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Sammendrag 
Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i et prosjekt som er utarbeidet i samarbeid mellom 

ILS, masterstudenter og samfunnsfaglærere på en videregående skole. Samarbeidet har hatt en 

aksjonsforskende tilnærming og den overordnede problemstillingen er hvordan utdanning for 

bærekraftig utvikling kan forankres i samfunnsfaget. Prosjektet gikk ut på at elevene og 

lærerne som deltok skulle gjøre en endring i 21 dager knyttet til bærekraftig utvikling som de 

skulle dele med medelever og lærere på Instagram eller Facebook. Denne oppgaven tar 

utgangspunkt i intervjuer med lærerne som deltok i prosjektet og observasjoner av aktivitet på 

sosiale medier og den handler om hvilken rolle bruken av sosiale medier har spilt i prosjektet. 

 

Skolen er gjennom en rekke utdanningsdokumenter pliktig til å utdanne elever som er 

forberedt på å leve i en bærekraftig framtid (Sinnes, 2015). Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – 

Fordypning – Forståelse – En fornyelse av kunnskapsløftet trekker frem bærekraftig utvikling 

som et av tre hovedområder som skal være gjennomgående i alle fag i skolen 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Didaktiske perspektiver på medborgerskap og bærekraftig 

medborgerskap vektlegger betydningen av at elevene får gjøre aktive handlinger gjennom 

autentiske påvirkningskanaler (Biesta, 2011; Sinnes, 2015; Stray, 2012). Flere peker på 

sosiale mediers potensial i denne sammenhengen (Austvik & Rye, 2011; Erstad, 2013). 

 

Av analysen av datamaterialet fremgår det at ved å bruke sosiale medier i prosjektet har 

elevene fått gjort noe aktivt og de har fått erfaring med påvirkning og deltagelse i et 

fellesskap. I intervjuene blir det sagt at sosiale medier var helt essensielt for det engasjementet 

som ble skapt. Videre fremstår lærerrollen som sentral når sosiale medier er en del av 

undervisningen i dette prosjektet. Flere av lærerne i prosjektet vektlegger betydningen av at 

elevene får undervisning og støtte også når sosiale medier er en del av undervisningen.  
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn og mål for oppgaven 

 

Fremtidstro er en krevende kompetanse å øve hos elever i en tid med så store 

utfordringer som de vi står overfor nå. Det må likevel være et mål at undervisningen 

legges opp slik at elevene ser at handlinger nytter, og at det er mulig å påvirke fremtiden 

(Sinnes, 2015, s. 43).  

 

Utfordringer knyttet til jordas fremtidige bærekraft vil føre til at fremtidens borgere kommer 

til å leve andre liv enn det vi lever på jorden i dag. Mye av usikkerheten er knyttet til 

klimautfordringene, men det handler også om ulikhet i fordeling av ressurser og økonomi 

(Sinnes, 2015). De utfordringene vi står overfor i dag er et resultat av hvordan mennesker har 

levd gjennom flere hundre år (Holling, Gunderson, & Ludwig, 2001). En bærekraftig 

utvikling forutsetter endringer i hvordan vi lever livene våre på alle områder. 

 

Når man ønsker å skape endring for en mer bærekraftig utvikling er det hensiktsmessig å rette 

seg mot skolen og fremtidens borgere (Sterling, 2001). Skolen er gjennom en rekke 

utdanningsdokumenter pliktig til å utdanne elever som er forberedt på å leve i en bærekraftig 

framtid (Sinnes, 2015).  Gjennom FNs tiår (2005-2014) for utdanning for bærekraftig 

utvikling (heretter UBU) ble dette satt i system (UNESCO, 2016).  

 

Da FNs tiår ble avsluttet i 2014 viste det seg at satsingen ikke hadde satt spesielt dype spor i 

utdanningssystemene eller undervisningen. Målstyring og testregimer i skolen har hatt større 

gjennomslagskraft i utdanningssystemet enn FNs initiativer for en bærekraftig utvikling 

(Sinnes & Eriksen, 2016). Dette kan sees i sammenheng med en oppfatning om at målene i 

skolen står i veien for skolens danningsideal (Biesta, 2008). I Ludvigsen-utvalgets arbeid 

med fornyelse av læreplanen er målet om å utdanne elever som er forberedt på en bærekraftig 

utvikling blitt enda tydeligere. Bærekraftig utvikling er trukket frem som ett av tre 

satsingsområder som skal være gjennomgående i flere fag i skolen. Samfunnsfaget vil ha en 

sentral rolle i dette arbeidet (Kunnskapsdepartementet, 2016; NOU 2015:8, 2015). 
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I løpet av det siste året mitt på universitetet har jeg, sammen med to andre masterstudenter, 

fått mulighet til å være med på et prosjekt hvor vi har arbeidet med å implementere UBU i 

samfunnsfaget. Sammen med Elin Sæther fra ILS og en videregående skole i Oslo-området 

har vi arbeidet med å utforme et prosjekt for bærekraftig utvikling i samfunnsfaget. Prosjektet 

har hatt en aksjonsforskende tilnærming og den overordnede problemstillingen i prosjektet 

har vært hvordan kan UBU forankres i samfunnsfaget.  

 

Lærerne og elevene i samfunnsfagklassene som deltok i prosjektet skulle gjøre en endring 

som kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling i en periode på 21 dager. Endringene 

elevene og lærerne valgte å gjøre var for eksempel å dusje kortere, ta bussen i stedet for å bli 

kjørt til trening, spise ett mindre måltid med kjøtt i uken, ha shoppestopp eller å bruke mindre 

plastemballasje. Underveis i prosjektet skulle lærerne og elevene dokumentere endringen sin 

på sosiale medier med resten av klassen. Elevene skrev faglige oppgaver i løpet av 

endringsperioden og prosjektet ble avsluttet ved at elevene skrev et refleksjonsnotat der de 

reflekterer over sin egen endring i lys av statistikk og annen kunnskap de hadde om 

bærekraftig utvikling. 

 

Pedagogiske perspektiver på UBU vektelegger betydningen av at elevene må få øve på å leve 

bærekraftige liv og gjøre bærekraftige handlinger for at de skal bli bærekraftige borgere 

(Dimick, 2015; Sinnes, 2015). Handlingsdimensjonen vektlegges også i pedagogiske 

perspektiver knyttet til å utdanne demokratiske medborgere (Biesta, 2011; Stray, 2012). 

Perspektiver på bærekraftig medborgerskap og hvordan man skal undervise det i skolen 

legger vekt på at elevene må få mulighet til å gjøre aktive handlinger for en bærekraftige 

utvikling i et fellesskap, slik at det ikke står igjen som et individuelt ansvar (Dimick, 2015). 

 

Sosiale medier er en sentral kanal for deltagelse i dagens samfunn og mye av mobiliseringen 

til demokratisk deltagelse foregår gjennom sosiale medier (Enjolras, Karlsen, Steen-Johnsen, 

& Wollebæk, 2013). Flere vektlegger sosiale mediers didaktiske potensial i å realisere den 

aktive delen av medborgerskapet (Austvik & Rye, 2011; Erstad, 2013). Undersøkelser viser 

at engasjement off-line er tett knyttet til engasjement på ulike nettsamfunn (Enjolras et al., 

2013). På sosiale medier kan elevene øve på å gjøre demokratiske handlinger for en 

bærekraftig utvikling på en mer internasjonal arena. Å mestre digitale kompetanser er viktig 

for deltagelse i dagens samfunn (Erstad, 2013), noe som også ble tydeliggjort gjennom 

innføringen av digitale ferdigheter med kunnskapsløftet i 2006 (Kunnskapsdepartementet, 
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2013). Undersøkelser viser at lærere mangler pedagogisk eller fagdidaktisk kunnskap i å 

bruke digitale medier i samfunnsfagsundervisningen (Austvik & Rye, 2011). Andre peker på 

at læreren kan miste sin posisjon i klasserommet ved å trekke digitale medier som sosiale 

medier inn i undervisningen (Nome, 2011). Hvordan opplever lærerne som har vært med på 

UBU-prosjektet å bruke sosiale medier i arbeidet med dette prosjektet?  

 

1.2 Problemstilling 
Denne oppgaven vil prøve å finne ut hvilken rolle sosiale medier hadde i dette UBU- 

prosjektet og om sosiale medier fungerer som en kanal hvor elevene kan øve på å være 

miljøbevisste medborgere. Problemstillingen lyder:  

 

Hvilken rolle spiller bruken av sosiale medier i et prosjekt om bærekraftig utvikling? 

 

Denne problemstillingen er tett knyttet opp mot UBU- prosjektet og hvordan lærerne 

opplevde å bruke sosiale medier i undervisningen. Når jeg skriver sosiale medier i 

problemstillingen sikter jeg til Facebook og Instagram. Det gjør jeg fordi det var disse 

plattformene som ble brukt i UBU-prosjektet. Jeg inkluderer ordet bruken i problemstillingen 

for å underbygge det aktive aspektet ved inkluderingen av sosiale medier i prosjektet.  

 

Jeg er interessert i lærernes opplevelse av bruken av sosiale medier i prosjektet fordi jeg har 

lest litteratur som vektlegger sosiale mediers potensial i undervisningen, på samme tid som 

det hevdes at lærernes manglende kompetanse med å bruke digitale verktøy er en utfordring i 

denne sammenhengen (Austvik & Rye, 2011; Erstad, 2013; Krokan, 2012).  

 

For å besvare oppgavens problemstilling tar jeg utgangspunkt i to forskningsspørsmål: 

1. Hvordan opplevde lærerne å bruke sosiale medier som et undervisningsverktøy? 

2. Hvordan opplevde lærerne elevenes engasjement og deltagelse på sosiale medier? 

 

1.3 Oppgavens oppbygning 
Denne masteroppgaven er delt inn i fem ulike kapitler. Teorikapittelet er det andre kapittelet. 

Det er todelt, og den første delen tar for seg begrepene medborgerskap, engasjement og 

bærekraftig medborgerskap, samt hvordan disse begrepene kan forstås i en didaktisk 

sammenheng i samfunnsfaget. Den andre delen av teorikapittelet handler om digitale 
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ferdigheters plass i skolen, hvordan sosiale medier kan være en plattform for aktive 

handlinger og hvorfor det kan være lurt å bruke sosiale medier i samfunnsfaget når man skal 

arbeide med å utdanne bærekraftige medborgere. Det tredje kapittelet i denne 

masteroppgaven er metodekapittelet. I metodekapittelet har jeg forsøkt å lage en 

gjennomsiktig fortelling av de metodiske valgene jeg har tatt og de metodiske utfordringene 

jeg har stått overfor i alle fasene i arbeidet med denne studien. Deretter kommer 

analysekapittelet. Analysekapittelet er på lik linje med teorikapittelet todelt. Denne 

todelingen tar utgangspunkt i forskningsspørsmålene vist til ovenfor og den ene delen av 

kapittelet handler om lærerens forståelse av sin egen rolle i prosjektet og den andre handler 

om hvordan de opplever den deltagende delen ved sosiale medier og elevenes engasjement. 

Avslutningen kommer til slutt og der skriver jeg om hvilke implikasjoner funnene i denne 

studien kan ha for arbeidet bærekraftig utvikling og medborgerskap i samfunnsfaget. 
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2 Teoretiske perspektiver og tidligere 
forskning 

 

Dagens elever vokser opp i en verden i endring. Den raske utviklingen i dagens samfunn og 

utfordringer knyttet til jordas bærekraft stiller store krav til det å være menneske og 

medborger i dag. Samfunnsfagslæreren har gjennom en rekke styringsdokumenter fått et 

tydelig mandat om å utdanne aktive medborgere som bidrar til en bærekraftig framtid 

(Kunnskapsdepartementet, 2006; Sinnes, 2015). Hvordan dette skal foregå er mindre tydelig. 

 

Overgangen fra web 1.0 til web 2.0 og opprettelsen av sosiale medier har ført til endringer i 

det offentlige rom, men også relasjoner mennesker i mellom (Enjolras et al., 2013). I forslag 

til ny generell (overordnet del) av læreplanen skrives det: ”Innvielsen i kulturen og samfunnet 

skal være en del av basisen for den enkelte for å kunne møte en mangfoldig verden og en 

ukjent fremtid. Som voksen skal eleven mestre livet i verden både som medborger, 

statsborger og verdensborger” (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 21). Hvordan kan 

samfunnsfagslæreren  utdanne medborgere som bidrar til en bærekraftig utvikling i en 

digitalisert tidsalder? 

 

When we experience the world as ”too complex” we are not just experiencing the 

complexity of the world. We are experiencing a mismatch between the world’s 

complexity and our own at this moment. There are only two logical ways to mend this 

mismatch - reduce the world’s complexity or increase our own. The first thing isn’t 

going to happen (Kegan & Lahey, 2009, s. 12). 

 

Teorikapittelet i denne oppgaven er todelt. Den første delen tar for seg ulike forståelser av 

medborgerskap, bærekraftig medborgerskap og disse begrepenes plass i samfunnsfags- 

didaktikken og samfunnsfaget. Den andre delen ser på hvordan sosiale medier kan brukes 

som undervisningsverktøy i samfunnsfaget når man skal lære elevene å bli miljøbevisste 

mennesker og hvordan det som er rammene for medborgerskapet utfordres av den 

teknologiske utviklingen og globale utfordringer knyttet til jordas bærekraft. 
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2.1 Forståelser av medborgerskap og engasjement 
Du må ikke tåle så inderlig vel  

den urett som ikke rammer deg 

selv… 

         (Øverland, 1992 (1937)) 

Medborgerskap handler om hvordan mennesker lever sammen i et samfunn, hva som er hver 

enkelt aktørs forutsetninger og oppgaver i væren sammen med andre mennesker. Arnulf 

Øverland beskriver kjernen i medborgerskapsbegrepet når han advarer mot å lukke øynene 

for de fascistiske bevegelsene i Europa på 1930- tallet. Verset ovenfor vektlegger 

betydningen av menneskets engasjement i samfunnet og motstand mot urettferdighet. Det 

handler om å bry seg om det som er best for fellesskapet og stå opp for noe utover seg selv. 

Uretten man ikke skal tåle så inderlig vel er noe annet i dag enn da diktet ble skrevet, men 

budskapet i diktet er vel så viktig i dag. Jordas fremtidige bærekraft er en av de store 

utfordringene i verden i dag. Det stiller nye krav til hvordan man lever sammen. Dagens 

medborger må stå opp for uretten som påføres jorda, naturen og mennesker som enda ikke er 

født for å sikre en bærekraftig utvikling. 

 

Medborgerskapet er et dynamisk begrep, som beveger seg i tråd med samfunnets utvikling og 

forutsetninger. Hvordan man forstår medborgerskapet avhenger av hvilke briller man ser 

gjennom og hvordan man forstår menneskenes rolle som samfunnsborger i demokratiet og 

menneskenes rolle på jorda. Nedenfor vil jeg vise til og drøfte ulike forståelser av 

medborgerskapet.  

 
 

2.2 Hva er medborgerskap? 
Medborgerskapet er et begrep som har tett følge med demokratibegrepet. Det vil være 

vanskelig å forestille seg et demokrati uten medborgere og medborgere uten demokrati.  

Medborgerskapet har eksistert så lenge vi har hatt demokratisk styringsform. Begrepet 

medborgerskap er likevel ganske nytt i norsk sammenheng. Det norske begrepet 

medborgerskap kan sees i sammenheng med det engelske begrepet citizenship. Citizenship 

oversettes, i følge Stray (2012, s. 19), best som: ”…å være borger blant andre borgere”. Men 

hva vil det si å være borger blant andre borgere? 
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Stray (2012) skiller mellom tre dimensjoner ved medborgerskapet: en rettighetsdimensjon, en 

verdidimensjon og en handlingsdimensjon. Hun skriver at rettighetsdimensjonen er knyttet til 

statusen man har i et samfunn på bakgrunn av juridiske rettigheter som utdeles av samfunnet. 

Statsborgerskapet faller eksempelvis innenfor denne dimensjonen. Verdi- og 

handlingsdimensjoner er knyttet til rollen man har overfor ulike institusjoner i samfunnet 

(Stray, 2012). Men hva innebærer denne rollen? Stray (2014, s. 38) skriver at rollen som 

medborger har en normativ forankring. Det betyr for det første at man i rollen som 

medborger må forholde seg til politiske, kulturelle og sosiale forventninger gitt av samfunnet. 

Det er noen former for deltagelse som er akseptert i et samfunn og noen som er mindre 

akseptert. Det vil også være ulike oppfatninger hvordan man forstår den aktive og deltagende 

delen av medborgerskapet. Man kan forstå deltagelse og aktivitet som det å ta del gjennom 

handlinger og aktiv deltagelse. Det kan for eksempel være at man engasjerer seg i 

partipolitikken eller skriver innlegg i avisen. På en annen side finnes det oppfatninger om at 

det å stemme ved valg er nok (Stray, 2014). Hvordan samfunnsfagslæreren forstår det 

normative innholdet i denne rollen vil ha betydning for forståelsen av medborgerskapet og 

hva læreren vektlegger når målet er å utdanne fremtidige medborgere.  

