 
à Å fremme motivasjon gjennom initiativ, kreativitet og kunnskap. 
à Bli enige om regler og gi orientering. 

Jeg anser voksenbilders evne til å argumentere rettferdig og videreformidle dette til elever som et viktig 
bidrag til å fremme grunnleggende politisk utdanning og en debattkultur blant vår målgruppe, lavt 
kvalifiserte og vanskeligstilte unge voksne. Det handler også om å vise dem alternativer og fremme 
bevissthet om (menings)mangfold.» (Coach at BEST) 

 

 

4. Å undervise og lære å avgjøre kontroverser - didaktisk-metodiske 
betraktninger for pedagogisk arbeid 

 

I dette kapittelet ønsker vi å gi noen betraktninger og forslag til hvordan håndteringen av kontroverser 
i debatter og rettferdige tvister kan fremmes og utvikles. 

4.1 Håndtering av kontroverser som et tema for grunnleggende politisk utdanning 
Selv om de tidligere forklaringene har vist at en kultur av tvister og debatter er ganske uutviklet i 
europeiske land, dvs. at utvikling av ferdigheter i å håndtere kontroverser faktisk er en oppgave med 
politisk utdanning for alle, konsentrerer vi oss om BASIC politisk utdanning (kalt grunnleggende 
utdanning i Østerrike) og dermed til grupper av mennesker hvis ofte vanskeligstilte levekår gjør at de 
ikke føler seg bedt om eller invitert til å delta som aktive borgere som blir bedt om å delta. Disse 
målgruppene – ofte dårlig kvalifiserte, uutdannede, uvante med å lære – bør nås med politisk 
grunnutdanning for å kunne utvikle grunnleggende ferdigheter for sosial deltakelse. 



 

 
EU-kommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet, som kun reflekterer forfat-
ternes synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen i den. (Prosjektnr.: 2021-1-
DE02-KA2220-ADU-000027056) 

24 

De spesielle målene for grunnleggende 
politisk utdanning er fremme av politisk 
deltakelse og menneskerett til deltakelse. 
Målet for målgruppen er å vise dem 
handlingsrom og deltakelse, hvordan de kan 
delta sosialt og politisk. Berlin State Center for 
Civic Education (2017) har underbygget dette 
målet med læringsmål, som vi kort har skissert 
i boksen for konseptuelt å bygge inn temaet 
vårt. 

Som forklart i de foregående kapitlene, er 
håndtering av kontroverser stadig viktigere og 
et felt for demokratisk læring og tilegnelse av 
ferdigheter og holdninger (jf. Handbook for 
Civic Education in Basic Education (oJ) og 
Berlin State Center for Civic Education, 2017) 
Nå det er et velkjent faktum at målgruppene 
for grunnleggende politisk utdanning ikke er 
lett å vinne for tilsvarende kurs, og derfor har 
grunnutdanningsekspertene*, spesielt i 
Østerrike og Tyskland, lykkes med å finne 
måter å hvordan målgruppen for politisk 
grunnopplæring kan adresseres og oppnås. 

Et viktig aspekt for vårt tema om å løse 
kontroverser må understrekes: 

Enhver form for indoktrinering er forbudt, dvs. 
enhver åpen agitasjon og propaganda, former for overveldelse eller undertrykkelse av politiske, 
sosiale, vitenskapelige kontroverser skal unngås. 

o Overveldende betyr " Innhold og former for pedagogisk handling som gjennom betinging, trusler, 
overtalelse, emosjonalisering, forvrengning og reduksjon av fakta, etc., svekker den frie utviklingen 
av personlighet og tilegnelsen av en uavhengig dømmekraft ." (Berlin State Center for Civic 
Education 2017, 8) 

o underslag betyr å vurdere innholdet i politiske, sosiale, vitenskapelige kontroverser som 
deltakerne tar opp fra perspektivet til deres livsrealiteter som irrelevant og ignorere dem, eller se 
på dem som sensitive og tabubelagte. 
 

Læringsmål for politisk utdanning 

o Utvikle en følelse av tilhørighet til samfunnet 
og/eller lokalsamfunnet 

o Forstå politikk som en samfunnssak, dvs. lære å 
forstå det og hvor ens egen hverdag har 
kontaktpunkter med samfunnsspørsmål 

o Politisk myndiggjøring som en invitasjon til å delta 
og være med på å forme ting 

o Å kunne oppleve og prøve ut muligheter for 
deltakelse som praksis i voksenopplæringen 

o Advokatvirksomhet, dvs. gjøre deltakerne i stand 
til å gjenkjenne interessene sine og være i stand til 
å gå inn for dem 

o Utvikle og formulere forpliktelse for å oppmuntre 
deltakerne til å utvikle en følelse av fellesskap, 
identifisere felles interesser, vise solidaritet 

o Meningsdannelse, dvs. muliggjøre erfaringer, bli 
spurt om sin egen mening, utvikle sin egen 
posisjon, stille spørsmål ved den og representere 
den foran andre 

o Å forholde seg demokratisk til andre meninger 
som en holdning og evne til å tåle motstridende 
meninger, til å avveie ulike standpunkter, for å 
kunne la ulike meninger stå og akseptere dem 
(2017, 8) 
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4.2 Didaktiske prinsipper som styrer handling ved håndtering av kontroverser 
Med de handlingsdidaktiske prinsippene gir vi orienteringspunkter for pedagogisk-faglig handling i 
undervisnings-/læringstilbudene for å løse kontroverser gjennom debatt og rettferdige argumenter, 
som også egner seg til å sjekke pedagogisk hverdagshandling. 

