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OM TEKSTSAMLINGEN 

 

Ytringsfrihet er en grunnleggende premiss i et demokratisk samfunn. Det er det lite uenighet 

om. Men med en gang vi begynner å diskutere grenser for hva som kan ytres når, hvor og til 

hvem, blir bildet langt mer komplekst. Det vil på den ene siden kunne argumenteres for at 

grensene for hva som kan og bør ytres, betinges av individer og gruppers personlige og/eller 

profesjonelle tilhørighet. I den andre enden av skalaen vil man kunne argumentere med 

ubetinget frihet til å ytre seg - uavhengig av situasjon og tilhørighet.  

Profesjonsetikk og ytringsfrihet hvorfor? Ytringsfrihet har juridiske og politiske aspekter, i 

forhold til hva som er gjeldende lovgiving og rettspraksis - og hva som er politisk ønskelig og 

regulert. Men ytringsfrihet har også etiske aspekter, ytringsfrihet dreier seg om det rette og det 

gode, både i menneskers liv, mellom mennesker og i samfunn. Etikken kan bidra med 

kriterier og normer for hva som er rett å si, utover hva som er legalt. Det kan være at det av og 

til er etisk rett å si det som ikke er lov, og etisk rett å ikke si det som er lov. Videre kan 

etikken også bidra til refleksjon over hva som kjennetegner gode menneskelig relasjoner og 

samfunn, for eksempel hvordan man kan bruke skjønn i ytringsfrihet, hvordan man kan skape 

ytringsfrihetskulturer og hvordan man kan tenke ytringsfrihet og makt. 

Ytringsfrihet i pedagogiske kontekster ble i løpet av året 2018 sterkt aktualisert gjennom 

turbulens rundt styring av Oslo-skolen. Saken fikk omfattende ringvirkninger, også utover 

Oslo, og ledere/lærere i barnehager og skoler, skole- og barnehageeiere og forskere fra hele 

landet deltok i en mangfoldig offentlig debatt om hvor grensene for ytringsfrihet i 

pedagogiske kontekster bør gå. Vi er ikke i tvil om at dette førte til at temaet også ble behørig 

diskutert på skoler, i barnehager og andre pedagogiske kontekster.  

Tekstforfatterne ble utfordret til å skrive med utgangspunkt i sitt engasjement knyttet til 

temaet, ut i fra deres profesjonstilhørighet (lærere/barnehagelærere, ledere, lærerutdanner) og 

deres ekspertise (filosofi og jus). Ingen andre føringer ble gitt fra oss enn tittelen på 

tekstsamlingen. Mange flere kunne vært spurt - dette er en tekstsamling som langt fra er 

uttømmende når det gjelder måter å forstå ytringsfrihet på.  

Tekstsamlingen inneholder tekster som er tenkt brukt som resursers til lærere, ledere, 

skole/barnehage eiere, politikere og andre som er opptatt av temaet og som søker etter hvor 

grensen for hvor ytringsfriheten kan og/eller bør gå i pedagogiske kontekster. 

 

Hilde Wågsås Afdal 

Leder, Lærerprofesjonens etiske råd 
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OM TEKSTFORFATTERNE 
 

 

Vår egen barnehagekritikk – en profesjonsetisk vending?     s. 4                                     
Birgitte Fjørtoft 

Barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk. Hun har skrevet  

«Læringens ville veier- Etiske møter i barnehagen» og jobber som pedagogisk  

leder på Ankerskogen barnehage i Hamar.        

  

Lytt til læraren!           s. 6 

Simon Malkenes  

Lærer i videregående skole i Oslo i mange år, og forfatter av bl.a. bøkene  

«Bak fasaden i Osloskolen» og «Det store skoleeksperimentet».  
 
Er det illojalt av lærere og skoleledere å uttale seg offentlig?     s. 7 

Bjørn Bolstad 

Mangeårig rektor i ungdomsskolen i Bærum. Deltar ofte i offentlige  

debatter om skolens innhold og organisering, også gjennom bloggen  

«En rektors bekjennelse». 
 

Skjerpet aktivitetsplikt knebler ikke ytringsfriheten      s. 9 

Kjerstin Owren 

Oslos første mobbeombud, men har også lang erfaring som lærer og  

rektor i Osloskolen. 

 

Om lærere og ytringsfrihet          s. 9 

Einar Øverenget 

Professor i filosof ved Høgskolen i Innlandet, forfatter og foredragsholder. 

 

Om ytringsfrihet og dens rettslige begrunnelser og begrensninger              s. 12 

Anine Kierulf  

Jurist, med konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet  

som spesial felt. For tiden fagdirektør ved Norges institusjon for  

menneskerettigheter (NIM). 