 

Biesta (2011) stiller spørsmål ved om man kan definere hva et godt medborgerskap er. Han 

viser til to forståelser av det Stray (2012) betegner som rolledimensjonen ved 

medborgerskapet. Den første kan sees i sammenheng med en liberalistisk 

medborgerskapsforståelse. Som går ut på at dersom man forholder seg til samfunnets 

moralske utgangspunkt, normer og lover har man rett på en rekke goder som frihet og like 

rettigheter. Innenfor denne forståelsen er det enkeltindividet og den enkeltes frihet som står i 

sentrum (Børhaug, 2007). Den andre forståelsen vektlegger den aktive delen av 

medborgerskapet i større grad. Medborgerskapet handler i denne sammenheng om å ta del 

gjennom aktiv deltagelse og engasjement i fellesskapet. Medborgeren setter spørsmålstegn 

ved samfunnets demokratiske orden og moralske utgangspunkt, med den hensikt i å skape 

endring (Biesta, 2011). En slik forståelse kan sees i sammenheng med Arendts forståelse av 

mennesket som et politisk handlende vesen som blir til i fellesskap med andre (Arendt, 

1996). Innenfor denne forståelsen vil ikke medborgerskapet kunne defineres som en gitt 

størrelse, men noe som skapes når ulike aktører i et samfunn handler. Dette understreker det 

dynamiske aspektet ved medborgerskapet ved  at aktive handlinger skaper bevegelse og fører 

samfunnet fremover. Denne forståelsen korresponderer med en republikansk forståelse av 
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medborgerskapet, som i større grad vektlegger betydningen av deltagelse, aktivitet og 

engasjement gjennom ulike kanaler for innflytelse (Gabrielson, 2008).  

 

Biesta (2011) skriver at dersom det sistnevnte utgangspunktet for å forstå medborgerskapet 

blir utelatt, faller mye av essensen i det politiske demokratiet bort. Han viser til at det er 

skjedd en endring i vektleggingen av den første til den siste forståelsen. Dette er også tilfellet 

i mye av litteraturen som behandler bærekraftig medborgerskap, der aktive handlinger og 

engasjement blir trukket frem som viktige komponenter. Hvilken betydning dette får for 

forståelsen av medborgerskap i læreplanen i samfunnsfag vil jeg gå nærmere inn på i neste 

avsnitt. 

 

2.2.1 Medborgerskap i samfunnsfaget 
Skolen er en sentral aktør i videreføring og opprettholdelse av demokratiet. Skolen skal bidra 

i videreføring av sentrale verdier og strukturer og på samme tid bidra til utvikling og 

utfordring av rådende strukturer i samfunnet (Stray, 2012). Samfunnsfaget har en sentral rolle 

i denne sammenhengen.  

 

Samfunnsfagslærerens mål om å utdanne medborgere og skape engasjement kommer tydelig 

frem gjennom en rekke styringsdokumenter. I formålsdelen i læreplanen i samfunnsfag står 

det: ”Faget skal stimulere til og gje erfaring med aktivt medborgarskap og demokratisk 

deltaking” (Kunnskapsdepartementet, 2013, s. 2). Dette er videre kommunisert i 

kompetansemål som peker på at elevene skal kunne: ”Utforske og diskutere korleis ein kan 

vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad” 

(Kunnskapsdepartementet, 2013). 

 

Medborgerskapet er et begrep som tilhører samfunnsvitenskapene. Når man trekker begrepet 

inn i skolen og læreplanene kan det argumenteres for at det er behov foren konkretisering av 

hvordan begrepet skal forstås i skolen (Stray, 2012). Stray (2012, s. 17) mener at 

medborgerskapsforståelsen i læreplanen er tvetydig og at det mangler en pedagogisk 

forståelse av begrepet. Hun skriver at forståelsen av demokrati og medborgerskap i den 

generelle delen av læreplanen skiller seg fra resten av læreplanen. Den generelle delen av 

læreplanen vektlegger betydning av at undervisningen skal bygge opp under felles verdier og 

et felles verdigrunnlag. Dette korresponderer med en republikansk forståelse av demokratiet, 
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hvor tanken om at fellesskapet er kjernen i demokratiet er sentral (Stray, 2012). I den 

generelle delen av læreplanen står det for eksempel: ”Felles bakgrunnskunnskap er derfor 

kjernen i et fellesskap. Det er felles referanserammer som gjør det mulig å knytte det en ser, 

leser eller hører til et sams, underforstått tankesett” (Kunnskapsdepartementet, 2006, s. 15). 

De andre delene i læreplanen er mer forenlig med en liberalistisk forståelse av 

medborgerskapet. Her står fokuset på individets rettigheter sterkt (Børhaug, 2007). Den 

generelle delen av læreplanen legger størst vekt på fellesskapet som kjernen i demokratiet, 

mens formålsdelen vektlegger enkeltindividets frihet i større grad. Konsekvensene av 

tvetydigheten i læreplanen og en manglende pedagogisk forankring av begrepet fører til at 

undervisning for å utvikle elevenes medborgerskap i skolen blir opp til hver enkelt 

samfunnsfagslærer. 

 

Hvordan samfunnsfagslæreren forstår disse begrepene og mandatet vil ha betydning for 

hvordan samfunnsfagsundervisningen skjer i skolen. Nedenfor vil jeg gå nærmere inn på 

ulike perspektiver på bærekraftig medborgerskap. Hvordan utvides forståelsen av 

medborgerskapet når ansvaret for en bærekraftig utvikling er en del av det å være 

samfunnsborger? Videre vil jeg vise hvordan ulike didaktiske forståelser av medborgerskap 

og bærekraftig medborgerskap kan få implikasjoner for samfunnsfagundervisningen. 

 

2.2.2 Bærekraftig medborgerskap 
Denne oppgaven tar utgangspunkt i et prosjekt om bærekraftig utvikling i samfunnsfag og 

hvordan tematikken kan forankres i samfunnsfaget. Utfordringer knyttet til jordas fremtidige 

bærekraft blir stadig med synlige. Det er ikke mangel på kunnskap om at vi er nødt til å gjøre 

endringer for at mennesker skal kunne leve sammen på jorda også i fremtiden (Sygna, 

O'Brien, Inderberg, & Eriksen, 2015). Det er behov for at mennesker gjør endringer knyttet 

til hverdagslige vaner, konsum og hvordan vi tenker rundt jordas bærekraft (Shove, 2010).  

 

Skolen er gjennom opplæringsloven og læreplanen forpliktet til å utdanne elever som kan 

leve bærekraftige liv (Sinnes, 2015, s. 18). Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – 

Forståelse – En fornyelse av kunnskapsløftet vektlegger betydningen av at dagens elever 

trenger kompetanse for å møte klimaendringer og andre globale utfordringer som presser på 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Det etiske ansvaret for jordens bærekraft vektlegges som et 

sentralt element som skal kommuniseres gjennom skolen og samfunnsfaget. Bærekraftig 
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utvikling er et av tre hovedområder som skal være gjennomgående i fremtidens skole 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Samfunnsfaget har en sentral rolle i denne sammenhengen. 

Hva tilføres medborgerskapstankegangen når det utvides til bærekraftig medborgerskap?  

 

Bærekraftig medborgerskap er et begrep som stadig får mer oppmerksomhet (Dimick, 2015). 

Gabrielson (2008) skriver at de aspektene som vektlegges som viktige i den demokratiske 

forståelsen av medborgerskapet i dagens samfunn også er sentrale når det kommer til å leve 

grønne eller bærekraftige liv. Det kan derfor være hensiktsmessig å behandle begrepene 

parallelt. Utviklingen av bærekraftige medborgerskap forutsetter handlinger i fellesskap som 

utfordrer dagens situasjon for fellesskapets beste (Dimick, 2015).  

 

Dimick (2015) skriver at den bærekraftige medborgeren er en som handler for fellesskapets 

beste, fordi vedkommende vet at fellesskapets beste er viktigere en egeninteressen i 

øyeblikket. Ansvaret for jordas fremtidige bærekraft  kan ikke forstås som et individuelt 

ansvar, men et felles anliggende. 

 

The application of neoliberal logic to environmental participation promotes a 

problematic conception of citizenship as a private moral obligation rather than a 

activity that occurs with others (Dimick, 2015, s. 395).  

 

Individers engasjement i politiske fellesskap fører til utvikling av bedre sosiale og 

bærekraftig forutsetninger (Dimick, 2015). En slik tankegang kan sees i Arendt (1996) og 

Biesta (2011) sine forståelser av medborgerskapet som deltagelse i et politisk fellesskap 

gjennom aktive handlinger. Utfordringer knyttet til jordas bærekraft forutsetter at dagens 

elever får undervisning som lærer dem å bli engasjerte og aktive medborgere (Dimick, 2015; 

Sinnes, 2015).  

 

Bærekraftig utvikling har en normativ dimensjon og bærer med seg en rekke implikasjoner 

for hvordan vi bør leve. Læreplanen i samfunnsfag vektlegger i liten grad muligheten for å 

stille spørsmål ved det normative ved UBU bærer med seg. Swyngedouw (2010) peker på at 

spørsmål rundt klimautfordringer må gjøres til et politisk anliggende. Han skriver at det er 

oppstått en postpolitisk konsensus i den vestlige verden. Med dette menes det at politikken er 

overlatt til ekspertenes domene og politikken mangler et konfliktfelt ved at politikere møtes i 

sentrum av den politiske skalaen. Politikken styres av kompromiss heller enn konflikt og 
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skeptikerne kan bli polariserte på hver sin side av den politiske linjen (Swyngedouw, 2010). 

Det er ingen som er uenig at bærekraftig utvikling er viktig og det er et felt uten mye 

motstand, men likevel skjer det lite endringer. Swyngedouw (2010) skriver at det er et 

problem når konsensus skygger over interessemotsetninger. Konfliktstoffet knyttet til 

bærekraftig utvikling er underkommunisert og det er lite rom for uenighet om hva 

klimatiltakene skal være og hvilke løsninger som er best. Swyngedouw (2010) følger blant 

annet Dimick (2015), Biesta (2011), Arendt (1996) når han skriver at politikk er noe som 

bygger på aktive handlinger som utfordrer strukturene og bidrar til endring. Han 

argumenterer for at utfordringer knyttet til klimaspørsmålene må problematiseres i det 

offentlige rom. Ut i fra en slik forståelse kan det argumenteres for at det bærekraftige 

medborgerskapet handler om noe mer enn ta inn over seg den normative konsensusen i 

samfunnet og være enig. Det handler om ha redskaper til å stille spørsmål ved den rådende 

konsensusen i samfunnet, være engasjert i noe som er uten for en selv og gjøre handlinger 

som bidrar til en bærekraftig utvikling.  

 

Når man inkluderer bærekraftig utvikling i medborgerskapsbegrepet får begrepet en ny og 

global dimensjon. Utfordringer knyttet til jordas fremtidige bærekraft går på tvers av rom og 

tid, og derfor kan de oppleves som langt unna. Resultatene av de handlingene vi gjør i dag 

har betydning på tvers av landegrenser og for mennesker som enda ikke er født (Moser, 

2014). Dette kommuniseres gjennom FNs bærekraftsmål som vektlegger et globalt ansvar for 

en bærekraftig utvikling som også gjelder fremtidens borgere. FNs bærekraftsmål som består 

av 17 mål og 169 delmål som skal være retningsførende for hvordan alle land i verden skal 

arbeide med å bedre klima og miljø, økonomi og sosiale forhold frem til 2030.  

 

Bærekraftig utvikling og menneskets ansvar overfor klimaendringen fører til at man må stille 

spørsmål ved medborgerskapets område. Medborgerskapsbegrepet er tett knyttet til forholdet 

mellom stat og borger. Når bærekraftig utvikling inkluderes i begrepet får det en mer global 

dimensjon. Det etiske ansvaret man har overfor andre borgere er ikke lenger bare knyttet til 

nasjonalstatens domene. Ved å trekke inn utfordringer som en den globale dimensjonen ved 

bærekraftig utvikling i begrepet utvides området for hvor vi får rettighetene våre fra og hvem 

og hva vi er ansvarlig overfor. Flere argumenterer for at skolen må arbeide med å 

kommunisere en mer kosmopolitisk forståelse av medborgerskapet (Starkey, 2012; Todd, 

2007). Dimick (2015) skriver at det er vanskelig å skape globale nettverk, men for at det skal 
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skje må unge mennesker i dag få tilgang til kanaler hvor de med en kritisk distanse kan 

handle og engasjere seg for det som er best for fellesskapet. 

 

Hvilke betydning får disse perspektivene på hvordan medborgerskapsutdanningen skal foregå 

i klasserommet? Nedenfor vil jeg vise til ulike pedagogiske forståelser av begrepet 

medborgerskap og bærekraftig medborgerskap. 

 

 
2.2.3 En pedagogisk forståelse av medborgerskapet 
Stray (2012) hevder at medborgerskap kan læres. Hun viser til en praksisnær tredeling av 

begrepet hvor hun skiller mellom opplæring om, for og gjennom aktivt demokratisk 

deltagelse. Opplæring om demokrati er først og fremst knyttet til kunnskapskompetanse. 

Opplæring for demokratisk deltagelse knyttes til verdi- og handlingskompetansen. Mens 

opplæring gjennom aktiv demokratisk deltagelse kan sees i sammenheng med opplæring i 

handlingskompetansen knyttet til det demokratiske medborgerskapet (Stray, 2012, s. 21-22).  

Stray (2012, s. 23) skriver at:  

 

Formålet for opplæring gjennom demokratisk deltagelse er at elevene utvikler 

praktiske ferdigheter og kompetanser som setter dem i stand til å delta i demokratiske 

prosesser og handle ansvarlig.  

 

De ulike nivåene i modellen bygger på hverandre. Opplæring om demokrati handler om den  

kunnskapen elevene lærer om demokratiet. Denne delen skal gjøre elevene til informerte 

borgere. Opplæring for demokrati kan, i følge Stray (2012), sees i sammenheng med det 

allmenndannende aspektet ved utdanningen. Denne delen handler om at elevene skal utvikle 

evnen til å tenke kritisk og se en sak fra mer enn en posisjon. Opplæring gjennom 

demokratisk deltagelse handler om at elevene skal få øve på å gjøre demokratiske handlinger 

i skolen som de skal få bruk for resten av livet. Det forutsetter at skolen er en demokratisk 

arena. 

 

Biesta (2008) har en lignende forståelse av hvordan medborgerskapet kan være en del av 

utdanningen. Biesta (2008) benytter begrepene qualification, socialisation og 

subjectification, som begreper for hva han mener bør inngå i all form for undervisning. 

Heretter betegnes begrepene som kvalifisering, sosialisering og subjektivisering. Disse kan 
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sees i sammenheng med Stray (2012) sin forståelse av undervisning for medborgerskap i 

skolen og på lik linje ser han begrepene som prosesser som går inn i hverandre. Biesta (2008) 

peker på at begrepene best kan fremstilles gjennom et vendiagram. Kvalifiseringen handler 

om å få kunnskap som gjør elevene klar til å delta og arbeide i et samfunn. Sosialisering 

handler om å få tilgang til samfunnets normer og verdier, mens subjektiviseringen for Biesta 

(2011) handler om at utdanningen må legge til rette for at elevene skal kunne gå på tvers av 

de normene og verdiene som er fastsatt i samfunnet. Han sier at på en måte handler 

subjektiviseringen om det motsatte av sosialiseringen. Medborgerskapsundervisningen må 

legge til rette for at elevene skal kunne stille spørsmål ved samfunnets normer og verdier. 

Medborgerskapet er dynamisk og formes av de individene som deltar, og da må elevene få 

mulighet til å delta. Biesta (2011) hevder at det er størst mulighet for at dette skjer hvis 

undervisningen gir mulighet for aktiv handling. Medborgerskapslæring handler ikke om 

kunnskapsformidling for å skape idealborgere. Det handler om at elevene må få tilgang til 

kunnskap og verdier som gjør dem rustet til å delta i demokratiet resten av livet. 

Undervisningen må derfor legge til rette for at elevene kan oppdage sin egen politiske 

identitet og rolle som medborger i samfunnet (Biesta, 2011). Hvilken betydning får dette for 

undervisning som har som mål om å utdanne bærekraftige medborgere? 

 

Perspektiver knyttet til utdanning for bærekraftige medborgerskap vektlegger på lik linje med 

Biesta (2011) og Stray (2012) betydningen av at elevene får gjøre aktive handlinger. Sinnes 

(2015, s. 22) skriver at UBU må være om, i, som og for en bærekraftig utvikling. Den fjerde 

dimensjonen, som, handler om at konteksten rundt undervisningen gir elevene mulighet til å 

handle bærekraftig. Da er det viktig at det er arenaer hvor elevene får mulighet til å påvirke. 

Dette kan sees i sammenheng med at opplæring i demokratisk medborgerskap forutsetter at 

skolen er en demokratisk arena. Når elevene skal bli bærekraftige medborgere må de få øve 

på å leve bærekraftige liv. De må også få tilgang til kanaler hvor de kan kritisere og stille 

spørsmål ved det normative utgangspunktet for hvordan vi forstår miljø og bærekraft i 

samfunnet i dag (Dimick, 2015; Sinnes, 2015). Dimick (2015, s. 397) skriver: ”Education 

that supports youth to develop as environmental citizens must recognize the challenge 

dominant discources”. Undervisningen må legge opp til at elevene kan forstå at deres egne 

handlinger er en del av en større kontekst, og at gjennom deltagelse i et fellesskap kan man 

skape endring (Dimick, 2015). Derfor blir det også viktig at undervisningen inkluderer 

globale perspektiver fra ulike verdifellesskap. En kosmopolitisk tilnærming til 
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medborgerskapet kan være fordelaktig når man arbeider med globale utfordringer (Starkey, 

2012; Todd, 2007).  

 

Det kan argumenteres for at sosiale medier kan være en døråpner når undervisningen skal 

legge til rette for aktive handlinger i en global kontekst. Dette vil jeg gå nærmere inn på i den 

andre delen av dette teorikapittelet.  