o Livsverdensorientering betyr at det dreier seg om temaer, hendelser, problemer og spørsmål som 
er direkte knyttet til livsverden og hverdagserfaringer til deltakerne og hvor den private hverdagen 
eller voksenopplæringen til deltakerne berører politiske eller sosiale spørsmål. Erfaringer fra 
politisk grunnutdanning viser at målgruppen vi ønsker å nå er ganske åpen « for politiske og sosiale 
spørsmål dersom de har en klar tilknytning til sitt eget miljø. De er også villige til å snakke om 
samfunnsspørsmål dersom de mener den praktiske kunnskapen de har fått er tilstrekkelig til å 
kunne si noe. » (Berlin State Headquarters 2017, 7) 
 

o Situasjonsorientering refererer til å ta opp autentiske situasjoner i voksenopplæringen, hvor 
kontroverser (konflikt) dukker opp og blir synlige. Å ta opp autentiske (konflikt)situasjoner som 
oppstår i den daglige opplæringen til en gruppe deltakere og bruke dem som en mulighet til å 
debattere og argumentere rettferdig har et stort potensial for å fremme løsningen av 
kontroversielle situasjoner gjennom debatt og rettferdige argumenter. Grunnleggende politisk 
utdanning blir en reell opplevelse, fordi det blir håndgripelig « at politikk ikke bare inkluderer 
partipolitikk og nasjonale statsprosesser, men er 'en sak for fellesskapet' og til syvende og sist 
påvirker alle våre liv og i stor grad er strukturert... styrking av interessen for generelle spørsmål og 
redusering av sjenanse fra store problemer og deres kompleksitet kan bygge både selvtillit og en 
følelse av tilhørighet. » (Wittmann 2010, 7) 
 

o Interesse – orientering innebærer at pedagogiske fagpersoner er villige til å løse kontroverser ut 
fra deltakernes interesser og behov. Ikke fagstoffet, men dets betydning for deltakerne er det 
sentrale punktet i didaktisk planlegging. Gjennomføringen av kontroverser i debatter og 
argumenter er ikke introdusert av de pedagogisk aktive som et pensum læringsmateriell, emner 
bringes ikke til deltakerne, men introduseres av dem eller utledes fra kritiske situasjoner. 

 
o Kompetanseorientering gjør at deltakerne faktisk kan åpne seg for temaer de opplever som 

viktige. Dette er mulig når de opplever at deres empiriske kunnskap, deres posisjoner og 
holdninger, deres presentasjonsformer blir respektert. Det handler om opplevelsen for deltakerne 
å bidra til å utvikle og fremme et tema. Til syvende og sist handler det om holdningen til de 
pedagogisk aktive til å betrakte deltakerne som ansvarlige politiske subjekter som følges i 
voksenopplæringssituasjonen og støttes i å delta. 

 
o Orientering mot eksemplarisk læring : I undervisnings-/læringsprosessen tas det opp eksempler 

som henger sammen med elevenes hverdagserfaringer. Praksis har vist at selv komplekst, sosialt 
lærestoff kan didaktiseres ved hjelp av individuelle konkrete eksempler fra det sosiale miljøet til 
eleven. « Erfaringene skal utfoldes samtidig fra et historisk og sosioøkonomisk synspunkt for å 
muliggjøre erkjennelse av strukturelle sammenhenger mellom individuelle livshistorier, 
umiddelbare interesser, ønsker, håp og historiske hendelser .» (Negt/Brock 2010, 106) 
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o deltakelsesorientering å gi en stemme til de tause . Særlig mennesker i prekære livssituasjoner er 

ikke vant til å bli hørt eller spurt. Resultatet er en tendens til målløshet. Disse deltakerne antar 
eller har ofte erfart at de ikke retorisk kan formidle sine standpunkter i en debatt eller i en 
argumentasjon på en slik måte at de tåler et retorisk dyktig motstykke. Når en tvist oppstår, kan 
de bli for anspente innvendig til å kunne delta i kontroversielle debatter. Det er kjent fra 
kommunikasjonspsykologien at indre spenninger forbruker den psykiske energien som måtte 
mønstres for å engasjere seg i eller løse kontroverser. Som et resultat er det mer sannsynlig at 
disse menneskene lukker seg og nekter. Å gi de tause og usikre muligheter til å posisjonere seg i 
tvisten og gi dem en stemme er et sentralt anliggende i prinsippet om medvirkningsorientering, 
men samtidig er det en av utfordringene ved voksenopplæringen som ennå ikke er tilfredsstillende 
mestret. . 

 

4.3 Mål ved håndtering av kontroverser og oppgaver til de pedagogisk aktive 
Nøkkelspørsmålet for å håndtere kontroverser er: Hvordan kan pedagogiske arbeidere i ulike voksen-
opplæringstiltak – med lavt kvalifiserte, pedagogisk vanskeligstilte deltakere i ofte vanskeligstilte livs-
situasjoner – lykkes med å oppleve verbal eller ikke-verbal utveksling med andre meninger og stand-
punkter enn sine egne. ? 