 

Ytringsfrihet- uttrykksfrihet: De yngste barnehagebarna    s. 14 

Ninni Sandvik  

Dosent i småbarnspedagogikk og lærerutdanner i barnehagelærerutdanningen 

Ved Høgskolen i Østfold 

 

Ytringsfrihet til beste for barna        s. 15 

Marius Andersen 

Lærer i Sandefjord og initiativtakeren bak «Sandefjordopprøret» 
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VÅR EGEN BARNEHAGEKRITIKK – EN PROFESJONSETISK 

VENDING?  

 

Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer 

 

I de siste årene har barnehagedebatten handlet om barnehagens innhold og kvalitetsbegrepet 

blitt drøftet av både politikere, professorer, foreldre og barnehagelærere. Vi har hatt ulike 

opprør på sosiale medier og barnehagelærere over hele landet har samlet seg for å stå sterkere 

i møte med krav og forventninger til vår yrkesutførelse. Vi har rett og slett sagt klart i fra når 

vi har opplevd forsøk på å snevre inn barns muligheter for lek og når vi har mottatt forslag om 

universelle programpakker og verktøy som reduserer mulighetene for utøvelse av vårt faglige 

skjønn og som også strider imot vårt barne- og læringssyn. Og vi har, på noen viktige 

områder, fått gjennomslag for våre argumenter og forhindret endringer i Rammeplan og 

Stortingsmeldinger som kunne fått negative konsekvenser for den oppvoksende generasjonen. 

Dette er viktige prosesser. Det er uhyre viktig at vi barnehagelærere tar i bruk vår faglighet og 

faglig fundert argumentasjon når vi skal sette ord på den jobben vi gjør og beskrive vilkårene 

for å utføre den på best mulig måte. Vi har rettet kritikken utover, mot politikere og folk 

utenfor feltet. Men, barnehagelærere har også et profesjonsetisk og -faglig ansvar for å stille 

spørsmål og ytre kritikk innover. Kanskje er det på tide med en profesjonsetisk vending? Tør 

vi kritisere oss selv? 

 

Den franske filosofen Emmanuel Levinas utfordrer oss til å tørre se på det Andre som noe helt 

Annet og å motstå fristelsen til å forsøke å gjøre det Andre til Samme1. Jeg forstår dette dit 

hen at vi må tørre å åpne opp for at noe eller noen kan tilføre oss mer enn det vi allerede 

forstår, begriper og kan. «Forbindelsen med den Andre eller samtalen en etisk forbindelse. 

Den kommer utenfra og tilfører meg noe mer enn det jeg allerede rommer.»2 La oss tenke 

dette inn i kritikkspørsmålet nevnt over. I innholds- og kvalitetsdebatten har vi 

barnehagelærere vært nesten skremmende enige, noe som kanskje også er litt selvfølgelig. Vi 

er enige om at bemannings- og pedagognormen må skjerpes, vi er enige om viktigheten av å 

beholde den nordiske barnehagetradisjonen og vi er enige om at leken er viktig for barn. På 

denne måten kritiserer vi ut i fra den Samme argumentasjonen med det Samme mål for øye. 

Men i det vi vender oss om og kritiserer vår egen praksis og stiller kritiske spørsmål til 

barnehagelærerens faglighet eller profesjonsetiske bevissthet, da viser plutselig en veldig stor 

Annerledeshet seg, både i form av at vi gjør ulike prioriteringer når det gjelder det 

                                                           
1 Jeg skriver stor bokstav i «Samme», «Annet» og «Annerledeshet» i denne artikkelen, både fordi Levinas gjør 

dette i sine tekster og for å fremheve betydningen av disse ordene i denne teksten.  
2 Hentet fra «ADJØ til Emmanuel Levinas» av Jacques Derrida, 1997.  
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pedagogiske arbeidet, men også i form av at vi i ulik grad har tro på egen faglighet og 

profesjonsbevissthet.  

 

Denne annerledesheten er mer interessant, både faglig og profesjonsetisk, enn den veldige 

enigheten omkring de Samme argumentene, i mine øyne. Jeg har lenge vært opptatt av å 

granske egen og andre barnehagelærere sin praksis og faglige argumentasjon, ikke 

nødvendigvis for å avdekke feil eller mangler, men fordi det dette til syvende og sist bunner i, 

er vår profesjonalitet. Profesjonalisering er et viktig steg på veien til å bli hørt, og den starter 

på gulvet. Jeg bruker begrepet «barnehagelærer» bevisst i mitt daglige arbeid med barna. Det 

levner ingen tvil i barnegruppa om at det er jeg som er barnehagelæreren deres, jeg forklarer 

møtevirksomhet og plantid med at jeg er læreren deres i barnehagen og derfor må planlegge 

og dokumentere barnehagehverdagen vår. Vi leker «Alle mine barnehagebarn kom tilbake til 

barnehagen» i stedet for «Alle mine kyllinger kom hjem», og det er ekstra stas fordi det blir 

kamp om nettopp å være barnehagelærer (hønemor). Når alle barna i denne leken roper «jeg 

vil være barnehagelærer! Nei, jeg vil være barnehagelærer!», da ser jeg det i lys av 

profesjonaliseringsprosessen. Språket vi bruker i hverdagen skaper konstruksjoner av 

virkeligheten. Derfor mener jeg det er så viktig at barnehagelærere tør å bruke sin faglighet, 

også til å være uenige med hverandre. At vi tør å representere og fremme noe Annet en det 

Samme. Det tror jeg vil bære frukter, og det er også mer etisk enn kun å befinne seg i det 

trygge, «behagelige» rommet av enighet.  