 
2.2.4  Engasjement og deltagelse – en side av samme sak 
Engasjement er et sentralt begrep når man skal arbeide med å utdanne elever som skal bidra 

til en bærekraftig utvikling (Sinnes, 2015) og det er et sentralt begrep i flere 

styringsdokumenter (Kunnskapsdepartementet, 2013, 2016). Flere peker på at vurdering og 

testregimer i dagens skole kan være med på å undergrave denne delen av undervisningen 

(Biesta, 2008; Sinnes, 2015; Sinnes & Eriksen, 2016). Biesta (2008) skriver at vi må stoppe 

opp og stille oss spørrende til hva som er god undervisning i stedet for at god undervisning 

blir det som kan måles. Når man skal arbeide med å lage en forankring for UBU i 

samfunnsfaget vil disse spørsmålene kunne få betydning for elevenes engasjement for en 

bærekraftig utvikling.  

 

Engasjement er et hverdagslig begrep som brukes i mange sammenhenger. I ordboken 

defineres engasjement både som ”deltagelse” og ”(sterk) interesse” (Språkrådet, 2017). Det er 

en tvetydighet i begrepet og det er lite litteratur som behandler forskjellen mellom de ulike 

dimensjonene. Begge forståelsene er tett knyttet opp til den handlende delen av 

medborgerskapet. På den ene siden kan man se deltagelse og engasjement som synonymer. 

Således blir engasjementet den deltagende delen av medborgerskapet (Enjolras et al., 2013). 

På den andre siden kan man se engasjement som en sterk interesse for noe. Denne forståelsen 

av engasjement er mindre målbar og vanskelig å se for utenforstående. Engasjement i form av 

deltagelse kan måles i oppmøte og gjennomføring. Det er vanskeligere å måle sterk interesse. 

På en annen side er det kanskje det vi ønsker at elevene skal få – sterk interesse for jordas 

fremtidige bærekraft, urettferdighet eller enkeltsaker som kan oppleves som opprørende i 

positiv eller negativ forstand. Selv om dette ikke undergraver ønsker om oppmøte og 

deltagelse.  

 

Bakgrunn for deltagelse kan ha ulike forklaringer. En forklaring kan være at man gjør det 

man tror er forventet. En annen forklaring er at mennesker handler når handlinger oppleves 
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som meningsfulle. Den siste forklaringen for deltagelse korresponderer med en sterk 

interesse eller den delen av engasjementet som kan være vanskelig å få tak i og vanskelig å 

vurdere i skolen. Børhaug (2011) skriver at undervisning som ønsker å fremme deltagelse hos 

elevene må kommunisere hvorfor deltagelse er verdt det. Han viser blant annet til Hannah 

Arendt og den politiske handlingens og deltagelsens egenverdi. Arendt har et sosialt syn på 

politisk deltagelse og viderefører en republikansk forståelse av medborgerskapet. Hun skriver 

at den politiske viljen og mennesket som et politisk vesen blir til i fellesskapet (Arendt, 

1996). Innenfor en slik forståelse blir det individuelle engasjementet til i samspill med andre. 

Børhaug (2011) skriver at innenfor dette perspektivet får politisk deltagelse mening gjennom 

selvutvikling og læring. Mennesket relaterer seg i større grad til politikken og demokratiet 

når man deltar. Deltagelsen bidrar til utviklingen av selvet og det kan sees som en drivkraft i 

seg selv (Børhaug, 2011). Guro Ødegård (2012, s. 42) skriver også at: 

”Medborgerskapstankegangen  løfter fram deltagelse og innflytelse som to sentrale 

forutsetninger for politisk engasjement”. Når målet er at elevene skal bli engasjerte i jordas 

fremtidige bærekraft må problemstillingene og muligheten for innflytelse oppleves virkelige 

for elevene (Sinnes, 2015). Elevene må få øve på å delta i reelle forum. En slik forståelse kan 

sees i sammenheng med Biesta (2011) sine begreper om sosialisering og subjektivisering. 

Politiske handlinger kan supplere den politiske ordenen og kan bidra til endring. Men det å 

gjøre politiske handlinger kan også føre til engasjement.  

 

…the democratic citizen is not a predefined identity that can simply be taught and 

learned, but emerges again and again in new ways from engagement with the 

experience of democratic politics (Biesta, 2011, s. 152). 

 

Innenfor en slik forståelse henger deltagelse og engasjement tett sammen og har gjensidig 

innvirkning. Dette underbygger argumenter om at undervisningen må legge til rette for at 

elevene får gjøre demokratiske handlinger og på den måten få kjenne på deltagelsens 

egenverdi. Dette er også sentrale perspektiver som blir trukket frem som når lærere skal 

arbeide med å skape engasjement rundt jordas fremtidige bærekraft. Sinnes (2015, s. 39) 

skriver:  

 

I UBU-litteraturen er man opptatt av at elever trenger å utvikle kompetanser som ikke 

bare setter dem i stand til å forstå verden som den er, men også bidra til å endre den i 

en mer bærekraftig retning.  
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Biesta (2008) advarer mot at opplæring om og for demokrati får for stor plass i 

undervisningen. Dersom vektleggingen av sosialiseringen i undervisningen blir for stor kan 

elevene miste muligheten til å danne seg sin egen oppfatning og sin egen individuelle plass i 

samfunnet og tilgangen til det han betegner som subjektivisering. Da vil mye av det sentrale i 

det som er utdanning for medborgerskap og bærekraftig medborgerskap forsvinne. På en 

annen side er det vanskelig å vurdere denne typen kunnskap, det er vanskelig å vurdere eller 

få tak i et engasjement. Dermed får ofte denne delen av undervisningen mindre plass i skolen 

enn det som argumenteres for i fagdidaktikken (Biesta, 2008; Sinnes, 2015; Sinnes & 

Eriksen, 2016).   

 

Faktorer utenfor klasserommet vil i mange tilfeller også være med på påvirke elevenes 

deltagelse og engasjement. Ødegård (2012, s. 39) skriver at det er tre sentrale elementer som 

fører til individuelt politisk engasjement. Det er (1) politisk sosialisering og politisk kultur, 

(2) systemdannende forutsetninger og (3) institusjonelle deltagelseskanaler for ungdom. 

Politisk sosialisering handler om de redskapene eller forståelsen man har med seg fra den 

kulturen man inngår i, enten hjemme fra eller fra skole og utdanning. Undersøkelser viser at 

disse sosialiseringsprosessene er skjevfordelt og at elever som kommer fra hjem hvor politisk 

engasjement er viktig har større sannsynlighet for å selv å bli engasjerte (Ødegård, 2012). 

Den andre dimensjonen handler om hvordan rammeverket for demokratiet fungerer. For 

eksempel hvem som har mulighet til å stemme ved valg. Denne dimensjonen er dynamisk og 

formes av andre strukturer i samfunnet. Det gjelder også den tredje dimensjonen, som handler 

om hvilke kanaler man har tilgang til for å delta. Her er det, i følge (Ødegård, 2012) skjedd 

en endring de siste årene. Ungdomspartiene og de formelle påvirkningskanalene har fått 

mindre oppslutning, mens ungdom er blitt mer opptatt av enkeltsaker og engasjerer seg i 

større grad gjennom uformelle kanaler. Ødegård (2012) ser dette som en utfordring for 

ungdommens politiske engasjement og hevder at den manglende oppslutning rundt de 

formelle kanalene for deltagelse fører til at unge mister en viktig sosialiseringsagent og at 

hvem foreldrene dine er får større betydning.  

 

På en annen side kan det argumenteres for at skolen må tilpasse seg de nye formene for 

deltagelse og arbeide for at alle elevene skal kunne få tilgang til disse kanalene. 

Samfunnsfaget kan legge til rette for elevens sosialiseringsprosess gjennom undervisning om 

og for et aktivt medborgerskap, og de kan legge til rette for at elevene får tilgang til 
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institusjonelle deltagelseskanaler som gjør at de kan forme sitt eget engasjement gjennom et 

aktivt medborgerskap. Biesta (2011, s. 152) sier det slik: 

 

The desire for democracy can, in a sense, only be fuelled. This is the reason why the 

most significant forms of civic learning are likely to take place through the practices 

that make up the everyday lives of children, young people and adults and why the 

conditions that shape these processes and practices deserve our fullest attention if we 

really are concerned about the future of democratic citizenship and about the 

opportunities for democratic learning in school and in society at large.  

 

Sosiale medier kan være en arena og et verktøy i undervisningen hvor elevene kan være eller 

trene på å være aktive medborgere i dagens samfunn. Dette vil jeg gå nærmere inn på i den 

andre delen av analysekapittelet. 

 

2.3 Sosiale medier og samfunnsfaget 
2.3.1 IKT i læreplanen i samfunnsfag 
Digitale ferdigheter ble med kunnskapsløftet løftet inn i alle fag i skolen. I tilknytning til 

samfunnsfaget står det blant annet: 

 

Digitale ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne bruke digitale ressursar til å 

utforske nettstader, søkje etter informasjon om samfunnsfaglege tema. Ferdigheitene 

omfattar òg å bruke digitale presentasjons- og samarbeidsverktøy til å utarbeide, 

presentere og publisere multimediale produkt. Digitale ferdigheiter vil vidare seie å 

kunne kommunisere og samarbeide digitalt om samfunnsfaglege tema, og å kunne 

følgje reglar og normer for nettbasert kommunikasjon (Kunnskapsdepartementet, 

2013, s. 2). 

 
De generelle ferdighetene er  redskaper som skal bidra til elevenes læring. Ferdighetene er 

videre trukket inn i ulike kompetansemål i samfunnsfaget (Kunnskapsdepartementet, 2016). 

Implementeringen av de digitale ferdighetene med kunnskapsløftet fører med seg en endring i 

forståelsen av hvordan digitale hjelpemidler kan brukes i undervisning. Krokan (2008, s. 136) 

skriver: 
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Og dette handler ikke bare om basisferdigheter i å bruke pc eller standard 

programvare for tekst, kalkulasjon og presentasjon, men mer dyptgående kompetanse 

og forståelse for hvordan teknologien brukes i blant annet kommunikasjon, samarbeid 

og formidling, og ikke minst hva konsekvensene av denne måten å bruke teknologi på 

er i ulike sammenhenger. 

 

Erstad (2013) formidler en lignende forståelse og skriver at innføringen av digitale 

ferdigheter i læreplanen handler om noe mer enn å bare kunne bruke digitale verktøy. 

Digitale ferdigheter i læreplanen betyr å kunne evaluere kilder og ressurser på nettet med en 

kritisk distanse og det handler om å kunne bruke ulike digitale medier i samarbeid med andre. 

Læreren er ikke nødvendigvis lenger den største kunnskapskilden i klasserommet.  

 

I Meld. St. 28 (2015-2016) vektlegges digitale ferdigheter som en av to ferdigheter som skal 

arbeides mer med i fornyelsen av kunnskapsløftet. Her er det blant annet vektlagt at de 

digitale ferdighetene skal settes mer i sammenheng med de fagene hvor det passer seg 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Her kan det argumenteres for at samfunnsfaget vil ha en 

sentral rolle. Videre vektlegges det at elevene skal lære seg å ”…produserere IKT, fremfor at 

de er konsumenter av IKT” (Kunnskapsdepartementet, 2016, s. 32). 

 

Web 2.0. og sosiale medier er verktøy som gir elevene mulighet til å gjøre aktive handlinger i 

undervisningen (Austvik & Rye, 2011; Steen-Johnsen, Enjolras, & Wollebæk, 2013). Sosiale 

medier kan brukes når elevene skal produsere og være aktive når de bruker IKT. Det kan 

argumenteres for at sosiale medier bør ha en plass i samfunnsfagsundervisningen når elevene 

skal lære å bruke digitale medier i samarbeid med andre og lære å bruke de digitale verktøy i 

kommunikasjon. Austvik og Rye (2011) finner likevel i sine undersøkelser fra 2011 at sosiale 

medier har liten plass i samfunnsfaget. De skriver:  

 

Alt i alt peker både observasjoner, intervjuer og den kvalitative undersøkelsen mot at 

sosiale medier og web 2.0 knapt brukes i skolen. I den grad slike applikasjoner 

brukes, er det primært for å hente informasjon og eksempler og lite til deltagelse, 

interaktivitet og deling. Dette står i kontrast til elevenes hyppige bruk av sosiale 

medier i fritida. (Austvik & Rye, 2011, s. 41) 
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Hvordan kan sosiale medier brukes i  undervisningen i samfunnsfag når elevene skal lære  å 

bli bærekraftige medborgere med digitale ferdigheter?  

 

2.3.2 Hva er sosiale medier – et springbrett for engasjement og politisk 

deltagelse? 
Sosiale medier er et samlebegrep for en rekke nettverkstjenester som ble til i overgangen 

mellom web 1.0. og web 2.0. Enjolras et al. (2013, s. 11) skriver at ”Sosiale medier brukes 

gjerne som et samlebegrep for plattformer på internett som åpner opp for sosial interaksjon, 

og som gjør det mulig for brukerne selv å skape og dele innhold i form av tekst, bilder video 

eller lenker til andre nettsteder”.  Sosiale medier er tjenester som Facebook, Instagram, 

Twitter, You Tube, blogger eller Wikipedia (Blikstad-Balas, 2016; Enjolras et al., 2013; 

Krokan, 2012). Når jeg skriver om sosiale medier i denne oppgaven sikter jeg først og fremst 

til Instagram og Facebook, fordi det er disse tjenestene vi har brukt i undervisningen i dette 

prosjektet. 

 

Facebook er den største nettverkstjenesten innenfor sosiale medier. Facebook startet opp som 

en tjeneste hvor man kunne holde kontakt med venner, men i dag har de fleste firmaer, 

politiske partier og organisasjoner en egen Facebook profil (Enjolras et al., 2013). Facebook 

fungerer også som et medium, og kan være med på å sette dagsorden gjennom delinger av 

artikler og at offentlige personer deler innlegg. Instagram er en bildedelingstjeneste hvor man 

kan dele bilder og tekst med de som følger deg. På Instagram er det også mulig å knytte 

innlegg sammen med andre innlegg ved å bruke emneknagger. På den måten kan man skape 

nettverk og knytte seg til mennesker eller organisasjoner som bruker de samme 

emneknaggene. Eksempel på slike emneknagger kan være #redderverdenlitt, 

#bærekraftsmålene eller #sustainablefuture. 

 

Blikstad-Balas (2016, s. 60) skriver at tekstkulturen i sosiale medier er preget av at deltakerne 

forteller historier om seg selv. Hun peker videre på at sosiale medier inngår i en 

presentasjonskultur og at mye av det som foregår på sosiale medier er en slags iscenesettelse 

av seg selv. Videre peker hun på at det er en tendens til at man kun viser frem de sidene man 

er mest fornøyd med. Sosiale medier innenfor en slik forståelse viser en tilslørt versjon av 

virkeligheten. På en annen side kan man stille spørsmål ved om denne iscenesettelsen er noe 

som bare foregår på sosiale medier eller om det er noe som gjelder alle former for sosial 
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omgang. Det er nødvendigvis ikke slik at mennesker viser frem alle de andre sidene av seg 

selv i andre sosiale sammenhenger utenfor sosiale medier. Det er skrevet mye om 

iscenesettelse av seg selv før sosiale medier ble oppfunnet. Goffmann (1959) brukte 

dramaturgiske metaforer for hvordan mennesker opptrer i sosiale sammenhenger. Han skrev 

blant annet at: ”Innen en sosial organisasjons vegger finner vi et lag av opptredende som 

samarbeider om å forelegge for publikum en bestemt definisjon av situasjonen” (Goffman, 

1959, s. 197). 

 

Sosiale medier kan også sies å ha et demokratisk potensial. Gjennom sosiale medier har 

avstanden mellom det private og offentlige blitt mindre. Det er kortere vei til deltakelse og 

alle kan ytre sine meninger uten å ha en redaksjon i ryggen. Enjolras et al. (2013, s. 171) 

skriver at: ”Dette kan tenkes å legge til rette for en demokratisering av sivil og politisk 

deltakelse ved at flere deltar, og ved at det politiske systemet påvirkes nedenifra”. Sosiale 

medier kan bidra til å mobilisere store menneskemengder på kort tid og skape engasjement på 

tvers av sosioøkonomiske skillelinjer. Dette aspektet ved sosiale medier ble tydelig under den 

arabiske våren. Opprøret fant sted i gatene og på internett, og sosiale medier ble en sentral 

mobiliseringskanal. Facebook og Twitter er i ettertid blitt trukket frem som sentrale verktøy i 

mobiliseringen rundt revolusjonen som endte med Mubaraks avgang i februar 2011(Enjolras 

et al., 2013, s. 91). Undersøkelser fra Norge viser at sosiale medier er den viktigste kanalen 

når unge mennesker rekrutteres til politiske demonstrasjoner off-line og denne bruken av 

sosiale medier er utbredt blant de yngre generasjonene (Enjolras et al., 2013, s. 108). Unge 

mennesker er de som er mest aktive på sosiale medier og det er de unge som har 

førstehåndskompetanse når det kommer til å bruke sosiale medier og forme den nye 

offentligheten (Krokan, 2008). 

 

På en annen side kan de sosiale mediene også bidra til å skape nye hierarkier i samfunnet. 

Den informasjonen man blir stilt overfor på sosiale medier kan ha et nokså ensrettet innhold. 

De ulike nettverkstjeneste kan følge med på de handlingene man gjør på nettet og tilpasse 

innholdet på sidene. På den måten får man mer informasjon om det man allerede oppsøker, 

og innholdet kan bli nokså ensidig. Innholdet på sosiale medier vil også bli påvirket av det 

nettverket man allerede er en del av. Enjolras et al. (2013, s. 37) skriver at dette kan bidra til å 

skape en form for polarisering av meningsinnhold. Videre kan man stille spørsmål ved om 

engasjement på sosiale medier er det samme som engasjement i andre offentlige fellesskap. 