Følgende læringsmål for deltakerne og oppgaver for det pedagogiske personalet er utledet fra dette 
nøkkelspørsmålet. 

Deltakerne bør 

o Få impulser til å utvikle og/eller endre bevissthet, holdninger og holdninger til komplekse so-
siale kontekster; 

o lære å tenke i termer av forskjeller (se kapittel 3) og å forstå forskjeller som en positiv 
berikelse; 

o Å utvikle vilje og kompetanse til å samhandle med mennesker som tenker annerledes. Dette 
forutsetter at du er bevisst din egen duehullstenkning og ønsker å bryte den; 

o anstrenge seg for å kunne uttrykke og begrunne sin egen mening presist, uten visshet om å 
kjenne sannheten alene, dvs. også være åpen for avvikende standpunkter; 

o lærestrategier og teknikker for debatt; 
o Bli kjent med og opplev prinsippene for rettferdige tvister. 

Det er voksenpedagogenes oppgave 

o TA OPP: Proaktivt eller reaktivt ta opp kontroversielle spørsmål som påvirker hverdagen til 
deltakerne som en mulighet til å fremme ferdigheter i å håndtere kontroverser. 

o MODERAT: å moderere diskusjoner og gi impulser til (videre) utvikling av bevissthet, 
holdninger og holdninger. 

o AVKALING: Rolig forestående konflikter og eskaleringer i kontroverser, for eksempel ved å tilby 
strukturer tilpasset situasjonen, som å kreve diskusjonsregler, håndheve pauser og time-outs. 
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o GI MIDLER TIL HÅND: Gi deltakerne verktøy for rettferdig krangling og debatt. 

 

4.4 Debattkultur og kontroversielle spørsmål i voksenopplæringspraksis - 
observasjoner, vurderinger, begrensninger  
 

I vårt prosjekt i Norge og Østerrike har vi intervjuet pedagogiske arbeidere i yrkesfaglig og generell 
videreutdanning og fått deres perspektiver på kontroverser og hvordan de kan løses. I vurderingen av 
dagens konflikt- og konfliktkultur avdekkes et vell av fellestrekk. 

Krypende konfliktøkning: I begge intervjugruppene noteres det at økningen i konflikter mellom 
deltakere og mellom deltakere og pedagogiske arbeidere har økt gradvis de siste årene. En trener fra 
Østerrike gjør det klart at det er flere nivåer av tilbakegang i en kultur for debatt og argumentasjon: i 
selve politikken, i samfunnet på grunn av den økende polariseringen av spørsmål som migrasjon, 
religiøse synspunkter og konspirasjonsteorier. Voksenopplæringen som en del av samfunnet 
reflekterer også denne trenden. 

Årsakene til denne utviklingen er svært komplekse og lever av forskjellige tråder. Den amerikanske 
sosiologen Richard Sennett påpekte for år siden at vestlige samfunn er på vei «fra, på en måte, eksternt 
rettet til internt rettet forhold. Ikke lenger generelt gyldige former for offentlig samhandling, men 
følelser er i økende grad styrende handlinger.» (sitert i Flasspöhler 2021, 43) 

Følelser styrer handlinger: uthuling av offentlig aksepterte normer og verdier, samtidig som den 
vektlegger individets autonomi og rett til identitet, setter det som skiller og ikke det vi har til felles i 
forgrunnen. Man kan også forstå dette som en fortjeneste ved voksenopplæringen, som med sin 
frigjørende påstand om emnet setter seg selv i sentrum og erklærer autonomi som en sentral 
menneskerettighet. 

På den annen side fører denne tendensen til å la følelser styre handlinger til et overfølsomt samfunn. 
« Overfølsomhet gjør at du lider mer og mer selv om du har mindre grunn til det. » (Odo Marquard, 
sitert i Flaßpöhler 2021, 127) 2,5 nevnte økning i psykisk iøynefallende angstlidelse peker i denne 
retningen. Frykt som en veiledende følelse trenger ikke et konkret argument eller årsak til konflikt, 
frykt finner konflikter ut av seg selv. Dette kan for tiden sees i Tyskland på scenen til demonstranter 
mot pandemiene. Etter at forholdene nesten har forsvunnet, stopper ikke protestene. Pandemien vil 
bare bli erstattet, demonstrantene fokuserer nå på 'De grønne som krigshetsere'. 

Ta tak i frykt i voksenopplæringspraksis? Dette tar også opp en av de største utfordringene i den 
didaktiske metodikken i voksenopplæringspraksis. Hvis frykt styrer handling og løsning av en konflikt 
ikke pasifiserer situasjonen og individet, men i stedet tar en ny frykt plassen til den gamle, vil en løsning 
bare bli funnet dersom frykten gjøres til et problem. Som et resultat kommer voksenopplæringen, som 
en hjelpende, men ikke helbredende profesjon, nær å være et terapeutisk felt. Når man adresserer 
frykt er det derfor viktig å sikre at grensene for terapeutiske tilbud ikke overskrides. 
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Nye konfliktspørsmål og triggere i hverdagen: Utbruddet av koronapandemien har økt konflikter i 
voksenopplæringsgrupper, men er ikke årsaken til utviklingen. De pedagogiske fagpersonene som er 
intervjuet lister opp en hel rekke problemstillinger som har konfliktpotensial og vanskeliggjør 
arbeidet i voksenopplæringen. 