 

Kanskje betyr dette at vi må lese et facebookinnlegg en ekstra gang, selv når det blir lagt ut av 

en fagfelle vi i utgangspunktet anser oss enig i, eller at vi må stille spørsmål til en 

barnehagelærerkollega om en situasjon i grovgarderoben som vi reagerte på. Skjerpet 

pedagognorm og en satsning i flere kommuner for å oppnå 50% barnehagelærerdekning i 

barnehagene vil på sikt føre til en økt tetthet av barnehagelærere på avdelingen eller basen. 

Dette er nødvendig for bedre kvalitet, men kanskje vil det også tvinge frem mer faglig 

drøfting og uenighet oss barnehagelærere i mellom, og således åpne opp for faglig 

Annerledeshet? Hvis vi klarer å se på denne Annerledesheten som faglig berikelse, er jeg 

overbevist om at det vil føre til mer fremtredende profesjonsetiske prosesser og Andre 

spørsmål også. Klarer vi å være faglig utfordrende med hverandre, kan vi skape en mer 

profesjonsetisk bevisst barnehage. For hvis vi tør å åpne opp for en annen barnehagelærers 

kritiske spørsmål til vår praksis, blir vi også mer bevisste på egne valg, verdier og 

pedagogiske grunnsyn. Kanskje vil en slik profesjonsetisk vending gjennom «innadvendt» 

kritikk løfte frem en sunn uenighet? Dette tror jeg i så fall er til barns beste.  
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LYTT TIL LÆRAREN! 

Simon Malkenes, lærer  

 

Eg har tenkt mykje på kva ein lærar gjer, kva det vil seie å være lærar. Og eg har kome fram 

til at ein lærar søkjer å finne måtar å være glad i alle barn, uansett. Det er det vi lærarar gjer. 

Og det kan være forbanna tøft. Men det er det som gjer oss til lærarar.  

Ein viktig del av det å være glad i alle barn er å seie ifrå når skolen ikkje er til det beste for 

barna der. Å seie ifrå slik er å bruke ytringsfridomen sin. I Norge er den grunnlovsfesta, 

sjølvsagt. Å seie ifrå betyr ikkje at alle liker at ein seier ifrå. Det er òg ein del av å seie ifrå, og 

slik òg ein del av det å være lærar. 

Å være lærar er å være saman med ungar. Men dei som styrer skolen sit langt unna 

klasserommet, dei er ikkje saman med ungane. Å være lærar er difor òg å gje ferske 

skildringar frå klasseromma til dei som styrer. Nokre av desse vil motseie førestillingar 

politikarar, byråkratar og skoleleiarar har. Men det gjer ingenting om ytringskulturen er god. 

«Så bra at du seier ifrå» vil dei då seie. «Takk skal du ha. Dette må vi gjere noko med for slik 

kan vi ikkje ha det». Men det er ikkje alle som takkar.  

Nokre har gløymt at demokrati, ytringsfridom og søken etter sanning heng saman. Dei har 

gløymt at når motseiingar oppstår må dei omfamnast og undersøkast i vennlege, men kritiske 

former, i ein god ytringskultur. Og då kan politikarar, byråkratar og skoleleiarar isolere seg på 

fjerne øyer, som ein Robinson Crusoe, der dei ikkje får brynt sitt syn på andre. Og kva skjer 

då?  Jau, oppfatninga deira blir ikkje korrigert. Og då kan oppfatninga til nokre få, langt unna 

klasserommet, bli det som skal kommanderast inn i klasseromma og til barna der.   

Det treng ikkje å være til det beste for ungane der.  

 

Styrer ein skolen frå slike fjerne øyer kan livet i skolen etterkvart stoppe opp og ein får 

stillstand. Ein tenkjer at planar må gjennomførast betre, strengare, hardare. Mot stadig høgare 

mål. Berre slik kan alt bli bra. Men barneauga vert då styrt mot stadig fleire læringsmål, 

vurderingskriterier, skjema og oppskrifter. Skolen som skulle vore levande og full av 

nysgjerrigheit dør, elevane mister lærelyst, mot og motivasjon, dei vert urolige og vil gjere 

andre ting. Det er desse klasseromma lærarar vil fortelle frå.   

 

Å fortelle at skolen ikkje er til det beste for barn er ikkje svartmåling, hets og demonisering. 