Det krever mindre innsats å skrive et innlegg på sosiale medier enn å være aktiv i et politisk 
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parti. På en annen side kan det argumenteres for at nettverkssamfunnene er en så stor del av 

den nye offentligheten og at et innlegg på sosiale medier er av like stor verdi. Enjolras (2013, 

s. 172) skriver at om man ser sosiale medier som demokratisering eller hierarkisering 

bestemmes av hvordan man forstår samfunnsengasjement og demokratisk deltagelse i dagens 

samfunn. Innenfor en republikansk demokratiforståelse, som vektlegger betydningen av 

politiske handlinger i et fellesskap, vil sosiale medier kunne forstås som et forum for politiske 

handlinger og deltagelse. Ut i fra en liberalistisk forståelse, som først og fremst ser deltagelse 

som stemmegivning ved valg, vil sosiale medier ilegges mindre betydning. Flere perspektiver 

innenfor samfunnsfagsdidaktikken vektlegger betydningen av at elevene får lære 

medborgerskap gjennom aktive handlinger i et fellesskap i tråd med en republikansk 

forståelse (Biesta, 2011; Børhaug, 2011; Stray, 2012). Nedenfor vil jeg gå nærmere inn på 

hvordan sosiale medier kan brukes som et verktøy i samfunnsfagsundervisningen. 

 

2.3.3 Sosiale medier som læringsverktøy i samfunnsfaget  
Den digitale utviklingen i samfunnet og oppblomstringen av sosiale medier har ført med seg 

nye kommunikasjonsformer, ny organisering av samfunnet og nye måter å forholde oss til 

mennesker på. Dette kan også sies å være med på å endre hva det vil si å være medborger i 

dagens samfunn og hva man skal kunne for å fungere i et demokrati (Erstad, 2013).  

 

The social and cultural developments we experience today point to the importance of 

digital literacy as a social practice with huge implications for being considered a 

citizen in the digital society, with its emphasis on information, knowledge and 

networks (Erstad, 2013, s. 100). 

 

Dette får betydning for samfunnsfagundervisningen. Sosiale medier og de nye digitale 

tjenestene kan brukes som infrastruktur for nye læringsprosesser. Både fordi dagens elever i 

utgangspunktet er vant til å lære seg ting ved å bruke sosiale medier og andre digitale 

hjelpemidler, men også fordi å beherske disse verktøyene er en viktig ferdighet eller 

kompetanse i fremtidens samfunn (Krokan, 2008).  

 

Web 1.0 defineres som den første perioden med internett. Krokan (2012, s. 39) skriver at det 

som kjennetegner Web 1.0 er at det ”..forble ekspertenes domene” og at det var en liten del 

av befolkningen som var med å forme innholdet på internett. Greenhow, Robelia, og Hughes 
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(2009) skriver om hvordan potensialet for bruk av IKT i undervisningen har endret seg i 

overgangen mellom Web 1.0 og Web 2.0. Web 2.0 ble et begrep på midten av 2000 tallet og 

betegner den internettperioden vi er inne i nå. Det viktigste som skjedde i denne overgangen 

var at internett ble en arena for kommunikasjon, samhandling og publisering. Samtidig ble de 

hierarkiske strukturene som fulgte med Web 1.0 er mindre synlig i Web 2.0 (Krokan, 2012, s. 

41).  Web 1.0 kan sees i sammenheng med lesing og tradisjonelle undervisningsmetoder og 

web 2.0. legger til rette for både lesing og skriving, og gjennom sosiale medier ligger det 

også et potensial for deltakelse og samhandling i undervisningen (Greenhow et al., 2009). I 

denne delen ligger det et potensial for å inkludere den aktive delen av medborgerskapet i 

samfunnsfagsundervisningen. Ved å bruke sosiale medier i undervisningen kan elevene få 

øve på å gjøre demokratiske handlinger i et offentlig og ekte fellesskap.  

 

Unge i dag er den gruppen i samfunnet som er mest engasjert på sosiale medier (Enjolras et 

al., 2013, s. 179). Denne gruppen som er født etter 1980 betegnes gjerne som digitalt 

innfødte. Det som kjennetegner denne generasjonen er at de er oppvokst med digital 

teknologi i motsetning til digitale innvandrere som har måttet lære seg dette i voksen alder 

(Bennett, Maton, & Kervin, 2008). Krokan (2008, s. 137) skriver:  ”De digitalt innfødte 

utvikler sin egen samfunnslogikk, sine egne verdinormer og holdninger og de utformer ikke 

minst sin egen kommunikative praksis”. Hvis offentligheten på sosiale medier ikke 

inkluderes i samfunnsfagundervisningen kan det oppstå et gap mellom den virkeligheten som 

kommuniseres i skolen og den virkeligheten elevene kjenner seg igjen i.  

 

Sosiale medier er også blitt en ny arena for læring. De digitalt innfødte er oppvokst med at 

sosiale medier er et sted man kan lære seg nye ting og søke kunnskap (Krokan, 2012). 

Krokan (2012, s. 188) skriver at når unge i dag skal lære nye ting tyr de ofte til digitale 

verktøy. Er det noe man lurer på kan man stille spørsmål på Facebook og få raske svar fra 

flere personer. Skal man lære seg å strikke kan man søke opp hvordan man gjør dette på You 

Tube eller stille spørsmål på strikkesider på Facebook eller Instagram. Krokan (2012, s. 188) 

skriver at mennesker er sosiale vesen som fungerer best i fellesskap og at læring gjennom 

sosiale medier ofte er mer lystbetont. Dette aspektet kan også sees i sammenheng med de 

store kunnskapsproduksjonene som har oppstått på nettet de siste årene. 

Kunnskapsproduksjon på ulike wikier og forum er ofte ubetalt. Internett er blitt et nytt 

domene for dugnaden (Krokan, 2008). På en annen side er mye av det som foregår 

markedsstyrt og informasjonen man får tilgang til gjennom sosiale medier og andre 
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plattformer formet etter egne interesser. Når markedet bidrar i utformingen av offentligheten 

kan det føre til en fragmentering av meningsinnhold. Det kan bli et demokratisk problem om 

brukere av internett kun blir mottakere av et visst innhold de ikke kan være med å påvirke 

(Enjolras et al., 2013, s. 36). Dette kan også forstås som et argument for at sosiale medier bør 

være en del av undervisningen i samfunnsfag. Elevene må få kjennskap til at hvordan 

meningsinnhold formes gjennom digitale medier og at det kan være nokså ensrettet. Dersom 

man har et bevisst forhold til hvordan meningsinnhold kommuniseres gjennom de digitale 

mediene er det et stort rom for mangfold og meningsutveksling (Enjolras et al., 2013). 

 

Mye undervisning bygger på en forventning og at klasserommet er lukket og at hver enkelt 

lærer bestemmer sin undervisningspraksis. Ved å bruke sosiale medier i undervisningen kan 

man åpne opp klasserommet og skape en forbindelse mellom offentligheten og 

undervisningen (Krokan, 2012). Sosiale medier kan være en arena hvor elevene kan gjøre 

autentiske politiske handlinger. Flere peker på at unges engasjement innenfor de digitale 

kanalene kan bidra til å styrke deres politiske deltagelse (Enjolras et al., 2013; Erstad, 2013; 

Kahne, Lee, & Feezell, 2012). Digitale medier som sosiale medier har et potensial for å 

arbeide med den aktive delen av medborgerskapsundervisningen, dersom man forstår 

medborgerskap som en dynamisk prosess som blir til gjennom deltagelse, engasjement og 

aktive handlinger. (Erstad, 2013). Sosiale medier har også et potensial for å nå frem til ulike 

aktører på tvers av landegrenser. Således kan det argumenteres for at de sosiale mediene bør 

ha en sentral plass i samfunnsfagsundervisningen når samfunnsfagslæreren skal arbeide med 

å skape engasjement rundt tematikk som bærekraftig utvikling. Kahne et al. (2012) finner 

også i sine undersøkelser at økt tilgang og undervisning i digital literacy kan sees i 

sammenheng med økt politisk deltagelse på nett og tilgang til flere politiske perspektiver. Et 

lignende perspektiv skisseres av Austvik og Rye (2011) De skriver: 

 

Vi har sett at teknologien har i seg et potensial for å øke elevenes samfunnsfaglige 

læring. Den kan for å nevne noe gi elevene tilgang til varierte kilder fra hele verden, 

engasjere dem i samfunnsrelaterte debatter og gi perspektiver på politiske prosesser 

(Austvik & Rye, 2011, s. 68) 

 

På en annen side er det ikke slik at vi kan sette likhetstegn mellom bruk av sosiale medier 

eller andre digitale medier og god undervisning. Undervisning avhenger av mange faktorer, 

og kanskje viktigst av alt – den elevgruppen man har foran seg. Bennett et al. (2008) advarer 
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mot å dra alle de digitalt innfødte over en kam. Det vil alltid være variasjoner mellom 

mennesker, selv om de er født på omtrent samme tid.  Det vil også være variasjoner innenfor 

generasjonen med digitalt innfødte når det kommer til bruk av digitale verktøy.  

Undersøkelser viser at det er stor variasjon i digitale ferdigheter hos dagens unge. Ferdigheter 

på sosiale medier og andre digitale forum henger tett sammen med sosiale bakgrunnsfaktorer 

som kjønn og økonomi. Dersom skolen går ut i fra en antakelse om at en hel generasjon er 

digitalt innfødte kan det føre til at noen faller utenfor (Bennett et al., 2008). Erstad (2013, s. 

33) skriver at det er problematisk å tro at en hel generasjon er superbrukere av digitale medier 

og at det er et fenomen som må undersøkes med en mer kritisk distanse. 

 

Ulikhet knyttet til elevenes digitale kompetanse kan også være et argument for at skolen skal 

inkludere sosiale medier i undervisningen og at lærerens digitale didaktikk utforskes og 

forsterkes. Undersøkelser viser at fram til for få år siden var det få lærere som brukte sosiale 

medier i undervisningen (Austvik & Rye, 2011). Læreren fungerer ofte som en kontrollør av 

elevenes digitale hjelpemidler, heller enn å utnytte elevenes ferdigheter (Austvik & Rye, 

2011). Potensialet som ligger i sosiale medier må utforskes i skolen. Austvik og Rye (2011, s. 

69) argumenterer for at: ”…samfunnsfagslærere med faglig tyngde, tekniske 

grunnferdigheter og høy fagdidaktisk bevissthet, samt vilje til å være tilstede når elevene i 

samfunnsfag beveger seg ut i det nye teknologiske landskapet” (Austvik & Rye, 2011, s. 69). 

Læreren må tre inn i de digitalt innfødtes domene (Krokan, 2012). 

 

I neste avsnitt vil jeg gå nærmere inn på hvilke utfordringer inntreden i elevenes domene kan 

medføre med tanke på elevenes privatsfære og liv utenfor skolen. Er det greit at elevenes 

fritidssysler blir en del av undervisningen? 

 

2.3.4 Sosiale mediers rolle i skolen og privatlivet 
 

Det kan stilles spørsmål ved om man bryter inn i elevenes privatsfære ved å trekke sosiale 

medier inn i undervisningen. Sosiale medier er en noe som tilhører elevenes fritid (Austvik & 

Rye, 2011) .Tråkker skolen over en grense ved å inkludere elevenes fritid i undervisningen? 

Skal elevene få ha eget rom som ikke er skole? Nome (2011) er en av de som peker på at det 

kan være problematisk når elevenes fritidssysler får en sentral plass i skolen. Han 

argumenterer også for at å bruke sosiale medier i undervisningen kan føre til en endring i 

forholdet mellom elev og lærer, hvor læreren står i fare for å miste sin autoritet som 
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fagperson i klasserommet. Blikstad-Balas (2016, s. 61) skriver at sosiale medier bidrar til å 

skape et udefinert skille mellom den offentlige og private sfære og at det kan føre til en 

opplevelse av rollekonflikt. Denne rolleblandingen kan oppleves som spesielt tydelig, fordi 

publikummet er sammensatt av ulike aktører. På den måten kan sosiale medier bli enda et 

prestasjonsforum for elevene (Blikstad-Balas, 2016). Det kan være vanskelig å kommunisere 

med læreren, klassekamerater og andre utenforstående på samme tid. Sosiale medier og den 

nye offentligheten kan føre til utfordringer med å skille mellom private og offentlige 

situasjoner (Blikstad-Balas, 2016). På en annen side kan det argumenters for at sosiale medier 

er en offentlig arena som på lik linje med skolevalg og bør være en del av 

samfunnsfagundervisningen. Offentligheten på sosiale medier er ekte (Enjolras et al., 2013) 

og deltagelse på sosiale medier i undervisningen kan gi tilgang til autentiske opplevelser og 

lære elevene hvordan mediet fungerer. 

 

Undersøkelser fra 2011 viste at elevene ikke ønsket at sosiale medier, som Facebook, skulle 

være en del av samfunnsfagundervisningen (Austvik & Rye, 2011). Austvik & Rye (2011, s. 

40) skriver at elevene ”…heller ønsket applikasjonene vekk fra undervisningen, slik at skillet 

mellom skole og fritid kunne opprettholdes”. Dette er et viktig perspektiv å være 

oppmerksom på dersom man ønsker å bruke sosiale medier i undervisningen. På en annen 

side ble denne undersøkelsen gjort for noen år siden. Sosiale medier ble først og fremst 

opprettet som et kommunikasjonsmiddel mellom venner og bekjente. I dag brukes mediet i 

stadig større utstrekning – både i det private og offentlige rom (Enjolras et al., 2013). 

Samtidig kan det påpekes at undersøkelsen ikke sier noe om elevene som deltar i 

undervisningen har opplevd sosiale medier som en del av undervisningen. 

 

Å trekke sosiale medier inn i undervisningen kan likevel oppleves som skremmende. Krokan 

(2012, s. 70) skriver at mange skoler er redde for å bruke sosiale medier i undervisningen, 

fordi de frykter at sosiale medier kan virke forstyrrende for læringen og at lærere ikke har 

kompetanse i å bruke det. Han argumenterer for at skolen ikke må legge lokk på nye medier, 

men heller utforske hvilke konsekvenser det fører med seg, negative som positive. Sosiale 

medier er blitt en sentral del av offentligheten i dagens samfunn (Enjolras et al., 2013; 

Krokan, 2012). Det kan argumenteres for at samfunnsfaget er nødt til å inkludere denne 

offentligheten for at undervisning som handler om samfunnet og samfunnsdeltagelse skal 

være autentisk. Sosiale mediers globale potensial skaper også nye muligheter for å inkludere 

en internasjonal offentlighet i undervisning for bærekraftig utvikling i samfunnsfag. 
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Som nevnt ovenfor er det også slik at deltagelsen på sosiale medier også beveger seg langs 

sosioøkonomiske skillelinjer (Steen-Johnsen et al., 2013). Skolen er en av samfunnets 

viktigste aktører når det kommer til utjevning av sosial ulikhet. Det er et argument for 

samfunnsfagundervisningen bør inkludere sosiale medier. Alle elever skal ha tilgang til 

kanaler for samfunnsdeltagelse. Dette utelukker likevel ikke, som all annen undervisning, at 

man skal vise varsomhet og være gjennomtenkt. Krokan (2012, s. 71) skriver: 

 

Om vi anvender ny teknologi og nye digitale tjenester i en etablert og kjent kontekst 

uten å utforske hvilke tilsiktede og utilsiktede effekter dette kan få, er det alltid en viss 

sannsynlighet  for at slike gjennomgripende endringer som sosiale medier 

representerer, også kan skape negative opplevelser og dysfunksjonell bruk. 

 

Det handler kanskje ikke om vi bruker sosiale medier i undervisningen, men om hvordan. 

 

2.4 Oppsummering av teorikapittel 
Medborgerskap har en sentral plass i læreplanen i samfunnsfag (Kunnskapsdepartementet, 

2013). Medborgerskap er et begrep som er vanskelig å definere fordi forståelsen vil 

bestemmes av hvordan man forstår i menneskets rolle i samfunnet. Flere pedagogiske 

perspektiver på medborgerskap vektlegger betydningen av at elevene får gjøre aktive 

handlinger og at opplæringen foregår gjennom demokratisk deltagelse (Biesta, 2011; Stray, 

2012). Dette korresponderer med en republikansk forståelse av medborgerskapet ved at 

engasjement og deltagelse i et fellesskap vektlegges som kjernen i begrepet.  

 

Gjennom Meld. St.28 (2015-2016) Fag - Fordypning - Forståelse en fornyelse av 

kunnskapsløftets og forslag til ny overordnet del av læreplanen blir bærekraftig utvikling 

trukket frem som ett av tre hovedområder som skal inkluderes i flere fag i fremtidens skole 

(Kunnskapsdepartementet, 2016). Her får samfunnsfaget en sentral rolle. Når bærekraftig 

utvikling trekkes inn i samfunnsfaget utvides medborgerskapets område utover rom og tid. 

Pedagogiske perspektiver på UBU vektlegger, på lik linje med perspektiver på 

medborgerskap, betydningen av at elevene får trene på å gjøre aktive politiske handlinger 

gjennom autentiske påvirkningskanaler (Dimick, 2015; Sinnes, 2015). Unge mennesker er 

den delen av befolkningen som er mest aktive på sosiale medier og undersøkelser viser at 
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deltagelse på sosiale medier kan sees i sammenheng med deltagelse på andre arenaer i 

samfunnet (Enjolras et al., 2013). Sosiale medier kan brukes som et undervisningsverktøy i 

samfunnsfaget når man ønsker å utdanne borgere som skal bidra til en bærekraftig fremtid, 

både ved å være en autentisk påvirkningskanal (Austvik & Rye, 2011; Erstad, 2013; Krokan, 

2012; Steen-Johnsen et al., 2013) og fordi det gir mulighet til deltagelse på en internasjonal 

arena (Krokan, 2012).  