De norske intervjuobjektene nevnte Corona, skautdebatten som bevis på den antatte 
kvinneundertrykkelsen i islam, homofili, utnyttelsen av velferdsstaten og islamiseringen av Norge, men 
også hverdagslige temaer som utviklingen i strømprisene. 

I tillegg til Corona, nevner de østerrikske intervjuobjektene hovedsakelig diskriminering på grunn av 
opprinnelse, kjønn og seksuell legning, religiøse og politiske spørsmål, kjønnsroller og i økende grad 
også klimavern. Temaene kjønnsintegrering og mangfoldsledelse, som er obligatoriske i enkelte 
opplæringstiltak som personlighetsbyggende elementer i tilbud, utløser også konflikter. 

Fra de mer aktuelle aktuelle sakene er også Putins krig mot Ukraina et tema, hhv. Årsak til polarisering 
i håndteringen av kontroverser og dermed en anledning og tema for voksenpedagoger. 

 

4.5 Tilnærminger til å håndtere kontroversielle emner 
Disse konfliktutløserne kan uventet føre til krangel i læringsgrupper, noe som kan gi store utfordringer 
for voksenpedagoger fordi de ofte gjennomføres følelsesmessig og med stor dynamikk. Men med 
egnede «metodiske verktøy» er det mulig å reagere hensiktsmessig på kontroverser som oppstår og å 
håndtere situasjonen på en hensiktsmessig måte. Men det er også en hel rekke konfliktutløsere som 
voksenpedagoger kan ta opp forebyggende. Temaer som er nært knyttet til den sosiale hverdagen til 
elevene og hvis konfliktpotensial er kjent, kan forberedes på forhånd av det pedagogiske personalet 
på en slik måte at konflikter som oppstår kan håndteres ved bruk av passende didaktiske og metodiske 
verktøy. 

I prinsippet kan vi skille mellom tilnærminger som utløser håndtering av kontroverser og kan brukes til 
å fremme ferdigheter for å debattere og argumentere rettferdig: en tematisk-proaktiv tilnærming og 
en situasjonsreaktiv tilnærming. Forslag til begge tilnærmingene finner du i verktøykassen vår. 

proaktivt opp livsverdensorienterte, kontroversielle temaer: Voksenlærere tar opp typiske sosiale, 
politiske og økonomiske temaer som er kontroversielle og som krever utveksling av standpunkter og 
perspektiver. Dette er temaer som behandles i offentlige medier og diskurser og som også påvirker 
deltakernes sosiale hverdag. Slike temaer kan foreslås av voksenpedagogene eller komme som ønsket 
tema fra gruppa. 

De utarbeides didaktisk og metodisk av voksenpedagogen. Dette inkluderer for eksempel impulser til 
ulike standpunkter til det valgte temaet, som kontrolleres av deltakerne, som de posisjonerer seg til 
og som de videreutvikler seg. Alternativt presenterer voksenpedagogen diskusjonsspørsmål om hvor-
dan de skal forholde seg til temaet, der deltakerne kan formulere egne synspunkter og standpunkter. 
En annen variant som er utprøvd i praksis er at fremtredende representanter for et tema sier sitt (via 
utdrag fra samtalerunden eller avisinnlegg) som drivkraft for diskusjonen. 
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Typiske temaer er for eksempel koronavaksinering, levering av våpen til Ukraina, eksklusjon, klimabe-
skyttelse, antisemittisme, livsmodeller . 

Situasjonsreaktiv adressering av konflikter knyttet til hverdagsopplæring: Dette er den mer utford-
rende tilnærmingen, der konfliktsituasjoner som oppstår spesifikt i opplæringshverdagen blir adressert 
og bearbeidet med en dobbel intensjon: å unngå konflikteskalering eller å håndtere frosne eller mål-
løse polarisasjoner i læringsgrupper. 

I slike situasjoner, avhengig av eskaleringsnivået, må voksenpedagogen først pasifisere situasjonen av-
hengig av «motstandernes følelsesmessige involvering», føre til en saklig strukturert debatt og til en 
tvist etter samtalereglene; Det har også vist seg nyttig å avbryte den følelsesladede situasjonen (f.eks. 
med en kort pause) og deretter avtale en avtale i tide med deltakerne for å jobbe med temaet sammen 
på en strukturert måte. 

Uansett hjelper det å ha metodiske verktøy tilgjengelig for slike virkelige situasjoner som har vist seg 
å reagere og håndtere "virkelige" (konflikt)situasjoner som (ofte) oppstår i undervisningshverdagen 
(f.eks. å håndtere ulike religiøse holdninger) . være i stand til Strategier og metoder for konflikthånd-
tering kan være nyttige her. Vårt tema om å håndtere konflikter handler om situasjoner der debatt 
ville eller ville vært nyttig for forståelsen, det vil si at det er et presserende behov for handling fra peds 
side. Gjør bestått eller bestått. Disse situasjonene/sakene behandles så metodisk. 

Påviste metoder inkluderer pro-con debatt, argument idédugnad, fiskeboller, paradoksal intervensjon, 
psykodrama. 