Det er demokrati, openheit og søken etter sannhet. Lytt derfor til læraren. Det er han som er 

varast i skolen. Lyttar ein godt kan skolen betre klare å gje alle unge deira eigen mogelegheit, 

til sjølv å forme deira eiga verd, i deira eiga tid, slik dei sjølve vil ha den.  
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ER DET ILLOJALT AV LÆRERE OG SKOLELEDERE Å UTTALE 

SEG OFFENTLIG? 

Bjørn Bolstad, rektor  

 

Lærere og skoleledere bør uttale seg langt mer i det offentlige rom enn de gjør i dag. Vårt 

liberale demokrati er avhengig av det. Det er svært sjelden illojalt av ansatte å si sin private 

mening så lenge det er tydelig at det er nettopp en privat mening. 

 

Ytringsfriheten er et sentralt kjennetegn ved vårt samfunn, og den er nedfelt i grunnloven. 

Lojalitetsplikten, derimot, er ikke lovfestet, og det er svært sjelden at lojalitetsplikten 

begrenser ytringsfriheten. Spørsmålet i de fleste situasjoner er altså ikke om det er lovlig eller 

ulovlig å si sin mening offentlig, men om det er lurt å gjøre det. Dette avhenger bl.a. av hva 

som er motivet for å ytre seg. 

 

Som ansatte ønsker vi å gi uttrykk for våre faglige synspunkter og som leder ønsker man ikke 

å bli motsagt eller kritisert i det offentlige rom. Men det er jo nettopp det som er poenget med 

ytringsfriheten. Den skal åpne for en saklig meningsutveksling i offentligheten.  

 

Politikere og ledere er satt til å bestemme, og som ansatt må man akseptere at sjefen 

bestemmer. Det er derfor det er viktig at lærere og skoleledere uttaler seg offentlig. Dersom 

alle som er ansatt i politisk styrte virksomheter, altså kommuner og stat, blir pålagt å ikke 

uttale seg i offentligheten, bærer det galt av sted. Da ender vi opp med at de som uttaler seg 

om ulike fagfelt, er politikere, lobbyister og ansatte i informasjonsselskaper, altså folk som 

ofte ikke har inngående kjennskap til fagfeltet. Hvis de som kan noe om et fagfelt, ikke skal 

kunne opplyse politikere og ledere om dette fagfeltet, får politikerne et svakere 

beslutningsgrunnlag. Lærere og skoleledere må ytre seg for å gjøre politikerne bedre i stand 

til å fatte gode beslutninger i skolespørsmål. 

 

Uttalelser i det offentlige rom skaper noen ganger ubehag, enten for de som blir kritisert eller 

for de som uttaler seg. Ledere må klare å skille mellom uttalelser som er illojale og uttalelser 

som er ubehagelige for en selv. Det siste er det vanligste, og det må man tåle. De som uttaler 

seg, må selvsagt vite hvem de uttaler seg på vegne av. Lærere kan fritt uttale seg på egne 

vegne, men kan ikke uttale seg på vegne av en skole eller en kommune. Som ansatt i en 

virksomhet har man en lojalitetsplikt. Er du ansatt i norsk skole, er du bundet av læreplanen, 

og hvis du ikke har tenkt å jobbe i henhold til den, må du finne deg en annen jobb. 

 

Jeg tror vi lett blander sammen lojalitet og lydighet. Mange etterspør stemmene til lærere og 

skoleledere i det offentlige ordskiftet. Skyldes tausheten at vi tror vi er lojale mens vi egentlig 

er lydige? Når vi som er rektorer får oppfordring eller pålegg om ikke å uttale oss i 
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lokalpressen, er det et krav om lojalitet eller om lydighet? Rådmenn, politikere og andre 

ledere bør ikke bare si at det er ytringsfrihet. Nei, de bør oppfordre alle ansatte til å ytre seg i 

offentligheten. De kan til og med hjelpe ansatte til å gjøre nettopp det ved å arrangere 

mediekurs om å uttrykke seg klart og etterrettelig i det offentlige rom - for å styrke 

demokratiet. 
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SKJERPET AKTIVITETSPLIKT KNEBLER IKKE 

YTRINGSFRIHETEN 

Kjerstin Owren, mobbeombudet  

 

Paragrafen om krenkelser av elever må alltid ta hensyn til elevens subjektive opplevelse, og 

stiller tydelige krav til undersøkelser og oppfølging. Det skal selvfølgelig ikke gå på 

bekostning av retten til å være seg selv eller å uttale seg om egne arbeidsforhold.  