 

På samme tid må læreren være forsiktig med å anta at alle elever som går på skolen er 

fortrolig med sosiale medier og andre digitale verktøy. Undersøkelser viser at digital 

kompetanse på lik linje med andre ferdigheter på skolen er ujevnt fordelt (Bennett et al., 

2008). Da kan det være hensiktsmessig at elevene lærer å bruke digitale verktøy på samme 

måte som de lærer seg å bli bedre skrivere eller lesere. Undersøkelser viser at 

samfunnsfagslærere må utvikle en fagdidaktisk bevissthet rundt inkluderingen av digitale 

medier i samfunnsfaget (Austvik & Rye, 2011).  

 

På bakgrunn av det overnevnte kan det være hensiktsmessig å utvikle kunnskap rundt 

hvordan sosiale medier kan brukes i undervisningen når UBU skal forankres i samfunnsfaget. 

Videre i denne oppgaven vil jeg forsøke å besvare problemstillingen - Hvilken rolle spiller 

bruken av sosiale medier i et prosjekt om bærekraftig utvikling? Først vil jeg vise til de 

metodiske valgene jeg har gjort i arbeidet med studien. 

 



	  28	  

3 Metode 
I metodekapittelet vil jeg gjøre rede for det metodiske bakteppet og de metodiske valgene jeg 

har tatt i arbeidet med denne studien. Studien tar, som nevnt innledningsvis, utgangspunkt i et 

prosjekt om bæreraftig utvikling som er gjennomført i fire samfunnsfagsklasser på en 

videregående skole. Datamaterialet i denne masteroppgaven er samlet gjennom 

semistrukturerte intervjuer av de fire samfunnsfagslærerne som var med i dette prosjektet. 

Elevenes og lærernes delinger på sosiale medier i løpet av prosjektet vil også benyttes som 

tilleggsdata. 

 

Metodekapittelet vil være en fortelling om en aksjonsforskende tilnærming og andre 

metodiske valg som er tatt underveis i arbeidet med masteroppgaven fra utforming av 

prosjektet, til innhenting og transkribering av data og analyse. Fortellingen vil underbygges 

med ulike perspektiver fra metodelitteraturen. Jeg vil etterstrebe at denne fortellingen skal 

være så gjennomsiktig som mulig, både for at leseren skal få tilgang til studiens utvikling og 

å for å styrke studiens reliabilitet. 

 

Metodekapittelet er delt inn i fire deler. Den første delen handler om den aksjonsforskende 

tilnærmingen i prosjektet og historien om hvordan UBU-prosjektet er blitt til. Den andre 

delen tar for seg den kvalitative tilnærmingen og datainnsamlingen. Den tredje delen handler 

om forskerrollen og studiens troverdighet. Den siste delen er en beskrivelse av hvordan jeg 

har arbeidet med datamaterialet og det teoretiske bakteppet i analysen.  

 

3.1 Aksjonsforskning 
Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i et prosjekt som er utarbeidet i et samarbeid 

mellom ILS, masterstudenter og samfunnsfaglærere på en videregående skole i Oslo-

området. Alle aktørene i samarbeidet har hatt en deltagende rolle i planleggingen, 

gjennomføringen og evalueringen av prosjektet. Denne studien kan forstås som en del av 

evalueringen av prosjektet. 

 

En slik tilnærming til undersøkelsesprosessen betegnes gjerne som aksjonsforskning. Det 

som kjennetegner aksjonsforskning er at undersøkelsen blir gjort sammen, med eller av 

deltagere innenfor den organisasjonen eller skolen som undersøkes. Formålet med 
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aksjonsforskning er todelt. For det første har den som mål å forbedre praksis. For det andre 

skal forskningen bidra til ny kunnskap (Herr, 2005). Aksjonsforskning sees gjerne i 

sammenheng med hermeneutiske tilnærminger, men den aksjonsforskende metoden tar ett 

skritt videre ved at forskeren og deltakerne i forskningen inngår i et mer relasjonelt forhold. 

Hermeneutiske tilnærminger i forskningen har som mål å skape ny teori eller mening ut i fra 

en kontinuerlig prosess av samhandling mellom ulike fenomener. Aksjonsforskningen skiller 

seg i denne sammenhengen fra hermeneutikken ved at den også er ute etter å utvikle ny 

praksis på et område hvor man mener at det behøves (Nielsen & Nielsen, 2012). 

 

Målet med det aksjonsforskende prosjektet som danner bakteppet for denne studien har vært 

å utvikle kunnskap om hvordan man kan forankre utdanning for bærekraftig utvikling i 

samfunnsfaget. Prosjektets mål kan sees i sammenheng med Meld. St.28 (2015-2016) Fag - 

Fordypning - Forståelse en fornyelse av kunnskapsløftets fokus på inkludering av bærekraftig 

utvikling som et overordnet tema i flere fag i skolen (Kunnskapsdepartementet, 2016). En 

aksjonsforskende tilnærming til denne utfordringen kan bidra til å utvikle ny praksis og 

læring, men forhåpentligvis også til produksjon av mer kunnskap på feltet. 

Aksjonsforskningen sees gjerne som en demokratisk forskningsmetode, fordi kunnskapen 

produseres i relasjon til det som undersøkes og ikke ovenifra og ned (Nielsen & Nielsen, 

2012). Dette prosjektet kan også sies å ha vært med på å skape en forbindelse mellom 

lektorstudenter, forskning på ILS og skolen – hvor hver enkelt aktør har kunnet bidra med sin 

spisskompetanse.  

 

Forskningens mål er gjerne å kunne generalisere eller komme frem til en form for allmenn 

kunnskap. Aksjonsforskende tilnærminger har møtt kritikk på bakgrunn av de kontekstuelle 

rammene som preger forskningen (Nielsen & Nielsen, 2012). Det er nødvendigvis ikke slik at 

en praksis som fungerer et sted fungerer et annet sted. I dette prosjektet kan det trekkes frem 

at elevmassen og lærernes bakgrunn vil ha betydning for den kunnskapen som blir produsert, 

og at denne kunnskapen ikke kan overføres direkte til andre skoler. På en annen side kan det 

argumenteres for at ulike kontekster inngår i en større sammenheng og at den kunnskapen 

man utvinner innenfor en kontekst må sees i sammenheng med andre samtidige steder og 

prosesser. Videre vil det også være viktig innenfor en aksjonsforskende tilnærming, som 

andre former for hermeneutiske tilnærminger, at man forholder seg til og inngår i et samspill 

med foreliggende teorier og annen forskning. Åpenhet og gjennomsiktighet rundt prosessen 



	  30	  

og hvordan kunnskapen blir til vil også være sentralt med aksjonsforskning som 

metodologisk utgangspunkt (Nielsen & Nielsen, 2012).  

 

Videre i dette kapittelet vil jeg forsøke å sikre tilstrekkelig gjennomsiktighet for denne 

studien. I neste avsnitt vil jeg si noe om hvordan vi arbeidet med dette i planleggingen, 

gjennomføringen og evalueringen av prosjektet.  

 

3.1.1 Om fremgangen i UBU - prosjektet 
Samarbeidet mellom ILS og den videregående skolen som deltar i prosjektet startet med 

enighet rundt fokusområde for prosjektet våren 2016. Skolen fikk flere forslag fra forskeren 

fra ILS knyttet til hvordan man kan arbeide med UBU i samfunnsfaget. Lærerne ønsket å 

samle seg om ett felles prosjekt og valgte et design hvor elevene skulle gjøre en endring og 

blogge om erfaringer med denne endringsprosessen underveis. Mer konkret ble dette at 

elevene skulle gjøre en endring i 21 dager knyttet til bærekraftig utvikling som de skulle dele 

med medelever og lærere på Instagram eller Facebook. Undervisningen i klasserommet i 

denne perioden skulle ta for seg ulik tematikk knyttet til bærekraftig utvikling. Prosjektet 

skulle ende med at elevene skulle skrive et refleksjonsnotat som de ble vurdert i. Jeg vil gi en 

mer detaljert beskrivelse av dette i analysekapittelet. Lærerne opplevde at prosjektet stemte 

overens med kompetansemålene i samfunnsfaget, både teoretisk og praktisk.  

 

Da vi igjen møttes høsten 2016 ble alle deltakerne i prosjektet enige om at undernevnte og to 

andre masterstudenter skulle ha en aktiv deltagelse i undervisningen i prosjektet både i rollen 

som observatør og underviser. Sammen utviklet vi en oppgaveformulering og 

vurderingskriterier som ble delt ut til elevene i oppstarten av prosjektet. 

Oppgaveformuleringen vil jeg gå nærmere inn på i analysekapittelet. 

 

Når masterstudentene ikke var tilstede i undervisningen ble vi oppdatert av læreren i den 

klassen vi fulgte via e-post. Når alle klassene hadde fullført prosjektet hadde vi en felles 

evaluering av prosjektet 15. desember 2016 med tre av lærerne, forskeren fra ILS og 

masterstudenter. I denne evalueringen kom det frem at alle lærerne hadde lyst til å 

gjennomføre prosjektet neste år. Alle lærerne var fornøyd med å bruke sosiale medier, men 

noen ville gjøre litt endringer. Jeg gjennomførte mine intervjuer med lærerne i januar 2017.  
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3.2 En kvalitativ tilnærming 
Datamaterialet i denne masteroppgaven er innsamlet med semistrukturerte kvalitative 

forskningsintervjuer. Det som kjennetegner den kvalitative forskningen som en motsetning til 

den kvantitative, er at den er ute etter å forstå heller enn å generalisere (Maxwell, 2013). Det 

kvalitative forskningsintervjuet er ofte ute etter fenomenologiske erfaringer som ligger forut 

for det teoretiske (Kvale & Brinkmann, 2015). Det er informantenes fortellinger om eller 

beskrivelser av ulike fenomener forskeren er ute etter. Den fenomenologiske tradisjonen 

innenfor kvalitativ forskning tar utgangspunkt i at kunnskap om sosiale fenomener i verden 

må forstås gjennom menneskelig erfaring med disse fenomenene og intervjuet blir et medium 

som gir tilgang til denne informasjonen (Brinkmann & Tanggaard, 2012). Når forskeren 

ønsker å få tilgang til informantenes livsverden og fortolkning av mening brukes gjerne et 

semistrukturert forskningsintervju (Kvale & Brinkmann, 2015). For å få innblikk i lærernes 

forståelse av bruken av sosiale medier i prosjektet har derfor valgt å gjennomføre 

semistrukturerte intervjuer som har hatt til hensikt å få tilgang til lærernes fortellinger om 

sosiale medier i prosjektet og deres tolkninger av disse fortellingene. Narrative strukturer er 

viktige for å skape mening fordi individers opplevelser gjerne fortelles (Kvale & Brinkmann, 

2015). Narrativer skaper sammenhenger og nettopp derfor er narrativer gode kilder til 

menneskers meningsskapning. 

 

Den kvalitative forskningen er ofte nær det som undersøkes og forskningen tar ofte form i 

møte med datamaterialet. Derfor er det vanlig å samle inn datamateriale tidlig i 

forskningsprosessen slik at man kan tilpasse de teoretiske perspektivene i forskningen til de 

funnene som er interessante og viktig å ta med seg videre (Tjora, 2017). I denne studien er 

det som trekkes frem i analysekapittelet et resultat av det som kom frem i intervjuene med 

lærerne, men intervjuene vil naturlig nok være preget av de observasjonene jeg har gjort 

underveis mens prosjektet har pågått og det teoretiske bakteppet jeg har med meg etter flere 

år som student. Studiens problemstilling er også endret underveis på bakgrunn av det som 

kom frem gjennom intervjuene.  

 

3.2.1 Utvalg, semistrukturerte intervjuer og tilleggsdata 
Datamaterialet i denne studien er transkriberte intervjuer med informantene og observasjoner 

av aktivitet på sosiale medier gjennom prosjektet. Informantene i studien er lærerne som var 
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med å gjennomføre prosjektet og deres fortellinger vil underbygges med observasjoner av 

lærernes og elevenes aktivitet på sosiale medier.  

 

I kvalitative intervjustudier er det vanlig at man velger informanter som kan si noe om det 

man ønsker og undersøke. Videre vil informantene ofte bestemmes av strategiske utvalg 

(Tjora, 2017). Det er også tilfelle i denne studien. De lærerne jeg intervjuer er de som har 

kjennskap til og har vært med på prosjektet.  

 

Jeg valgte å benytte meg av semistrukturerte intervjuer i denne undersøkelsen fordi jeg 

ønsket å undersøke bruk av digitale ferdigheter fra lærerens perspektiv. Jeg ønsket meg et 

datamateriale som viste lærerens perspektiv på bruk av digitale verktøy i skolen, fordi 

tidligere undersøkelser viser at lærere mangler fagdidaktisk kompetanse når det kommer til å 

arbeide med digitale ferdigheter i samfunnsfaget (Austvik & Rye, 2011). I arbeidet med 

studien har jeg vært interessert i lærerne som deltok i prosjektet sine forståelser av det å 

bruke sosiale medier i samfunnsfaget og UBU-prosjeket. Jeg var også opptatt av hvordan de 

opplevde elevenes engasjement i prosjektet når sosiale medier var en del av undervisningen. 

Brinkmann og Tanggaard (2012, s. 19) skriver at: ”Når vi intervjuer mennesker, gjør vi det 

for å få innblikk i menneskelige opplevelser fra deres ståsted”.  

 

Målet med forskningsintervjuet er å få tak i informantenes forståelser og opplevelser av 

prosjektet. Jeg har derfor valgt å benytte meg av en semistrukturert tilnærming. Jeg ønsket at 

lærernes fortellinger skulle være i fokus, samtidig som at intervjuet var strukturert etter de 

forskningsspørsmålene jeg ønsket å besvare. På den måten ble arbeidet med studien en 

konstant veksling mellom det teoretiske og empiriske feltet. En mer åpen tilnærming i 

intervjusituasjonen vil ikke være hensiktsmessig i denne studien, da jeg ønsket å besvare 

forskningsspørsmålene mine og det krever mye trening å få til dette i en mer åpen form. Jeg 

ville heller ikke benytte meg av en mer strukturert form, da ulike nyanseringer kunne gått tapt 

(Brinkmann & Tanggaard, 2012). Brinkmann og Tanggaard (2012, s. 27-28) skriver at et 

åpent sinn: ”…fra intervjuforskerens side kan være fruktbar innstilling som tillater 

informanten å uttrykke seg med sine egne ord. Men et åpent sinn er ikke det samme som et 

tomt hode”. 

 

Elevenes og lærernes delinger eller oppdateringer på sosiale medier vil brukes som 

tilleggsdata eller bakgrunnsinformasjon for intervjuene som utgjør hoveddelen av 
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datamaterialet i studien. Fordi undersøkelsen har som mål å finne ut hvilken rolle bruken av 

sosiale medier har spilt i prosjektet, ble det også viktig å formidle deler av det som foregikk 

på sosiale medier i tillegg til intervjuene. Tjora (2017, s. 183) skriver at bruk av dokumenter 

som tilleggsdata kan gi en mer presis gjengivelse av hva som faktisk skjedde. Informanter 

kan glemme, men dokumenter er nøyaktige tidsvitner.  

 

Intervjuene fant sted på skolen hvor prosjektet ble gjennomført og varte mellom 45 og 60 

minutter. Jeg og en av de andre masterstudentene som var med prosjektet gjennomførte 

intervjuene av lærerne sammen. Dette gjorde vi i hovedsak for å spare lærernes tid i en 

hektisk hverdag og fordi vi var interessert i lærernes forståelse av lignende sider ved 

tematikken. Vi utformet hver vår intervjuguide og før vi gjennomførte intervjuene skrev vi 

disse sammen og sørget for at spørsmålene våre ikke overlappet hverandre. Jeg utformet en 

intervjuguide for å strukturere det jeg ønsket at intervjuet skulle handle om, med 

utgangspunkt i de forskningsspørsmålene studien tok utgangspunkt i på dette tidspunktet. 

Forskningsspørsmålene intervjuet tok utgangspunkt i var: 

 

• Hvilken fagdidaktiske implikasjoner medfører bruk av sosiale medier som 

undervisningsverktøy i samfunnsfaget?	  

• Opplever lærerne et endret deltagelsesmønster ved bruk av sosiale medier som 

undervisningsverktøy? 

 

Utover i prosjektet er disse blitt endret til: 

 

• Hvordan opplevde lærerne å bruke sosiale medier som et undervisningsverktøy? 

• Hvordan opplevde lærerne elevenes engasjement og deltagelse på sosiale medier? 

 

Gjennom intervjuspørsmålene ønsket jeg å få tak i konkrete fortellinger som kunne forklare 

forskningsspørsmålene. Ifølge Brinkmann og Tanggaard (2012, s. 30) bør 

intervjuspørsmålene i et semistrukturert intervju være ”…klart formulerte og 

virkelighetsnære”. Før vi gjennomførte intervjuene med lærerne gjorde vi pilotintervjuer med 

hverandre for å undersøke om dette var tilfellet. Piloteringen førte med seg noen endringer i 

intervjuguiden. Intervjuguiden legges ved som vedlegg på slutten av denne oppgaven. 
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Det var både fordeler og ulemper ved å gjennomføre intervjuene sammen med en 

medstudent. For det første kunne jeg stille oppfølgingsspørsmål til det lærerne fortalte når 

min medstudent førte ordet, i min del av intervjuet. I en intervjusituasjon vil ulike mennesker 

få tilgang til ulike nyanser og ulik informasjon fordi man har ulik kunnskap og forstår verden 

ulikt (Kvale & Brinkmann, 2015). At vi var to som gjennomførte intervjuene sammen kan ha 

bidratt til et rikere datamateriale ved at vi har ulik kunnskap og ulik inngang til det vi ønsket 

å få ut av intervjuet. På en annen side ønsket vi ikke å gripe inn og avbryte når den andre 

hadde ordet og noen fortellinger kan også ha blitt borte i denne sammenhengen. 