 

4.6 Suksessfaktorer for å fremme debatt og argumentasjonsevner 
Voksenopplæringspraksis har vist at rettferdige argumenter kan fungere hvis... 

o ... regler for håndtering av kontroverser eksisterer og aksepteres og etterleves av alle; Eksempler 
på dette er en rettferdighetskontrakt, men også regler for debatt og krangling, som visualiseres i 
grupperommet; 
 

o ... til tross for alle forskjellene , ikke bare det som skiller, men også det vi har til felles i 
perspektiver, holdninger, meninger utarbeides vil ; å ritualisere dette synspunktet er en av 
tilretteleggingsoppgavene til voksenpedagoger; 
 

o ... deltakerne vet at argumenter kan være ledsaget av (ikke nødvendigvis forsettlige) skader og at 
deltakerne tilbys støtte til å håndtere skader på en hensiktsmessig måte - dette gjelder både de 
som ser seg angrepet og som ofre og de som aktivt skader dem. med deres posisjoner og, om 
nødvendig, følelsesmessig utladning; dette er også en viktig oppgave for voksne lærere å 
kontrollere prosessen med å håndtere kontroverser; 
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o ... elevene kan oppleve at følelser er en del av håndteringen av kontroverser, det vil si at de er 
normale og uunngåelige. Samtidig lærer de hvordan følelser ikke trenger å få til slutt på samspillet 
via kollektive handlingsregler. 

 

Vellykket promotering av ferdigheter for å håndtere kontroverser i debatter og rettferdige argumenter 
inkluderer også: 

Tilby digresjoner om å lære demokrati : Når du arbeider med flyktninger som deltakere fra andre 
kulturer og ikke-demokratiske samfunnsformer, er det lurt å inkludere digresjoner om å lære 
demokrati, for eksempel i form av treningsøkter om å forstå demokrati . Disse menneskene har 
ofte blitt forrådt, løyet for og truet av myndigheter som regjeringskontorer. For at tilegnelse av debatt- 
og stridsferdigheter skal være mulig, må behovet for demokratiopplæring kanskje dekkes . «Dette be-
tyr at voksenpedagogene... tar opp de demokratiske prosessene i det nye hjemlandet og følger målet 
om å redusere frykt (for straff) og skape tillit til rettsstaten og til demokratiet. Ideelt sett minimerer 
dette perspektivet til konfliktsituasjoner i klasserommet/kurset, siden eksistensiell frykt kan reduseres.» 
(I2 NOR mai 2022) 

Håndtering av uro og motstand fra deltakere : I praksis kan det igjen og igjen observeres at deltakerne 
reagerer med uro eller motstand når kontroversielle temaer diskuteres, spesielt når de er direkte 
berørt av konflikt. For håndtering av slike situasjoner er her noen tips fra en håndbok om hvordan man 
profesjonelt kan håndtere motstand i voksenopplæringen (Ehrensperger oJ). Forslag til håndtering av 
motstand finnes i teorier om voksenopplæring, organisasjonsutvikling og rådgivning. Forfatteren 
påpeker at det ved motstand ikke vil være nok å fokusere utelukkende på årsakene til deltakeren. 
Utdanningsinstitusjonen, i hvilken grad det forventes læring, samt kravene og personlighetstrekkene 
til voksenpedagogene kan utløse motstand, men også læringsfortidens læringskultur-avtrykk av 
motstandsdeltakeren(e). 
 

Etter vår mening er perspektivet organisasjonsutvikling interessant for vår kontekst, som vurderer og 
postulerer motstand som en helt normal følgesvenn av (lærings)endringer: 
 
1. Det er ingen forandring uten motstand 
2. Motstand inneholder alltid en "kodet melding" 
3. Å ignorere motstand fører til blokkeringer 
4. Gå med motstanden, ikke mot den. 

Rådgivningsteorier argumenterer i lignende retning og anbefaler å jobbe med motstand. De 
veiledende prinsippene er: 

- Fremme autonomi i stedet for konformitet 
- Øke bevisstheten om hvordan andre ser deg og hvordan du oppfatter deg selv 
- Diskuter spenninger blant deltakerne 
- Høy refleksjonsvilje fra voksenpedagogenes side 

Forfatteren av utdelingsarkene påpeker at utformingen av startfasen av et pedagogisk tiltak må 
planlegges nøye og at det må lages en kontrakt med deltakerne som vektlegger det felles ansvaret for 
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vellykket læring. Ved motstand skal ingen skyld tildeles, men motstandsfenomenene skal beskrives. 
Hvis voksenpedagoger har forstått at de ikke trenger å ta alt personlig og samtidig vet at de (kan) utløse 
motstand gjennom sin rolle og person, er mye vunnet allerede. (jf. Ehrensberger) 

Ta med deg deltakere med lite tyske språkkunnskaper : å diskutere og argumentere rettferdig er 
handlingsmønstre som krever ferdigheter i å håndtere det tyske språket. De pedagogiske utøverne vi 
intervjuet foreslo og forsøkte også å gi deltakerne som ikke kunne tysk nøkkelbegreper for å hjelpe 
dem i situasjoner der håndteringen av kontroverser ble behandlet didaktisk. Dette inkluderer absolutt 
begreper som 'kontrovers', 'argumentere rettferdig', debatt/debatt, men også begreper som gjør 
emnet/temaet for den respektive kontroversen forståelig. Tre varianter har blitt kjent for oss: 

- Skriv ned aktuelle termer i timen slik at deltakerne kan søke etter en oversettelse selv med 
smarttelefonen 

- Gi en tyskspråklig ordliste slik at deltakerne kan gjøre seg kjent med begreper om 
nødvendig 

- En ordliste med oversettelser til deres morsmål. 