 

Det pågår for tiden en debatt i Osloskolen om bruk av Opplæringsloven §9a-5, skjerpet 

aktivitetsplikt, og ansattes ytringsfrihet. Denne paragrafen var ny av 01.08.2017, og skal sikre 

elever mot krenkelser utført av voksne. Dette er en viktig og nødvendig paragraf. På 

spørsmålet ”Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene?” i Elevundersøkelsen 

2017 svarer 2,5 prosent av elevene i Oslo ja. Eksempler på krenkelser og mobbing av voksne 

kan for eksempel være at man blir gjort narr av, blir spredt løgner om, truet, holdt utenfor, 

holdt fast på en ubehagelig måte eller får sitt utseende kommentert på en nedlatende måte.  

 

Krenkelser og mobbing fra voksne trenger ikke alltid være intendert som det, og derfor må 

rektor vurdere om en lærers atferd og klasseledelse ligger innenfor det en normalt kan 

forvente at en lærer må kunne utvise, for eksempel irettesettelse av en elev for å skape ro og 

orden i klasserommet (NOU 2015:2).  

 

Når noen nå uttrykker uro om hvorvidt skjerpet aktivitetsplikt kun vil handle om at elever 

eller ledelse skal ”ta” lærere de ikke liker, bør skoleledere ta dette som et signal på at det er 

viktigere nå enn noensinne å legge til rette for et tillitsfullt, dialogbasert og åpent samarbeid 

mellom ledere og ansatte.  

 

Hverken skoleeier eller rektor har mulighet til å styre ansatte som de selv ønsker, fordi man 

må forholde seg til både arbeidsmiljøloven, opplæringsloven og forvaltningsloven, i tillegg til 

noen saklighets- og rimelighetsprinsipper. Dette kan for eksempel dreie seg om kulturen på 

skolen og i lærerkollegiet, skolens verdisyn, og den ansattes opplevelse av eget psykososiale 

miljø (Opplæringsloven §1-1; NOU 2015:2). Det loven imidlertid er tydelig på er at slike 

tilfeller skal undersøkes grundig, samtidig som det skal gjøres på en redelig måte. 

 

Om en elev opplever en uttalelse om seg selv som krenkende, selv i anonymisert form utenfor 

skoletid, hvor man likevel kjenner seg igjen og synes det er ubehagelig, må man anerkjenne 

elevens opplevelse av det. Her har verken skoleledelse eller skoleeier noe valg, uansett hva 

øvrige samfunnsdebattanter måtte mene om hva elevene bør kunne tåle eller hva som anses 

som problematiske eller ikke-problematiske retoriske virkemidler for å få frem et budskap. 

Men; det betyr selvfølgelig ikke at §9a–5 knebler ytringsfriheten. I Opplæringsloven finnes 
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ingen hjemmel for å regulere eller overprøve andre lover. Enhver skal stå fritt til å kritisere 

systemet det er en del av, også skolesystemet.  

 

Og av og til blir personer krenket av kritikk. Det skal ikke nødvendigvis stoppe kritikken eller 

kneble retten til å komme med kritikk. Men som ansatt i skolen er man nødt til å forholde seg 

til et krenket barns eller ungdoms rett til å bli tatt på alvor og få anerkjent sin opplevelse – 

uansett hvilken stilling og systemsyn man har. 

 

I en relasjon mellom ungdom og lærer vil det selvfølgelig av og til oppstå uenigheter og 

uoverensstemmelser. Men som voksne er det vår oppgave å ta ansvar for å løse opp i dette - 

sammen med eleven. Elever flest er glade i lærere som ikke prøver å være noen de ikke er. Og 

noe av det viktigste vi lærer våre unge er evnen til å lytte til, og snakke med, de man er uenig 

med. Det starter ofte også med oss selv.   
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OM LÆRERE OG YTRINGSFRIHET 

Einar Øverenget, filosof 

 

Ytringsfriheten er en helt grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn. Den er så 

grunnleggende at det ville være umulig å tenke seg et demokrati uten denne rettigheten. Nå er 

selvsagt ikke ytringsfriheten absolutt. Den har også dine begrensninger. Trusler, 

ærekrenkelser og personsjikane kan rammes av norsk lov, men siden det er allmenn enighet 

om at ytringsfriheten skal ha sterkt beskyttelse sier det seg selv at det skal ytterliggående 

ytringer til for at loven kommer til anvendelse.  

 

Innenfor det rommet loven etablerer vil det da være etiske betraktninger som kommer til 

anvendelse når man skal ta stilling til ytringer. Vi kan mislike, fordømme, ta avstand fra og 

utfordre ytringer vi ikke liker, og vi kan gi forskjellige grader av tilslutning til de ytringene vi 

liker - og det er selvsagt mulig å oppleve en ytring som sterkt kritikkverdig uten at vi av den 

grunn mener at den bør forbys.  