 

I arbeidet med analysen er det noen ting jeg gjerne ville ha utdypet og jeg skulle til tider 

ønsket at jeg også kunne inkludere elevenes perspektiv for å bekrefte eller avkrefte lærernes 

opplevelser. Noe av datamaterialet baserer seg på hva lærerne tror om elevene, noe lærerne 

også er tydelige på selv, og da kunne det vært interessant å finne ut om det lærerne trodde 

stemte med elevenes opplevelser. På grunn av tidsbegrensninger har dette ikke vært mulig. 

Jeg har i stedet valgt å underbygge lærernes fortellinger med observasjoner av delinger på 

sosiale medier som tilleggsdata. 

 

3.3 Forskerrollen 
Kvale og Brinkmann (2015, s. 20) skriver ”Forskningsintervjuet innebærer en kultivering av 

samtaleferdigheter..”. Forskningsintervjuet skiller seg fra en hverdagslige samtalen ved at den 

har en metodisk tilnærming og hovedmål om å skape kunnskap. Når man trer inn i rollen som 

forsker må man gjøre seg noen etiske og moralske betraktninger for å sikre forskningens 

kvalitet. Kvale og Brinkmann (2015, s. 108) skriver at: ”Forskerens rolle som person, 

forskerens integritet, er avgjørende for kvaliteteten på den vitenskapelige kunnskap og de 

etiske beslutninger som treffes i kvalitativ forskning”. 

 

Før prosjektets oppstart, i oktober 2016, søkte jeg sammen med Elin Sæther fra ILS og de 

andre masterstudentene i prosjektet Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) om 

godkjenning for å innhente intervju- og observasjonsdata til prosjektet. Informantene i denne 

studien har samtykket til deltagelse både i oppstarten av prosjektet og før vi startet 

intervjuene. Intervjuene ble tatt opp med lydopptaker, transkribert ved bruk av 

transkriberingsprogrammet Inqscribe og senere slettet. Dette ble også kommunisert til 

informantene før vi startet intervjuene. I fremstillingen av datamaterialet har jeg gitt lærerne 
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nummer for å anonymisere innholdet og noen ganger trekker jeg bare frem det som blir sagt 

og ikke hvilken lærer som sa det fordi det i noen tilfeller ikke har betydning hvem som sa det. 

Jeg og min medstudent har gjennomført halvparten av transkripsjonene hver. Vi har begge to 

skrevet alt som er blitt sagt sa langt det er mulig, og vi har også lagt til pauser og latter. 

Brinkmann og Tanggaard (2012, s. 34) skriver:  

 

Det talte og det skrevne ord er to svært forskjellige språklige medier, og idet man 

representerer den levende, muntlige interaksjonen i skrift, fryser man noe fast, som i 

seg selv er dynamisk og kontekstuelt, og dette involverer en oversettelse. 

 

Talespråket forholder seg ikke til tegnsetting og korrekt setningsoppbygging på samme som 

skriftspråket. Talespråk og skriftspråk er to forskjellige ting og det som høres helt naturlig ut 

når det blir sagt, kan se nokså dumt ut på papiret. Kvale og Brinkmann (2015, s. 213) skriver: 

”Det ordrett transkriberte muntlige språket kan fremstå som usammenhengende og forvirret 

tale, og også som indikasjon på et svakt intellektuelt nivå”. Når jeg gjengir sitater fra 

transkripsjonene har jeg derfor valgt å skrive om sitatene slik at de henger sammen og ikke 

setter informantene i et dårlig lys. På samme tid har jeg vært opptatt av at dette ikke skal 

skygge over meningsinnholdet i sitatene. 

 

Intervjuobjektene i denne studien var lærerne som deltok i prosjektet. Relasjonen vi hadde 

utviklet i løpet av prosjektet kunne skapt metodiske utfordringer ved at vi var vant med en 

annen dynamikk enn det metodiske forskningsintervjuet. Da vi gjennomførte intervjuene 

opplevde jeg likevel at dette var en annen type samtale enn de vi hadde hatt tidligere i 

arbeidet med prosjektet. Det var vi som styrte samtalen gjennom intervjuguiden, og lærerne 

førte ordet mesteparten av tiden. Vi gikk inn i rollen som forskere og lærerne var våre 

informanter. Intervjuene bærer likevel preg av at vi har flere felles referanserammer og at det 

er en god tone oss i mellom.  

 

Når forskeren har en relasjon til deltakerne og det som undersøkes kan det være vanskelig å 

opprettholde en profesjonell avstand (Kvale & Brinkmann, 2015). Kleven (2014, s. 19) 

skriver at ”…nærheten, sammen med den fleksibiliteten som følger av at 

datainnsamlingssituasjonen ikke er så fast bestemt og strukturert på forhånd, kan gi forskeren 

tilgang til kunnskap som man ellers ikke ha kunnet få tak i”. En slik nærhet kan også skape 
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utfordringer i forskningsprosessen. En av disse utfordringene er hvordan andre skal kunne 

vurdere forskningsarbeidets kvalitet. 

 

I kvalitative intervjuundersøkelser handler dette i hovedsak om reliabilitet og validitet. Det 

finnes ingen målestokk for kvalitative intervjustudiers validitet eller gyldighet, men det er 

flere ting man bør ha et bevisst forhold til (Maxwell, 2013, s. 124). Intervjuet er en del av en 

større fortolkningsramme og vil alltid inngå i en kontekst. Mine subjektive forståelser av 

prosjektet og det lærerne forteller vil også være en del av denne. Brinkmann og Tanggaard 

(2012, s. 37) skriver at studiens analytiske arbeid starter allerede i intervjusituasjonen. Med 

den aksjonsforskende tilnærmingen i dette prosjektet har den startet lenge før intervjuene. Jeg 

som forsker vil ha en formening om det som skal undersøkes på forhånd på bakgrunn av mitt 

teoretiske utgangspunkt og mine observasjoner gjennom UBU-prosjektet. Videre kan det 

tenkes at jeg i intervjusituasjonen har blitt ekstra ivrig når lærerne har snakket om noe jeg 

ønsket å finne, og det kan være at noen av oppfølgingsspørsmålene har ført lærernes svar i en 

gitt retning. Å kontrollere for forskerens påvirkning i en kvalitativ studie ikke er mulig. På 

samme tid vil det heller ikke være et mål. Forskeren vil alltid ha en påvirkning gjennom de 

spørsmålene som stilles, hvordan man reagerer på det intervjuobjektene forteller og hvordan 

man senere behandler det datamaterialet man sitter med. I denne undersøkelsen vil min 

oppfatning av prosjektet som helhet, min oppfatning av lærerne og det teoretiske bakteppet 

jeg har tatt med meg inn i studien vil også være en del av det materialet som produseres. 

Maxwell (2013, s. 125) skriver at dette ikke behøver å være noe problem så lenge man er klar 

over det når man trekker de slutningene man gjør. Validiteten i denne oppgaven vil styrkes av 

at jeg legger frem sitater i analysen min. Denne oppgaven inngår i et prosjekt hvor det er flere 

som har analysert data. Dette bidrar til å styrke validiteten ytterligere.  

 

Reliabilitet handler om forskningens troverdighet. For å sikre troverdighet i denne studien 

etterstreber jeg åpenhet i metodegjennomgangen fra beskrivelse av prosjektet til hvordan jeg 

har kommet frem til de resultatene som presenteres i analysekapittelet. Jeg bruker også sitater 

fra datamaterialet i løpende tekst i analysen for å vise sammenheng mellom den meningen jeg 

trekker ut av intervjuene og det som faktisk ble sagt.  

 

3.4 Analyse og fortolkning av data 
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Dataene og det som kommer frem i denne studien kan det ikke generaliseres ut i fra. Studien 

kan si noe om hvordan lærerne som deltok i dette prosjektet opplevde bruken av sosiale 

medier i UBU - prosjektet. Det kan gi forståelse for hvilken rolle sosiale medier kan ha i 

undervisningen, og ved at lærernes opplevelser blir synlige gjennom analysen kan det ha 

overføringsverdi for andre lærere og samfunnsfagslærere som skal arbeide med lignende 

tematikk. 

 

Arbeidet med analysen i denne oppgaven har tatt utgangspunkt i det Tjora (2017, s. 18) 

betegner som Stegvis-deduktiv induktiv-metode (SDI). Det som kjennetegner denne metoden 

er at den tar utgangspunkt i det empiriske materialet eller rådata og arbeider mot å utvikle 

ulike konsepter og teorier i en vekselvirkning mellom empiri og teori. Prosessen fra rådata til 

teori eller konseptutvikling er den induktive tilnærmingen i metoden. Den deduktive 

tilnærmingen går ut på at man går tilbake og sjekker om det teoretiske utgangspunktet man 

kommer frem til stemmer med det empiriske rådatamaterialet (Tjora, 2017). I denne studien 

startet jeg med å arbeide med transkripsjonene og jeg kodet de sitatene jeg fant i de 

forskjellige intervjuene med ulike farger. Dette arbeidet kan sees i sammenheng med det 

Tjora (2017) betegner som bearbeiding av rådata. Deretter skrev jeg ulike sitater inn i et 

skjema etter ulike kategorier som for eksempel lærerens rolle, om sosiale medier som 

undervisningsverktøy, om å følge elevene på sosiale medier,  fortellinger om den engasjerte 

eleven og fortellinger om den uengasjerte eleven. Dette kan sees i sammenheng med 

gruppering av koder (Tjora, 2017). Etter jeg hadde gjort dette skrev jeg ut fire dokumenter 

med hovedinnholdet i hvert av de fire intervjuene. Etter samtale med veileder fant jeg videre 

ut at jeg skulle dele datamaterialet inn i to kategorier som senere skulle utgjøre rammene for 

et analysekapittel hvor den ene handlet om lærerens rolle og en utvidelse av klasserommet og 

den andre handlet om lærernes opplevelser av elevenes engasjement i prosjektet. Jeg skrev de 

ulike kapitlene og skisserte hovedtendensene med sitater fra transkripsjonene. Deretter 

arbeidet jeg med oppgavens teorikapittel med utgangspunkt i de funnene jeg hadde og de 

teoretiske perspektivene som var utgangspunktet for utformingen av forskningsspørsmålene i 

denne studien. Da jeg arbeidet med teorien skulle jeg ønske at det var mer tid til å stille 

intervjuobjektene flere spørsmål og utype flere av de poengene de sa, fordi jeg fant frem til 

flere perspektiver det kunne vært interessant å undersøke. På grunn av tidsbegrensninger har 

jeg ikke kunnet gjøre det i denne studien. Men i arbeidet med analysen har jeg hele tiden 

vendt tilbake til transkripsjonene for å se om det er noen meninger som jeg ikke har lagt 
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merke til. Da har jeg for eksempel lagt merke til at lærerne snakker om begrepet engasjement 

med en bredere forståelse enn jeg analyserte i de første rundene med koding.  

 

Observasjoner av delingene på sosiale medier har også gitt svar på noen av de spørsmålene 

jeg har hatt. For eksempel hvor mange ganger elevene faktisk delte innlegg på sosiale medier 

i løpet av perioden og hvor mange som ikke opprettet profil på sosiale medier. Etter at jeg 

utarbeidet teorikapittelet har jeg flere ganger vekslet med å arbeide med de ulike delene opp 

mot hverandre. Arbeidet med analysen har vært en kontinuerlig prosess mellom rådata, 

utvikling av ulike konsepter og teori.  

 

I neste kapittel vil jeg presentere analysen i denne undersøkelsen. Det vil jeg gjøre ved å 

presentere funn og analysen sammen. Jeg gjør dette fordi de to delene kan sees som to sider 

av samme sak og vil derfor bli behandlet sammen. Jeg vil starte med å presentere 

utformingen av prosjektet og deretter vil jeg gå nærmere inn på den meningen jeg har skapt 

fra intervjuene med lærerne som deltok i prosjektet.  
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4 Analyse 
4.1 Innledning analysekapittel 
Analysekapittelet i denne oppgaven tar, som kommentert i metodekapittelet, et datamateriale 

bestående av transkriberte intervjuer med lærerne som deltok i prosjektet og observasjoner av 

elevenes og lærernes delinger på sosiale medier. For å skape forståelse av analysen vil jeg i 

dette innledningskapittelet gi en beskrivelse av prosjektet og hvordan gjennomføringen av 

prosjektet foregikk. 

 

4.1.1 Beskrivelse av UBU - prosjektet 
Elevene fikk utdelt en oppgave i begynnelsen av prosjektperioden. I oppgaveteksten sto det at 

elevene og lærerne skulle finne noe de hadde lyst til å endre i livet sitt som kan sees i 

sammenheng med bærekraftig utvikling og forbruk. Utfordringen de valgte skulle vare i 21 

dager og være noe som gjorde at de måtte strekke seg litt. Det kunne for eksempel være å 

ikke bli kjørt til trening, spise kjøtt bare en gang i uken eller ikke bruke plastemballasje. Det 

ble kommunisert at endringen ikke skulle påvirke deres fysiske eller psykiske helse og at de 

ikke måtte føle det som et stort nederlag dersom de ikke fikk det til, men heller at de skulle 

reflektere rundt hvorfor det ikke gikk.  

 

Videre i oppgaveteksten sto det at elevene skulle dele to erfaringer fra endringsprosjektet sitt 

på sosiale medier to ganger i uken. Det de delte skulle være skriftlig med eller uten bruk av 

bilder på Instagram eller Facebook. Det gjorde også lærerne som var med i prosjektet. 

Teksten de delte skulle være på rundt 140 tegn og inkludere egenproduserte emneknagger. I 

oppgaveteksten blir elevene også oppfordret til å kommentere på hverandres innlegg og støtte 

hverandres prosjekter. Lærerne i tre av klassene valgte å bruke Instagram og en lærer ville at 

klassen hennes skulle bruke Facebook. Gruppen som ble opprettet på Facebook var lukket for 

utenforstående. Elevene som brukte Instagram ble oppfordret til å opprette nye og private 

profiler til prosjektet.  

 

I løpet av de tre ukene prosjektet foregikk var undervisningen i timene knyttet til ulik 

tematikk om bærekraftig utvikling og elevene arbeidet med tre skriftlige oppgaver. Den første 

oppgaven skulle ta utgangspunkt i de emneknaggene de brukte i prosjektet. Elevene skulle 

bruke ulike emneknagger til å utforske hvilke andre aktører som engasjerer seg i tematikken. 
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Den andre oppgaven var en oppgave som skulle se på konsekvensen av egen endring. I 

konsekvensoppgaven skulle elevene utforske konsekvenser og påvirkning endringsprosjektet 

deres har for ulike nivåer i samfunnet – lokalt, nasjonalt og globalt. Den tredje oppgaven 

elevene arbeidet med skulle de levere inn og få karakter på. Denne oppgaven var et 

refleksjonsnotat på rundt 1200 ord hvor elevene skulle reflektere over sitt eget 

endringsprosjekt, og det de fant i arbeidet med emneknagg- og konsekvensoppgaven.  

 

Nedenfor vil jeg gå nærmere inn på hvordan lærerne opplevde at bruken av sosiale medier i 

UBU –prosjektet fungerte i praksis. Problemstillingen i denne masteroppgaven lyder hvilken 

rolle kan sosiale medier spille i et prosjekt om bærekraftig utvikling? For å besvare denne 

problemstillingen er analysekapittelet delt i to. Den første delen handler om lærerens 

oppfatning av sosiale mediers rolle i prosjektet og deres egen rolle. Den andre delen handler 

om lærernes oppfatning av sammenheng mellom elevenes deltagelse på sosiale medier og 

engasjement rundt bærekraftig utvikling. For å underbygge lærernes fortellinger vil jeg trekke 

frem eksempler på de oppdateringene som skjedde underveis i prosjektet. 

 

4.2 Analyse del 1: Utvidelse av klasserommet og lærerens 

rolle 
Lærer 1 - De spilte ut noen sånne sider av seg selv som du ikke ser så mye til daglig. Man 

blir litt kjent med de på en annen måte, noen av dem da. 

 

4.2.1 Digitale innvandrere og digitale innfødte  - kjennskap til sosiale 

medier 
Lærerne som var med i prosjektet forteller om at de selv har varierende erfaring med sosiale 

medier. En av lærerne hadde ikke brukt det sosiale mediet hun skulle bruke i prosjektet 

tidligere, mens de andre informantene var vant med både Facebook og Instagram. En av 

lærerne sier:  

 

Lærer 1 -  For meg var det jo helt nytt. Jeg måtte lære meg hvordan jeg kom meg på 

Instagram til og med. Nå som jeg vet litt mer om det, vet jeg hvordan jeg skal legge 

opp undervisningen rundt det neste gang og hvilke muligheter som ligger der. 
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En av lærerne hadde brukt Facebook i undervisningen tidligere, men da først og fremst som 

en plattform for å utveksle informasjon med elevene. Læreren bruker Facebook i stedet for 

It’s learning i kommunikasjon med elevene og sier at det er mye enklere å nå elevene på 

Facebook. I dette prosjektet har sosiale medier en større rolle i selve læringsprosessen i 

prosjektet. Informantens erfaring med sosiale medier er i tråd med funn i foreliggende 

forskning, som peker på at mange lærere ikke bruker sosiale medier i undervisningen fordi de 

ikke er vant til å bruke det i undervisning (Austvik & Rye, 2011; Krokan, 2012). 	  