Øke bevisstheten om interkulturell kommunikasjon: 
Voksne lærere befinner seg ofte i et flerkulturelt miljø i 
sine kurs og undervisningsscenarier. Der mange 
kulturer møtes og ulike former for kommunikasjon 
praktiseres, kalles dette interkulturell kommunikasjon. 

I praksisen med voksenopplæring møtes ulike kulturer 
ofte i heterogene grupper, som kan inneholde 
konfliktpotensial. I målgruppen unge vanskeligstilte 
voksne forsterkes dette av behovet for å posisjonere 
seg i gruppen og av de ulike kulturelle bakgrunnene. 

For å håndtere kontroverser og for å avverge konflikter så langt som mulig eller for å håndtere dem på 
en hensiktsmessig måte, er det nødvendig av erfaring fra voksenopplæringen å være klar over at 
interkulturell kommunikasjon ikke er enveiskjørt, dvs. den starter bare fra én side . Det bør heller 
praktiseres og etterspørres av alle involverte. 

Spesielt i de heterogene gruppene som er beskrevet, blir elever og voksne likt konfrontert med ulike 
kulturelt formede forventninger, atferd og læringsstiler. Dersom disse kun oppfattes gjennom egne 
«kulturelle briller» er det mangel på forståelse og vilje til å forholde seg til betydningen og avkodingen 
av kulturelle koder. Samtalepartnere kan føle seg fremmedgjort og trekke seg tilbake; en åpen 
meningsutveksling slutter her før den faktisk begynner, og det oppstår misforståelser på begge sider. 
Typisk for dette er for eksempel typen hilsen, volumet som kommunikasjonen kommuniseres med, 
valg av ord, viljen til aktivt å lytte til andre meninger og også respektere dem, forbli på det emosjonelle 
i stedet for det faktiske nivået. i argumenter, ulikt kroppsspråk. 

Voksenbilders bevissthet om å gjenkjenne egne mønstre som ikke allmenngyldige, og nødvendig 
empati og interkulturell kompetanse i å håndtere deltakere med ulike samtalekulturer, gjør det mulig 
å unngå disse «fellene» Interkulturell kommunikasjon i arbeid med heterogene grupper fremmer en 

Interkulturell kommunikasjon er i vid 
forstand definert som den kommunikative 
utvekslingen mellom mennesker som 
tilhører ulike nasjonale fellesskap. Spesielt 
kan interkulturell kommunikasjon også 
beskrives som kommunikasjon mellom 
ulike sosiale klasser (...) 
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forståelse av hvordan mennesker fra ulike land og kulturer kommuniserer og oppfatter verden rundt 
dem. Dette er spesielt viktig i situasjoner der vi håndterer stereotypier, fordommer eller diskriminering 
av individer eller grupper i denne sammenhengen. 

Allerede når du definerer eller kommuniserer grupperegler, er det nyttig å være oppmerksom på ulike 
kulturelle påvirkninger og atferd for å sikre at disse reglene og deres betydning blir korrekt forstått og 
fulgt av alle gruppemedlemmer (f.eks. punktlighet, behandle hverandre med respekt) – og om 
nødvendig kreve dem på en måte som gjør at eventuelle konflikter som kan oppstå eller har oppstått 
deeskaleres eller at ingen (nye) oppstår fra dem. 

Når det gjelder å forbedre evnen til å engasjere seg i dialog, representerer sensibiliseringen for 
interkulturalitet og den tilsvarende kommunikasjonen til deltakerne også en mulighet til å formidle 
prinsippene for samfunnskompetanser ved å anvende og praktisere dem i praksis, dvs. i en 
gruppesetting - ikke bare ved å deltakerne trenere eller trenere, men av alle gruppemedlemmer. 

 

5. Avsluttende bemerkninger 
Oppgaver og utfordringer for voksenpedagoger 

Å ta opp argumenter fra kontroversielle ståsteder i undervisnings-/læringsprosessen og gjøre dem til 
et tema, viser seg ofte å være en for stor utfordring i praksis. Spesielt i avgangsrelaterte tiltak, hvor 
undervisningen i teknisk innhold ofte må foregå i en stram tidsramme, synes det ofte ikke å være nok 
tid til å engasjere seg i kontroverser og til å håndtere dem gjennom debatter og rettferdige 
argumenter. 

En konsekvens, som selvsagt er fatal for målene for voksenopplæringen, er fremveksten av 
tabubelagte temaer. « Hvis vi kun har arabiske deltakere i en gruppe som kommer fra forskjellige 
arabiske land, snakker vi ikke om krigen i Midtøsten, da dette kan skape spenninger i gruppen mellom 
elevene. Homofili er også utelukket fordi dette tidligere har ført til krenkelser og aggresjon mellom 
elever og lærere, opp til og med bortvisning.» (I1/NOR) De tabubelagte tendensene kan også 
observeres hos elever som ikke lenger uttrykker sine meninger av frykt for stigmatisering. I Østerrike 
settes samhandlingsregler i begynnelsen av kurset, som forhandles med elevene i tillegg til de offisielle 
husreglene. I heterogene grupper heter det at korona, politikk og religiøse syn skal være tabubelagte 
temaer. Dette tabuet fremstår som nødvendig, spesielt i gradsrelaterte tilbud om faglig utvikling, fordi 
en debattkultur trenger tid til å praktiseres, som ikke er tilgjengelig på grunn av innholdskravene. 