 

Ytringsfriheten er av stor betydning i det offentlige rom så vel som innenfor det profesjonelle, 

og lærerprofesjonens etiske råd er opptatt av ytringsfrihetens betydning for lærere. Samfunnet 

er en viktig berørt part av lærernes profesjonelle gjerning, men de fleste borgere er ikke 

tilstede i klasserommet. Der finnes det lærere og elever. Læreren utøver sin gjerning med 

utgangspunkt i den profesjonalitet hun tilegner seg gjennom utdannelsen og de rammer de 

folkevalgte har etablert. Men våre politikere er heller ikke tilstede i klasserommet.  

 

For at viktige berørte parter som den enkelte borger og den enkelte folkevalgt skal ha 

kunnskap om hva som foregår på skoler og i klasserom er vi helt avhengig av at lærere ytrer 

seg om dette - og også at de har mot til å rapportere sannferdig når ting ikke fungerer. Nå er 

det selvsagt slik at det påhviler den profesjonelle part, læreren, å ikke rapportere på en slik 

måte at elever kan identifiseres. Elever skal være trygge på at personopplysninger og ikke 

minst sensitive personopplysninger ikke kommer ut. Men lærerprofesjonens etiske råd mener 

samtidig at om enkelte elever kjenner seg igjen i beskrivelser som gis av oppførsel i 

klasserommet, så innebærer dette ikke at de kan identifiseres. Det må være mulig for en lærer 

å rapportere fra klasserommet, og det må være mulig å beskrive oppførsel - og da kan det 

selvsagt være mulig for enkelte elever å kjenne seg igjen. 

 

Med andre ord, det er en viktig distinksjon mellom å identifisere enkeltpersoner og at enkelte 

kjenner seg igjen i situasjoner som beskrives. Det kan nok være ubehagelig å kjenne seg igjen 

i en negativ situasjon, men politikere, foreldre og borgere generelt må også kunne holdes 

informert om hva som foregår i skolene – og da kan det være nødvendig at lærere faktisk 

beskriver det for offentligheten.  
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OM YTRINGSFRIHET OG DENS RETTSLIGE BEGRUNNELSER OG 

BEGRENSNINGER  

Anine Kierulf, fagdirektør, Norges institusjon for menneskerettigheter  

Ytringsfriheten verner min rett til å formidle de tanker jeg ønsker til andre via ytringer – men 

også din og min rett til å høre hva andre har å si, å la oss informere om verden rundt oss via 

andres ytringer.  

Ytringer er kommunikasjon av meningsinnhold, og det er dette meningsinnholdet som nyter 

et særlig vern. Meninger kan kommuniseres med ord, men også med handlinger – holder jeg 

opp en tommel betyr det noe annet enn om jeg holder opp en langfinger. For å finne 

meningsinnholdet i en ytring, må den tolkes. Både hva ytreren mente og hva mottageren 

oppfattet er relevante tolkningsmomenter, men ingen av disse subjektive utgangspunktene er 

tilstrekkelige. Vår forståelse oppstår ofte som en slags mellomting, der vi prøver å finne ut 

hva de fleste ville oppfatte en ytring som. Kontekst kan være avgjørende for tolkningen. 

Høylytte rop om «brann!» har en helt annen betydning – og mulige konsekvenser – i 

maskinrommet på en ferge, enn på Brann stadion. Og et solkors på armen til en marsjerende 

nynazist formidler en annen mening enn et tilsvarende kors på en Buddhafigur: I buddhismen 

er solkorset et lykkesymbol.  

En viss ytringsfrihet er nødvendig menneskelig samhandling. Idéhistorisk kan den spores 

langt tilbake, men det er opplysningstidens tankegods som er forblitt det sentrale grunnlaget 

for vår forståelse av ytringsfriheten i dag – både rettslig og politisk. Tanker om individuell 

rasjonalitet og verdighet, og om samfunnskontrakten bygger alle på ytringsfrihet: Man kan 

ikke danne seg selv som menneske uten å motta og prøve ut ideer. Og samfunnsdannelse og 

folkestyre forutsetter både ytrings- og informasjonsfrihet. Mennesker tar ofte feil, og vårt 

beste bøtemiddel mot dette er å slippe flest mulig oppfatninger til i offentligheten. Jo flere frie 

synspunkter, jo større er sjansen for å finne feilkildene, og til å komme nærmere sannheten. 

Ut av disse tankene springer de tre hensyn som begrunner ytringsfriheten rettslig i dag. De er 

hensynet til den personlige autonomi og frihet – ytringsfriheten som mål i seg selv, og til 

ytringsfriheten som middel til sannhetssøken og demokrati. Til disse tre hensynene kommer et 

fjerde, som kan kalles «skepsis-argumentet»: Mange ytringer virker lite samfunnsnyttige, ja – 

rent ut destruktive både for sannhetssøken og demokrati. Likevel er det usannsynlig at noen 

person eller instans – staten, et vitenskapelig råd eller andre – på et gitt tidspunkt og i samtid 

skal være i stand til å overskue presist hvilke ytringer som driver samfunnet fremover, og 

hvilke som ikke gjør det. I fravær av muligheten for slik oversikt, er alternativet – 

ytringsfrihet – å foretrekke.   