 

Gjennom intervjuene kom det videre frem at lærerne hadde ulik oppfatning av hvor kjent 

elevene var med å bruke sosiale medier. Noen av lærerne hadde en oppfatning om at sosiale 

medier er noe elevene holder på med hele tiden og at det derfor er en kanal hvor 

kommunikasjonen når frem og at det er et sted hvor man kan møte elevene. Når disse lærerne 

forteller om elevenes forhold til sosiale medier er fortellingen i tråd med en oppfatning av at 

dagens unge er digitalt innfødte som er fortrolig med å bruke sosiale medier og at å bruke 

sosiale medier i skolen er å møte elevene der de er.  

 

Lærer 2 - De er jo på Instagram hele tiden likevel. Så jeg tror ikke de oppfattet å dele 

innlegg som så veldig arbeidskrevende. De er jo på sosiale medier hele tiden, også var 

det kanskje litt gøy å ha enda en grunn til å gå på sosiale medier tror jeg.  

 

Lærer 3 – Elevene er på Facebook hele døgnet uansett, så det gjør det enkelt å dele der. 

 

På den andre siden var det en del av lærerne som forteller om at ikke alle elevene var like 

fortrolige med å bruke sosiale medier. Disse fortellingene er i tråd med en oppfatning om at 

ikke alle elever som inngår i generasjonen som man gjerne betegner som digitalt innfødte er 

fortrolig med sosiale medier og andre digitale verktøy. Informantene forteller at elevene var 

mindre fortrolige med mediet enn det de hadde trodd i utgangspunktet.  

 

Lærer 1 - Jeg gikk ut i fra at det var en selvfølge for en hver sekstenåring å være på 

Instagram, også skjønte jeg at noen av de mer sjenerte og stille elevene ikke var så 

fortrolige med det. For disse elevene tror jeg dette ble veldig ubehagelig. For det er det 

kravet om at de skulle være morsomme og artige og ta fine bilder og sånn. Det tror jeg 

de var redde for å ikke få til. 
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Lærer 4 - Man tenker jo at alle elever er så fortrolige med disse sosiale mediene, men 

jeg tror kanskje ikke at alle var like fortrolige med det som vi tenkte i utgangspunktet.  

 

Lærerne har ulike oppfatninger av elevenes ferdigheter på sosiale medier. Det kan ha flere 

forklaringer. For det første kan det tenkes at elevene i de forskjellige samfunnsfagsklassene 

har ulike ferdigheter på sosiale medier. Det kan også skyldes lærernes ulike kjennskap til 

mediene og det kan også sees i sammenheng med lærernes oppfatning av elevenes 

ferdigheter. Det er en nokså generell oppfatning av at den generasjonen som går på skolen i 

dag, de digitalt innfødte, er eksperter i å bruke sosiale medier og andre digitale verktøy. 

Internasjonale undersøkelser viser at det ikke er tilfelle. Det digitale læringsrommet er ikke et 

rom hvor alle de digitalt innfødte føler seg hjemme (Bennett et al., 2008). Bennett et al. 

(2008) er blant de som mener at det er et problem dersom undervisningen på skolen 

planlegges ut i fra en forutsetning om at alle elever er flytende IKT brukere. Noen av elevene 

som var med på prosjektet delte ingen innlegg på sosiale medier, fordi de ikke fikk laget en 

profil, mens andre delte bare ett eller to innlegg i løpet av prosjektperioden, selv om de 

egentlig skulle dele to innlegg hver uke.  

 

Når man tar utgangspunkt i en forutsetning om at sosiale medier er noe alle elevene behersker 

er det stor mulighet for at det er noen som ikke henger med i undervisningen. Selv om man 

har en forventning om at elevene som begynner på videregående skole kan skrive, betyr ikke 

det at det ikke skal forgå skriveopplæring på skolen. Lærerne som så noen av elevenes 

manglende kompetanse på sosiale medier som en utfordring sa at når de skulle gjennomføre 

prosjektet igjen ville de ha et tydeligere fokus på hvordan de la opp undervisningen rundt 

sosiale medier. En av lærerne sier: ”For det første ville jeg ha opplæring i å bruke mediet og 

for det andre ville jeg latt elvene ha mulighet til å jobbe sammen”. Den læreren ønsker dette 

for at elevene skal ha kjennskap til mediet og at samarbeid kan oppleves som tryggere enn å 

stå alene i noe man ikke har gjort før. Noen av lærerne var også opptatt av å modellere 

innlegg på sosiale medier. Det vil jeg gå nærmere inn på i neste avsnitt som handler om hva 

lærerne så på som sin rolle når sosiale medier var en del av undervisningen. Hvilken rolle 

spiller læreren når man bruker sosiale medier i et prosjekt om bærekraftig utvikling 

 

4.2.2 Lærerrollen og sosiale medier  
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Alle lærerne i vektlegger betydningen av sin egen rolle i prosjektet og de forteller at deres 

rolle i prosjektet og på sosiale medier var av betydning. Hva de vektlegger som 

betydningsfullt ved lærerollen i prosjektet er noe ulikt, men alle lærerne har en fagdidaktisk 

tilnærming til bruken av sosiale medier som undervisningsverktøy. Selv om de ikke har brukt 

sosiale medier i undervisningen tidligere bruker de erfaringer og strategier fra andre former 

for undervisning. Lærerne var opptatt av å legge ut innlegg og følge med på det elevene la ut, 

både for å motivere elevene og for at elevene faktisk la ut de innleggene de skulle. Lærerne 

ønsket å motivere elevene ved å skrive oppmuntrende kommentarer, like innlegg elevene la 

ut eller dele innlegg for å inspirere elevenes prosjekter. 

 

Lærer 2 -  Jeg la ut noen bilder og det gjorde jeg litt for å motivere elevene og for at 

de skal se at jeg deltar.  

 

Lærer 1 -  Jeg synes det var morsomt å finne ut noe på sosiale medier. Jeg likte også 

tanken på at hvis jeg da fant et bilde som fenga litt, så kunne jeg påvirke noen eller få 

dem til å bli interessert. Jeg synes det var veldig morsomt å bruke Instagram på den 

måten.  

 

Lærer 3 - Mine oppgaver var å passe på at alle delte de to gangene vi hadde avtalt,  

kommentere på innleggene og motivere. 

 

Lærerne var også opptatt av å vise elevene at de møtte på utfordringer i sitt endringsprosjekt 

ved å dele dette på sosiale medier. De viste elevene at de også støtte på utfordringer og at 

prosjektet ikke handlet om å vise hvor bra det gikk, men heller å reflektere over utfordringer 

man kan møte på når man gjør endringer i livet sitt. En av lærerne sier: ”Jeg skrev på sosiale 

medier når jeg ikke fikk det til. Slik at dette ikke skulle bli en prestasjonsgreie rundt det å 

være flink til å gjennomføre prosjektet, men at vi nettopp skulle problematisere hvorfor det er 

så umulig å få det til”. Flere av lærerne forteller også på at det var verdifullt å lære seg noe 

sammen med elevene når man arbeider med et tema som ikke har et entydig svar. Når læreren 

ikke har svaret blir kompleksiteten i tematikken tydeliggjort.   

 

Fremtidstro er en krevende kompetanse å øve hos elever i en tid med så store 

utfordringer som det vi står overfor nå. Det må likevel være et mål at undervisningen 
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legges opp slik at elevene ser at handlinger nytter, og at det er mulig å påvirke 

fremtiden (Sinnes, 2015, s. 43). 

 

Samarbeidet mellom elevene og lærerne på sosiale medier trekkes frem som en suksessfaktor 

ved UBU prosjektet. En av lærerne sier for eksempel: ”Det som var det aller morsomste med 

prosjektet synes jeg var at jeg lærte parallelt med elevene. Så det ble sånn læringsprosess for 

oss alle sammen”. Fagdidaktiske perspektiver på UBU vektlegger betydningen av at 

undervisningen legger opp til at utfordringer knyttet til jordas bærekraft blir et felles 

anliggende og ikke et individuelt ansvar (Dimick, 2015; Sinnes, 2015). Sinnes (2015, s. 43) 

skriver blant annet at: ”En utdanning for bærekraftig utvikling må legge til rette for at elevene 

både får oppleve samarbeid i praksis ved skolen, og at samarbeidsferdigheter øves gjennom 

undervisningen”. Sosiale medier er et medium hvor meningen blir skapt gjennom 

kommunikasjon mellom ulike ytringer og samarbeid (Enjolras et al., 2013). Gjennom å bruke  

sosiale medier i prosjektet fikk elevene og lærerne trening på å kommunisere og samarbeide 

rundt en felles problemstilling sammen med resten av klassen.  

 

Det kom også frem at lærerne med filologisk bakgrunn ved siden av samfunnsfaget la større 

vekt på utformingen av innleggets tekst og bilde. De var opptatt av å modellere hvordan 

innleggene på sosiale medier kunne utformes. Videre var de også opptatt av at innleggene 

skulle ha et faglig innhold og å inkludere sentrale begreper knyttet til bærekraftig utvikling.   

 

Lærer 1 - Jeg opplevde at jeg for det første skulle være ganske aktiv og legge ut ting. 

Jeg ville lage en slags modell for frekvensen, men også at det skulle være litt hold i 

det jeg la ut og at det ikke bare skulle være tull. Jeg viste dem at jeg kunne bruke 

kilder og at jeg fulgte opp prosjektet mitt på en seriøs måte.  

 

Lærer 4 - Jeg la ut et bilde, også la jeg ut en viss type tekst eller noen spørsmål som 

jeg ønsket at elevene skulle tenke på til neste gang de la ut bilde. Jeg holdt kanskje på 

med modellering for elevene på sett og vis. Det tenkte jeg på underveis. 

 

Den filologiske bakgrunnen kan ha betydning for lærernes forståelse av mediet og lærerrollen 

i prosjektet. Sosiale medier er en del av tekstkulturen i dagens samfunn (Blikstad-Balas, 

2016). Det er ikke selvsagt hvordan man skal uttrykke seg på sosiale medier. Å uttrykke seg 
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på sosiale medier kan være hensiktsmessig å lære og på samme tid kan det være en god 

inngang for å lære å bruke fagbegreper.  

 

Kunnskap i dagens samfunn er tett knyttet til hvordan man forholder seg til og utnytter de 

kildene som er tilgjengelig. Blikstad-Balas (2016, s. 99) skriver at de fleste kildene elevene 

forholder seg til på skolen er sekundærkilder og at elevene trenger redskaper for å få tilgang 

til kildene for å kunne bruke de på en hensiktsmessig måte. Fagbegreper har en sentral plass i 

samfunnsfaget og et presist fagspråk er viktig for å lykkes i faget. For at elevene skal få grep 

på fagbegrepene er det lurt at læreren modellerer hvordan begrepene kan brukes i praksis slik 

at elevene får en forståelse for hvilke områder begrepene tilhører (Blikstad-Balas, 2016). 

Flere av elevene i UBU-prosjektet bruker fagbegreper i innleggene på sosiale medier som de 

deler med resten av klassen.  

 

Sosiale medier er en sentral kommunikasjonskanal i dagens samfunn. Deltagelse på sosiale 

medier sees også i sammenheng med deltagelse og engasjement off-line (Enjolras et al., 

2013). Når elevene skal lære seg å samarbeide og kommunisere om tematikk som bærekraftig 

utvikling, kan er det hensiktsmessig at de lærer seg hvordan. Kjell-Lars Berge (2012, s. 82) 

skriver at skolen må legge til rette for det han kaller retorisk dannelse. For at elevene skal bli 

aktive medborgere må de få tilgang til skriving som et redskap for å påvirke andre. Han 

skriver: ”Å være en aktiv medborger krever at man evner å uttrykke seg på relevante og 

overbevisende måter, og med klokskap og kunnskap, både gjennom det å kunne skrive og 

kunne snakke” (Berge, 2012, s. 82). Dette er i tråd med Biesta (2011) og Stray (2012) sine 

forståelser av oppbygningen av medborgerskapsundervisningen som en prosess som beveger 

seg mellom kunnskap, verdier og handling. 

 

Lærerenses rolle i prosjektet fremstår som sentral. Både når det kommer til å motivere 

elevenes deltagelse i endringsprosjektet, men også når det kommer til å gi elevene tilgang til 

fagbegreper og skriveferdighet som gjør dem rustet for deltagelse i den digitale virkeligheten. 

Noen peker på at lærerens rolle marginaliseres eller endres ved at man trekker inn sosiale 

medier og andre digitale verktøy i undervisningen (Krokan, 2012; Nome, 2011). I dette 

prosjektet oppleves ikke lærerrollen som marginalisert, men viktig for framgang, samarbeid 

og dannelsen av faglige rammer i prosjektet. Dette korresponderer med Austvik og Rye 

(2011) sine oppfatninger av lærerrollen når digitale verktøy og IKT skal være en del av 

samfunnsfagundervisningen. De skriver: 
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Læreren ser altså ut til å være viktig, både som en pedagogisk leder og tilrettelegger, 

men også som en faglig ressurs som kan bidra til å sette elevenes digitale inntrykk inn 

i et samfunnsmessig perspektiv. Dette er viktig i om med at læreplanene slår fast at 

samfunnsfaget skal forberede elevene til medvirking og samfunnsdeltagelse og at 

teknologien skal bidra til dette (Austvik & Rye, 2011, s. 65). 

 

I et av intervjuene ble det sagt ”Jeg tror at hvis jeg ikke hadde deltatt, så hadde det vært 

svakere engasjement fra deres side. Det innbiller jeg meg. For det har en egenverdi at vi 

liksom var i dette sammen”.  

 

Med sosiale medier er vi synlige på andre måter enn vi er off-line. I neste avsnitt vil jeg gå 

inn på hvordan lærerne opplevde at denne synligheten kunne være utfordrende. Men også 

hvordan synligheten på sosiale medier opplevdes som sentralt i det engasjementet som ble 

skapt rundt prosjektet. Hvordan skal man møte tosidigheten ved synliggjøringen av elevene? 

 

4.2.3 Synlighet som utfordrende og verdifullt 
På sosiale medier er man synlig på en annen måte enn man ellers er i klasserommet. De 

inntrykkene man sender ut blir stående igjen i form av bilde og tekst. Enjolras et al. (2013, s. 

190) skriver at sosiale medier fører med seg en endring i forholdet mellom synlighet og 

kollektivitet. Sider av livet som tidligere har vært forbeholdt privatsfæren og det usynlige er i 

større grad også en del av det kollektivet og det som er synlig for alle. Dette kan både skape 

nye rom og muligheter for deltagelse, på samme tid kan det skape utfordringer knyttet til 

rollekonflikt eller ønsker om å være mer privat. I intervjuene ble det sagt at elevenes 

synlighet på sosiale medier under prosjektet både opplevdes som verdifullt for læringen, men 

også utfordrende fordi lærerne opplevde at kanskje ikke alle var komfortable med å være 

synlig på den måten.  

 

Lærerne vektlegger i hovedsak to årsaker som gjorde delingen meningsfull i prosjektet. For 

det første at elevene fikk vist andre sider av seg selv enn de ellers får vist i undervisningen. 

Lærerne forteller at elevene gjennom sosiale medier fikk muligheten til å spille på humor og 

de mer kreative sidene sine. De kunne bruke kreative ferdigheter når de tok bilder, redigerte 

bilder og satt sammen tekst og bilde til et uttrykk. Lærerne forteller at det er ganske mye teori 
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på skolen og at de opplevde at elevene gjennom dette prosjektet kunne bruke litt andre sider 

av seg selv og at dette skapte engasjement rundt prosjektet. 

 

Lærer 1 - De ble interessert, for det er jo stort rom på Instagram for å ha litt humor 

og sånn og det skaper jo engasjement. Det er også noen sånne sider av seg selv de 

ikke får brukt så mye på skolen, så det opplevde jeg at de synes var litt gøy.  

 

Lærer 2 – Det virket på kommentarene de skrev til hverandre at de hadde det ganske 

gøy.  

 

Den andre dimensjonen som vektlegges når lærerne forteller om synligheten i et positivt 

ordlag er fellesskapet som ble skapt når de delte erfaringer fra eget endringsprosjekt med 

resten av klassen. Det ble sagt at det oppsto engasjement i klassene når elevene kunne følge 

hverandres prosjekter og dele sitt eget. Elevene kunne vise hverandre når de støtte på 

utfordringer og når de fant frem ulike kilder og fakta i tilknytning til utfordringer med en 

bærekraftig utvikling. Gjennom elevenes kommentarer og delinger på sosiale medier fremstår 

kommunikasjonen som lystbetont. 

 

Lærer 4 - Det å måtte dele sitt eget prosjekt har inspirert både meg og elevene. Vi har 

fått innblikk i andre enkle grep man kan gjøre for å endre noe. Mange elever fortalte i 

etterkant at det å følge med på det de andre gjorde har vært nesten like lærerikt og 

like inspirerende som det å gjennomføre sitt eget prosjekt.  

 

Det ble også sagt at elevene ble motivert av å dele erfaringer fra endringsprosjektet sitt med 

resten av elevene i klassen og læreren. 

	  

Lærer 3 – Jeg så at de fleste delte innlegg to ganger, og jeg tror de følte det var 

ganske naturlig. De synes det var gøy. Jeg tror de synes det var gøy å vise at de lyktes 

og at de fikk kommentarer av andre. Jeg tror de ble ganske motivert av å dele 

erfaringer fra sitt eget prosjekt.  

 

Lærerne forteller også om at den synligheten som de opplevde at skapte engasjement og 

fellesskap gjennom prosjektet også kunne være et utfordrende aspekt ved å bruke sosiale 

medier i undervisningen.  
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Lærer 4 - Man synliggjør jo eleven, ikke sant. Alle skal følge med. Samtidig som det 

inspirerer så få du ikke være i fred på et vis, eller alene i en prosess som kanskje for 

noen ble vanskelig eller sår.  