Å gjøre motstridende temaer tabu er ikke en løsning på mellomlang sikt fordi de fortsetter å eksistere 
subliminalt og påvirker atmosfæren i læringsgruppen. Det er kjent fra konfliktforskning at tabubelagte 
konflikter utvikler sin egen dynamikk og subliminalt øker snarere enn avtar. Tiden leges ikke her, den 
bare forverrer seg. 

Å etablere en debattkultur i en videreutdanningsinstitusjon er en oppgave for alle aktører 

I mange videreutdanningsinstitusjoner er hensiktsmessig håndtering av konflikter eller adekvat løsning 
av tvister utelukkende forstått som oppgaven til pedagogiske utøvere. Dette ser bort fra at også 
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overordnede og ledere har et høyt ansvar for å etablere en debatt- og argumentasjonskultur. Hvis det 
utelukkende tilskrives de pedagogisk aktive, vil håndteringen av konflikter og argumenter i en 
institusjon være svært forskjellig, fordi hver eneste pedagogisk aktive definerer sine regler og friheter 
ulikt. Elevene er irriterte fordi forventet atferd ved konflikt defineres ulikt av det pedagogiske 
personalet. 

I utdanningspraksis har det vist seg å være fornuftig og riktig om en utdanningsinstitusjon har 
strukturer som er forpliktende for alle interessenter. Vanlige husregler, diskusjonsregler eller 
rettferdighetskontrakter har bevist sin verdi ikke bare på skolen, men også i videreutdanningen. De er 
en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for tilnærminger til en debattkultur. 
Videreutdanningstilbudene til de som jobber i utdanning må også reagere på at konflikter i økende 
grad er et tema og problem i utøvelse av videreutdanning. Dette inkluderer tilbud om interkulturell 
trening eller såkalt motstandstrening. 

Meso-nivåets ansvar gjenspeiles for eksempel også i at teammøter til pedagogiske utøvere er en 
integrert del av organisasjonen, eller at det holdes jevnlige jour-fikser for å ta opp konflikter og tvister. 
I pedagogisk praksis blir det ofte oversett at hensiktsmessig behandling av tvister også krever rom for 
refleksjon for de som er involvert i utdanning. Hvis de blir stående alene i konflikttilfeller, vil de gjøre 
konfliktemner tabu for sin egen beskyttelse og utvikle en unngåelsesatferd som bare angivelig lindrer 
dem fordi årsakene til konflikten ikke tas opp. 

Autentisitet og empati som pedagogiske grunnholdninger er ikke alltid forenlige 

Karl Rogers skisserte den pedagogiske personligheten, som er preget av tre kjennetegn: Hun har en 
positiv holdning til sitt klientell og opptrer empatisk og autentisk. Han forklarte ikke at empati og 
autentisitet kan stå i spenning, men ved en eventuell tvist blir det en grunnleggende utfordring for de 
som jobber med utdanning. Empati, som spiller en sentral rolle i mange læreplaner om debattkultur, 
har en helt ambivalent side: 

« Retreat i stedet for konfrontasjon, sensitivitet i stedet for hardhet, forståelse i stedet for 
grensesetting: Hva kan være galt med et slikt empatisk engasjement? En nærmere titt avslører 
imidlertid faren for et reelt tap av perspektiv. Den oppmerksomme og empatiske observatøren som 
kreves her har ikke lenger sitt eget syn på ting i det hele tatt, fordi han er oppslukt av den andres » 
(Floßpöhler 2021, 160) 

Hvis lærere ønsker å være empatiske i tilfelle en tvist, for eksempel når en elev kommer med 
antisemittiske uttalelser, kan han/hun bare gjøre det til prisen av selvfornektelse og med risiko for å 
bli foraktet av elevene på grunn av hans /hennes mangel på integritet. Hvis han oppfører seg autentisk 
og representerer sitt politiske ståsted offensivt, avslår han et tilbud om å snakke. I praksis fører dette 
dilemmaet, som østerrikske intervjupartnere rapporterer, til det faktum at trenere ikke lenger 
oppfører seg objektivt om visse emner, men føler seg personlig påvirket eller angrepet og reagerer 
deretter, for eksempel deltar i diskusjoner og personlig forsvarer synspunkter. Spørsmålet er fortsatt 
åpent om hvordan trenere som spillmestere takler situasjoner der de blir utfordret eller føler seg 
utfordret i å håndtere sine egne følelser om kontroversielle emner. 
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Særlig i læringsgrupper med høy andel elever av arabisk opprinnelse er det ofte en utfordring som tar 
tid å skille mellom Israelskritiske standpunkter og antisemittiske holdninger. Likevel må det være klart 
formulert i gjeldende regelverk for en utdanningsinstitusjon at det ikke er plass og ingen rett til å 
eksistere for antisemittiske toner i denne institusjonen. 