Ytringsfriheten er rettslig beskyttet i Grunnloven § 100 og i flere menneskerettskonvensjoner. 

Inngrep i ytringsfriheten må ha hjemmel i lov, være nødvendige for å ivareta andre 
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grunnleggende hensyn – og ikke gå lenger enn det som er strengt nødvendig for å ivareta 

disse motstridende hensynene. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som 

forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt 

pornografiske og hatefulle utsagn. I praksis har antagelser om hva som er «OK» å si, større 

betydning for den faktiske ytringsfrihet enn de rettslige grensene. Vår viktigste 

ytringsbegrensning er kanskje folkeskikken – det ville bli ganske guffent i samfunnet om alle 

alltid sa det som først falt dem inn. Og ofte verdsetter vi andre ting mer enn vår egen 

ytringsfrihet – så som forfremmelser på jobben, innpass i vennegjengen o.l. Antagelig holdes 

langt flere ytringer tilbake i frykt for latterliggjøring, marginalisering eller utfrysing, enn for 

straff. Noen av disse selvbegrensningene er av det gode både for oss selv og for andre – andre 

kan virke urimelig begrensende på måter som ikke bare går ut over den enkelte, men også 

samfunnet selv. Hvis man blir for redd for å stille «politisk ukorrekte» spørsmål, blir man selv 

frustrert – og samfunnet går glipp av synspunkter som burde diskuteres. 
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YTRINGSFRIHET- UTTRYKKSFRIHET: DE YNGSTE 

BARNEHAGEBARNA 

Ninni Sandvik, lærerutdanner i barnehagelærerutdanningen  

I det begrepet ytringsfrihet kommer på agendaen, ignoreres ofte barn under tre år, fordi ytringer 

tradisjonelt kobles til det verbale språket. Som de fleste med erfaringer knyttet til de yngste barna vet, 

er kroppslige og affektive ytringer vel så vanlig som de verbaliserte. Og da er det muligens lett å tenke 

at begrepet ytringsfrihet ikke har så mye med de yngste barnehagebarna å gjøre. Men tenkt en gang til, 

og dersom man overskrider et tradisjonelt dikotomisk skille mellom kropp/affekt og verbalspråk/ 

logikk åpner nye landskap seg. Kanskje kan vi da tenke at logikk og rasjonalitet ikke utelukkende 

hører hjemme i det verbaliserte, men også i det kroppslige og affektive, i lyder, bevegelser og blikk, i 

gråt, latter og smil? Gjør vi det, får småbarna en sterkere posisjon i ytringsfrihetsdiskusjonene enn 

dersom ytringer utelukkende forbeholdes det verbalt uttrykte. For det er liten tvil om at små barn ytrer 

seg hele tiden og på mange forskjellige måter. Deres ytringer kan være lydlige, men også helt uten lyd. 

Selv det å krabbe bort til bokhylla eller kjøkkenskuffen kan ses som en ytring, eller et uttrykk for en 

vilje, en interesse om man vil, for det som befinner seg i hylla eller i skuffen. På samme måte kan en 

pekende finger være uttrykk for et ønske om et bestemt pålegg, en aktivitet eller en forflytning til et 

annet sted i barnehagen. En gråt kan ses som en endringsinitierende ytring. Kanskje den ønskede 

endringen består i å få sove, å få viljen sin i en forhandling med omgivelsene, å få trøst, eller mat.  

Slike tilnærminger til begrepet ytring er imidlertid svært krevende pedagogisk. Kanskje først 

og fremst fordi mange av ytringene er vanskelige å få øye på, og dermed også lette å overse. Det 

kreves en finstemt evne til å lytte for å legge merke til en pekende finger, et ristende hode, en svak 

nynning, en forflytning til en krok, midt i alt som foregår i barnehagen. Det er ikke mulig for 

personalet å fange opp alt som skjer. Antakelig er det heller ikke ønskelig at pedagogene skal ha den 

totale oversikten. Retten til privatliv/alenetid i utforskninger av livet i barnehagen kan også være et 

relevant hensyn ta.  

I tillegg er det vanskelig å vite hva ytringen innebærer for det lille barnet. Vi kan aldri vite, gitt 

at ord ikke nødvendigvis gir mening for de aller yngste barna. Derfor må vi handle uten skråsikkerhet i 

forsøk på å forstå hva ytringen bærer med seg. En annen utfordring ligge i spørsmålet om noen barns 

ytringer får forrang på bekostning av andre barns ytringer. Her kan det handle om alder (det er lettere å 

legge merke til verbaliserte ytringer enn kroppslige), sosial klasse, eller etnisitet (det er lettere å legge 

merke til ytringer man kjenner igjen), kjønn og funksjonsevne. Spørsmålet stilles ikke i et ønske om 

totalt lik fordeling mellom barna, men for å oppdage eventuelle systematiske skjevheter i fordelingen 

av ytringsfrihet. 

Dernest kan en del av småbarnas uttrykk være ubehagelige, uønsket eller utfordrende for 

pedagogene. Dette innebærer at det viktigste spørsmålet kanskje er hvordan de yngste barnas ytringer 

møtes, uavhengig av om de er enkle eller utfordrende å forholde seg ti. Om ytringer av det 

provoserende slaget knebles eller stillegjøres og dermed oppfattes som uønskede på sikt.   

Diskusjoner om hva begrepet ytringer rommer i småbarnspedagogiske praksiser, hvilke 

utfordringer man møter i det man ønsker å lytte til barnas ytringer, både når de er enkle og 

provoserende kan være både utfordrende og berikende, forutsatt at personalgruppa forsøker å stille seg 

åpen i forhold til egne praksiser.  
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YTRINGSFRIHET TIL BARNS BESTE 

Marius Andersen, lærer 

 

Jeg har jobbet i skolen i over 20 år, jeg har vært med på mange ulike svingninger; med 

både kreativt og destruktivt tankegods. Jeg har vært uenig og sagt det, jeg har satt meg inn i 

ny skoleforskning og lyttet til kollegaer med lang fartstid. Jeg har deltatt i mange diskusjoner 

angående føringer for skolens indre liv; sammen med gode kollegaer. Vi har jobbet kreativt 

sammen for skolen, vi har jobbet for den enkelt klasse og den enkelte elev; sammen, vi som er 

i klasserommene, nå er vi stille. 

Det har sneket seg inne et nytt språk i skolen, et språk som i starten skapte vonde 

lærermager, amper stemning og til tider høylytte protester – nå er det stille. Læringsutbytte, 

læringstrykk, måloppnåelse, kunnskapsproduksjon; små språklige arsenikkpiller som sakte tar 

livet av oss. Begreper som kommunen har gitt innhold, et innhold langt ifra ungene, et 

innhold som skaper store avstander; både mellom unger og voksne i skolen og mellom 

foreldre og skolen – vi er stille.  

Overivrige skolepolitikere pålegger meg hvilken tester jeg trenger i mitt klasserom og 

bestemmer når på året jeg har behov for testing – vi er stille. Overivrige skolepolitikere skaper 

en «korridorskole», der kategoriseringer, stigmatiseringer, nivådeling, overdreven fokus på 

målbare ferdigheter og testing gir barna sin trange korridor; uten fluktmulighet allerede fra 

førsteklasse – vi er stille. Overivrige skolepolitikere gir inntrykk av at de kan vår jobb mye 

bedre enn oss - vi er stille. 

I mitt arbeid med å bli kjent med ungene trenger jeg ikke uketester, kapittelprøver, 

diktater, halvårsprøver, årsprøver, kartleggingsprøver, nasjonale prøver, skriftlige 

halvårsvurderinger, rettet mot engelsk, norsk og matematikk. Jeg trenger ikke KRLE-prøver, 

naturfagsprøver, musikkprøver. Jeg trenger ikke løpetester, styrke prøver eller testing av 

ballferdighet – men vi er stille.  

Jeg trenger å kunne rope ut; jeg er lærer! 

Jeg trenger å få være lærer, jeg trenger å få tid til å bygge gode positive relasjoner til 

ungene og mellom ungene. Jeg trenge å bruke tid på læring, på å lære barn at læring er gøy, 

utviklende, kreativt og gir mestring. Barna må lære at læring er ulik, skjer hele tiden og er 

verdifull; læring er en knopp som ligger i hvert enkelte menneske, den blomstrer når vi 

sammen er flinke til å gi den næring. Jeg vil rope det ut, høyt. 

Det er viktig å vite hva ungene kan, det er viktig å hjelpe barn i deres prosesser med å 

gjøre gode valg, hjelpe hverandre, utfordre seg selv, gjøre feil, rette opp i feilene. Det er viktig 

å inspirere til gode arbeidsvaner og at barna tør å gjøre sitt beste. Det er viktig med klasserom 

som preges av dialog, mangfold og respekt for andres ytringer. Det er viktig å bli kjent med 

barna, vite hva som trengs for at de kan vise frem den beste versjonen av seg selv. Det er 

viktig å skape klasserom der vi sammen blir gode og gjør hverandre bedre; det er viktig at 

utallige ytringer får komme frem.  
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Jeg trenger å se hver unge, jeg trenger gode dialoger, både med enkelt barn og i 

klassefelleskapet. Jeg trenger å kjenne ungene så godt at de våger å vise meg både styrker og 

svakheter, at de våger å forsøke sitt beste også der de vet de ikke mestrer. Jeg trenger å bli 

hørt - jeg trenger rom til å si ifra, når overivrige skolepolitikere ber meg være stille. 

 

 

 

 

 

 