Voksenopplæringsvitenskap har også et ansvar 

Alle som forventer å få kunnskap om emnet "håndtering av kontroverser" eller det åpenbare temaet 
"konflikter i læringsgrupper av voksne" i voksenopplæringsvitenskap vil bli skuffet. Selv om det – særlig 
i Østerrike – finnes egnet undervisningsmateriell med konkrete forslag til utforming av tilsvarende 
tilbud om konfliktemnet, men en vitenskapelig bearbeiding av konfliktemnet i voksenopplæringen 
mangler fortsatt i stor grad eller er forsvunnet. « Hvis du ser etter begrepet 'konflikt' i gjeldende 
voksenopplæringsordbøker eller håndbøker, finner du det ikke. Grammatisk burde det være et sted 
mellom 'kompetanse' og 'konstruktivisme', men det er ikke der ." (Hufer 2015, 29) For Hufer er årsaken 
den paradigmatiske endringen fra en frigjørende idé om utdanning til et funksjonalistisk 
kompetansebegrep (jf. loc. cit., 31). Med tanke på utviklingstendensene i samfunnet er det ikke noe 
alternativ til å gjøre konflikter til et tema for politisk voksenopplæring og grunnopplæring igjen (for å 
minne om fru Merkel). 

Å etablere en debattkultur krever mye utholdenhet 

De nevnte strukturelle forutsetningene, som gjør det lettere for en utdanningsinstitusjon å bevege seg 
mot en debattkultur, er til hjelp, men garanterer ikke at en debattkultur vil lykkes. Hver ny 
læringsgruppe byr på nye utfordringer når det gjelder å håndheve regelverket som gjelder i 
institusjonen. Spesielt i etter- og videreutdanning, hvor prinsippet om frivillig deltakelse ofte er 
begrenset og mange elever deltar under press fra jobbsenteret eller AMS, er presset om å delta som 
oppleves av elevene ofte et hyppig konfliktpunkt. Det er mer sannsynlig at de blir tildelt den defensive 
elevtypen, som ikke forventer mye av læring, men som heller lærer å unngå ubehagelige sanksjoner 
fra jobbsentre eller AMS. Forsøket på å sette dem i stand til å lære som oppleves som gevinst og 
forvandle dem til ekspansive elever i den pedagogiske prosessen er svært krevende og stiller store krav 
til det pedagogiske personalet. 

Håndteringen av kontroverser, konfliktene og tvistene som oppstår fra kontroverser i læringsgruppen 
kompliserer denne prosessen og fører ofte til at pedagogiske arbeidere ikke lenger ser noen mulighet 
for å fortsette på veien mot en debattkultur. Slik oppsigelse kan kun motvirkes gjennom gjensidig 
støtte og bistand fra ledelsen. Debattkulturen krever utholdenhet og den ene eller andre aktøren går 
i pusten i mellomtiden og åndedrettshjelp fra tredjepart er nødvendig. 

 

6. kilder og lenker 
o Hufer, Klaus-Peter, Politisk voksenopplæring. Oppfordring om en forsømt disiplin, 2016. Den 

omfattende håndboken inneholder både teoretiske og praktiske emner om politisk 
voksenopplæring: 
https://www.vlbtix.de/MediaFiles/cover/978376/395/9783763956555_leseprobe_02.pdf  
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o Voksenopplæring _ _ /grunnleggende utdanning -pdfs/in-movement-handbook-political-
education.pdf 

o Democracy Center Vienna, en uavhengig vitenskapelig institusjon med oppgaver innen 
demokratiforskning og demokratiundervisning, inkludert for lærere og elever. 
Utdanningstilbudene er rettet mot skoleelever så vel som voksne, for eksempel som en del av en 
Mooc: 

Demooc - Democracy Education for Adults, et gratis nettkurs rettet mot multiplikatorer innen 
voksenopplæring og interesserte. Den gir materiell og metoder som kan brukes i kurs om politisk 
utdanning. DeMOOC er ment å styrke politisk utdanning i voksenopplæringen, spesielt som en del 
av kursene som tilbys av voksenopplæringssentre. Det handler om å kunne utvikle en bedre 
forståelse av demokrati, politikk og samfunn på ulike nivåer for å styrke egen tilgang til politikk og 
for å kunne delta aktivt i det politiske systemet. 
https://www.demokratiezentrum.org/bildung/angebote/moocs/demooc-demokratiepolitical-
education-for-adults/ 

o Center Polis - Lære politikk i skolen til Wien Forum for demokrati og menneskerettigheter og det 
føderale departementet for utdanning, vitenskap og forskning. Tilbudet er i hovedsak rettet mot 
lærere i skolen, f.eks «Ikke panikk», en serie med undervisningsmateriell og læringsvideoer for 
undervisning hjemmefra. Blant annet vil dagens situasjon rundt koronaviruset bli diskutert. 
https://www.politik-lernen.at/keinepanik , samt brosjyren "Politisk utdanning konkret - eksempler 
på kompetanseorienterte leksjoner" som nedlasting: 
https://erwachsenenbildung.at/basisbildung-pdfs/in-bewegung- Handbuch-politische-
bildung.pdf 

o Den østerrikske foreningen for politisk grunnutdanning (ÖGPB) tilbyr en database med metoder 
og øvelser, først og fremst for personer som jobber innen grunnutdanning, men også forskere, 
politiske pedagoger og interesserte kan finne nyttige lenker og informasjon på disse finnesidene. 
Der finner du blant metodene argumentasjonstrening, inkludert øvelsen «Tilby slagord. 
https://www.politikbildung.at/pbb/2017/09/29/argumentationstraining/ 
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