 

Lærer 2 -   Det kan jo selvfølgelig være at noen ikke likte å eksponere seg så mye, ikke 

sant.  

 

Synlighet på sosiale medier er noe annet enn synlighet i klasserommet. Det er vanlig å 

forbinde synlighet på sosiale medier med prestasjonskultur og jag etter ”likes” (Blikstad-

Balas, 2016). Det som deles på sosiale medier blir værende, og hvor mange som liker eller 

ikke liker det du deler står igjen som et bevis på hvor vellykket delingen er. Fremstillingen av 

selvet på sosiale medier skiller seg fra fremstillingen av selvet i andre sosiale sammenhenger. 

Den kroppslige delen av kommunikasjonen som skjer når mennesker står overfor hverandre 

blir borte gjennom sosiale medier. Enjolras et al. (2013, s. 192) skriver at den personlige 

formen som er oppstått på sosiale medier er et resultat av mangelen på kroppslighet. På 

sosiale medier kan man ikke legge til et vennelig smil for å få tillitt fra mottakeren, men det 

er formen som skaper tillitten (Enjolras et al., 2013). Den personlige formidlingen på sosiale 

medier kan oppleves som utfordrende når man skal kommunisere med både læreren og de du 

går i klasse med. Det er ikke sikkert elevene ønsker å føre samme kommunikasjon med alle 

deltagerne i prosjektet. 

 

Austvik og Rye (2011) viser i sine undersøkelser fra 2011 at elevene ønsket et tydelig skille 

mellom skole og fritid. Elevene i undersøkelsen deres ønsket ikke at deres privatliv på  

sosiale medier skal være en del av undervisningen på skolen. Det kan stilles spørsmål ved om 

man griper for langt inn i elevenes privatsfære ved å bruke sosiale medier som en del av 

undervisningen. På en annen side er det skjedd store endringer i bruken av sosiale medier 

siden Austvik og Rye (2011) sine undersøkelser ble gjort. Sosiale medier er de siste årene 

blitt en naturlig del av flere sider av samfunnet. Når teknologien utvikler seg endres også de 

sosiale strukturene rundt (Enjolras et al., 2013). Om elevene i deres undersøkelser ville vært 

negative til bruk av sosiale medier i undervisningen i dag er vanskelig å si noe om. 

 

Synlighet og delingskultur en del av den verden vi lever i. Sosiale medier kan forstås som en 

sentral komponent i utvidelsen av det offentlige rom i dagens samfunn. Undersøkelser viser 
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at debatter i ulike nettforum kan være relevant i samfunnspolitisk sammenheng og at sosiale 

medier er en sentral del av unges politiske engasjement og deltagelse  (Enjolras et al., 2013). 

Enjolras et al. (2013, s. 177) skriver: 

 

Selv om ingen kan spå om framtiden, og aller minst på et dynamisk felt som dette, er 

det grunn til å anta at det vi observerer blant ungdom i dag, innvarsler en fremtidig 

utvikling. Det er også grunn til å forvente at de digitalt innfødte vil ta med seg 

sentrale elementer av sitt deltakelsesmønster også inn i voksen alder. Vi forventer 

derfor at sosiale medier vil bli en stadig viktigere og mer integrert del av 

samfunnsengasjement framover. 

 

Kunnskapsutvikling gjennom samarbeid og nettverk er en sentral drivkraft i dagens samfunn. 

Synliggjøring og deling av egne prestasjoner er for mange motiverende (Krokan, 2012). Når 

samfunnsfagsundervisningen skal arbeide med å skape engasjerte medborgere gjennom aktiv 

deltakelse kan det også argumenteres for at elevene må øve på å være synlige. 

Samfunnsdeltakelse skjer ikke i et vakuum og det kan være lurt å øve på å bli hørt. Sinnes 

(2015) peker på betydningen av autentiske handlinger som en viktig komponent i UBU. 

Elevene må få øve på å leve virkelige bærekraftige liv. Ved å bruke sosiale medier i 

undervisningen får elevene tilgang til en sentral påvirkningskanal i dagens samfunn, som kan 

danne grunnlag for engasjement og politisk aktivitet. På samme tid er det viktig at læreren 

har et bevisst forhold til hvilke utilsiktede konsekvenser synligheten på sosiale medier kan ha 

for hver enkelt elev. 

 

Den normative dimensjonen ved UBU og synligheten av elevene på sosiale medier kan også 

trekkes inn i denne sammenhengen. UBU inkluderer en rekke perspektiver knyttet til hvordan 

vi bør leve. Noen av elevenes endringsprosjektet inkluderte familiene og noen av elevene la 

også ut bilder av familien sin. Lærerne forteller at de ikke ser noen tydelige utfordringer med 

elevenes privatliv i dette prosjektet fordi profilene eller gruppene de brukte i prosjektet var 

lukket. Videre forteller de på at elevene selv kunne velge hva de ville legge ut og hvordan 

type endringsprosjekt de ønsket å gjennomføre. En av lærerne reflekterer litt rundt den 

normative dimensjonen ved UBU-prosjektet, og om det at UBU handler om hvordan vi skal 

leve livene våre og på denne måten griper inn i elevenes privatliv. På spørsmål om det kan 

oppleves som problematisk svarer læreren 
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Lærer 1 - Jeg ser det problemet og særlig fordi det kommer fra læreren som er den 

som gir deg karakterene dine. 

 

Perspektiver på medborgerskap og bærekraftig medborgerskap vektlegger betydningen av 

muligheten til å stille spørsmål ved konsensusen i samfunnet og kunnskap om bærekraftig 

utvikling gjennom aktive handlinger (Biesta, 2011; Swyngedouw, 2010). Jickling og Wals 

(2008) skriver at dersom skolen blir et middel for å utvikle visse holdninger hos elevene, 

frarøves de muligheten til å ta stilling til slike spørsmål på egenhånd. Det kan være et 

problem dersom undervisningen for bærekraftig utvikling blir moraliserende og ensrettet i 

hva som er den riktige måten å leve på (Jickling & Wals, 2008). I dette prosjektet kan det 

være problematisk dersom elevene opplever at de må videreformidle forutbestemte 

holdninger på sosiale medier. 

 

I tråd med det lærerne forteller, kunne det vært et problem hvis elevene ikke kunne velge 

prosjekt, hvordan de gjennomførte prosjektet og hvordan de skulle opptre på sosiale medier. 

Elevene UBU-prosjektet kunne selv velge hvordan type endring de ønsket å gjøre, de kunne 

velge i hvilken grad de ønsket å gjennomføre endringen og de kunne velge hvor private de 

ønsket å være. Delingene på sosiale medier viser at det er variasjon hvordan elevene velger å 

opptre på sosiale medier i prosjektet. Noen av elevene tar med resten av klassen inn i dusjen 

når de skal vise at de dusjer kortere, mens andre bruker tegninger eller andre illustrasjoner 

når de deler innlegg på sosiale medier. Samtidig behøver det ikke å være noe problem dersom 

elevene opplevde den endringen de har foretatt seg som hensiktsmessig. Sinnes (2015) 

argumenterer i denne sammenhengen også for at det er et overordnet mål i skolen og utdanne 

mennesker som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Hun skriver: ”Skolens oppgave er jo å 

forberede elever på å leve i fremtiden. Slik fremtidssituasjonen er per i dag, synes det som 

om få mål er mer relevante” (Sinnes, 2015, s. 108). Om de opplevde endringene de gjorde 

som hensiktsmessige kommer ikke frem i datamaterialet i denne oppgaven. 

 

Det kan også argumenteres for at kunnskap om et felt er nødvendig for å kunne utfordre de 

normative rammene som ligger der allerede. Biesta (2008; 2011) er en av de som vektlegger 

betydningen av at undervisningen legger opp til at elevene skal kunne utfordre de moralske 

strukturene i samfunnet. Han peker videre på at undervisning som vektlegger 

sosialiseringsdelen med mest tyngde kan man fremprovosere motstand hos elevene, som også 
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kan sees på som en form for subjektivisering – eller sterk interesse eller engasjement for en 

sak (Biesta, 2008). I denne sammenhengen sier Sinnes (2015, s. 109) at:  

 

En undervisning hvor en åpen og utforskende målsetting kombineres med en 

deltagende undervisningsform, kan derimot virke frigjørende og gi elevene redskaper 

til å gjøre seg opp egne meninger, ta stilling til komplekse problemstillinger og 

dermed også kunne bidra til en mer bærekraftig utvikling  

 

Dette utelukker likevel ikke at samfunnsfagslæreren må være oppmerksom på elevenes 

handlingsrom når man synliggjør handlingene deres på sosiale medier rundt et normativt felt 

som bærekraftig utvikling. Det må være rom for motstand. 

 

I neste avsnitt vil jeg gå nærmere inn på hvordan sosiale medier fungerte som en utvidelse av 

klasserommet gjennom UBU-prosjektet og hvordan sosiale medier bidra til å styrke elevenes 

motivasjon i et prosjektarbeid som foregår over en lengre tidsperiode. 

 

4.2.4 En egen verden på sosiale medier 
I intervjuene ble det sagt at delingen av endringsprosjektet underveis var helt essensielt for 

det engasjementet som ble skapt gjennom prosjektet. Lærerne peker på at det som foregikk på 

sosiale medier ble en slags utvidelse av det som foregikk i klasserommet og UBU-prosjektet 

som en helhet. En av lærerne forteller at de ser elevene så sjeldent i samfunnsfaget og at når 

man gjennomfører et prosjekt som dette kan det også være fint å følge med på hverandre 

underveis. 

 

Lærer 1 – Det at de delte det med andre var viktig. De ville ikke tatt bilder og kommet 

med det engasjementet de gjorde hvis de ikke kunne dele det. Det å bruke et eller 

annet sosialt medium på den måten var helt essensielt for hele prosjektet.  

 

Lærer 4  - Ja, det at det strakk seg over tid var også litt morsomt og da tror jeg 

egentlig ”kluet” var at vi delte underveis. Det ble tydelig at vi holdt på med et 

prosjekt underveis, at det ikke ble noe som bare var der og som vi snakket om i timen, 

men det eksisterte i en slags parallell med den faktiske handlingen vi gjorde. 
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Prosjektet levde i sosiale medier på et vis. Jeg tror ikke det hadde blitt så vellykket 

hvis vi ikke hadde delt underveis.  

 

Lærernes fortellinger handler om at sosiale medier kan ha betydning for elevenes motivasjon 

i et prosjektarbeid som beveger seg over et lengre tidsrom. Flere peker på at sosiale medier 

har et pedagogisk potensial når elever i dagens samfunn skal lære seg nye ting, både for å 

gjøre undervisningen flerstemmig og for at elevene har mulighet til å dele med andre det de 

lærer (Erstad, 2013; Krokan, 2012). Erstad (2013, s. 243) skriver: 

 

Digital media (such as blogs, chats, and social networking sites) quite clearly give 

people greater opportunities for producing and sharing content and personal views, 

which creates new public spaces. Conserning free interaction among different social 

groups, it is not difficult to imagine how digital media represent great potensials.  

 

Krokan (2012) tar utgangspunkt nyere læringsteorier når han argumenterer for sosiale 

mediers plass i skolen. Han viser til  teorier om konnektivisme som tar utgangspunkt i at man 

lærer gjennom netteverk og et prinsipp om at kunnskap er summen av det vi kan og det vi har 

mulighet til å vite gjennom våre nettverk. Det som kjennetegner læringsprosessen innenfor 

dette synet på læring er at læringen skjer i fellesskap og at prosessen hvor læringen skjer blir 

mer synlig og at man skaper mening og utvikler kunnskap sammen.  

 

Ved å bruke sosiale medier i undervisning kan man skape en forbindelse mellom de stedene 

elevene er og læring (Krokan, 2012). En av lærerne forteller at elevene ikke opplevde det å 

dele et innlegg på sosiale medier som lekser og at hun ikke behøvde å minne elevene på å 

dele innlegg på samme måte som hun pleier å gjøre når de skal levere inn oppgaver i 

samfunnsfag. En annen lærer sier: 

 

Lærer 2 - Man  ser jo nytten av Instagram, og at det faktisk kan brukes i klasserommet. 

Jeg tror elevene lærte litt mer. De er veldig gode på Instagram, men de lærte at de kan 

bruke det til noe annet enn å bare være sosiale. Det at det faktisk kan brukes med 

læringshensyn.  

 

Dette kan sees i sammenheng med forståelser av at sosiale medier motivere elevenes 

undervisningsprosesser (Krokan, 2012). Undersøkelser viser at også vekslingen mellom det 
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som skjer online og det som skjer offline kan føre til en utvidet læring for elever som inngår i 

gruppen som betegnes som digitalt innfødte (Kjällander, 2011).  

 

How young people position themselves in communities such as Facebook, blogs or in 

online games can then be of greater importance to them than how they position 

themselves in the offline world in the classrom, since children today spend a major 

part of their spare time on the internet (Kjällander, 2011, s. 149) 

 

Kjällander (2011, s. 149) skriver store deler av den unge befolkningens virkelighet foregår på 

nett, må det få betydning for fagdidaktikkens syn på læring. Hun argumenter for at lærere må 

verdsette elevenes identitet online og inkludere denne i undervisningen.  

 

Lærerens fortellinger om sosiale mediers posisjon i prosjektet kan sees i sammenheng med 

flere av perspektivene knyttet til sosiale mediers pedagogiske potensial. På samme tid som de 

viser de, på lik linje med forståelser innenfor litteraturen, at det er flere ting man må ta høyde 

for når man inkluderer sosiale medier i undervisningen. I den andre delen av analysekapittelet 

vil jeg gå nærmere inn på hvordan lærerne opplever at bruken av sosiale medier i prosjektet 

kan bidra til å skape engasjement og arbeide med de aktive delene ved medborgerskapet. 

 

4.3 Analyse del 2: Den aktive delen av medborgerskapet 

og sosiale medier 
 

Lærer 1 - Å gi faglig tilbakemeldinger på Instagram føltes ikke så naturlig. Det å skape 

engasjementet og lære elevene at sosiale medier kan brukes til noe mer enn bare 

underholdning føltes mer naturlig.  

 

Litteraturen vektlegger sosiale mediers potensial for å aktivisere den deltagende delen av 

medborgerskap (Austvik & Rye, 2011; Erstad, 2013; Krokan, 2008). Flere peker på at denne 

delen av undervisningen får liten plass i skolen til fordel for vurderinger og målstyring 

(Biesta, 2008; Sinnes & Eriksen, 2016). Sosiale medier kan være med på å utvide 

klasserommet slik at medborgerskapsundervisningen i samfunnsfaget blir mer autentisk og 

vurderingsfri. I den andre delen av analysekapittelet vil jeg gå nærmere inn på lærernes 

fortellinger om engasjement og deltagelse, og hvordan de opplever at sosiale medier kan 
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spille en rolle i læreplanens mål om å utvikle engasjerte medborgere som bidrar for en 

bærekraftig framtid. 

 

4.3.1 Engasjement og deltagelse i skolen 
Engasjement er et begrep som er tett knyttet opp mot den aktive delen av medborgerskapet. 

Det blir sagt mye om engasjement i intervjuene, men det er ikke så lett å få tak i hva lærerne 

mener når de bruker ordet engasjement. Engasjement brukes både i sammenheng med 

motivasjon eller hvor kreative elevene er i utformingen av innlegg på sosiale medier. Lærerne 

snakker engasjement med en bred forståelse av begrepet og trekker det frem i flere 

sammenhenger når vi snakker om prosjektet og sosiale medier. De forteller om engasjement 

og engasjerte elever. Men når lærerne blir stilt spørsmål om de kan beskrive en engasjert elev 

i prosjektet knytter alle lærerne, unntatt en, engasjement i hovedsak til konkret deltagelse i 

timen, på sosiale medier og at de er flinke og gjør som de har fått beskjed om. 

 

Lærer 2 - De engasjerte elevene muntret hverandre opp med kommentarer på sosiale 

medier. De var positive i kommentarene til hverandre. Det var mange kommentarer 

som: "Ja, dette klarer du eller "Stå på”.  

 

Lærer 1 – Den typisk engasjerte eleven var en jente som hadde en estetisk glede ved å 

gjøre dette. Noen er jo veldig flinke med Photoshop og la ut mange fine bilder. Den 

engasjerte eleven var en typisk en flink jente. 

 

Lærer 4 - En engasjert elev var en som la ut, hvertfall, to bilder i uken, og skrev en 

tekst sånn som vi hadde avtalt. Det var en som var ivrig og likte de andre sine bilder 

og tekster. Det var en som synes det var spennende å snakke om det her når vi møttes 

i timen, og diskutere det i forhold til teorien. Det var en som kjente litt  på gleden av å 

gjøre endringer og påvirke andre og snakket positivt om det. Det var en engasjert 

elev.  

	  

Det er bare en av lærerne som ikke ser elevenes deltagelse på sosiale medier eller i 

klasserommet som et tydelig tegn på engasjement i UBU - prosjektet. Når vi snakker om 

elevenes engasjement i prosjektet og elevenes engasjement på sosiale medier sier denne 

læreren: ”Det er ikke nødvendigvis de som ropte høyest på sosiale medier som hadde det 



	   55	  

mest intense prosjektet og den største refleksjonen. Det var ikke nødvendigvis det”. Denne 

lærerens forståelse av begrepet kan sees mer i sammenheng med den dimensjonen ved 

engasjement som handler om å ha sterk interesse for noe, en form for indre engasjement.  

 

Lærernes ulike fortellinger om engasjement i prosjektet kan sees i sammenheng med at 

engasjement er et begrep som inkluderer flere forståelser og brukes i mange sammenhenger. 

Engasjement er et begrep med mange fasetter og selv om man har en iboende forståelse av 

hva det begrepet betyr kan det vanskelig å knytte engasjementet til noe annet enn konkrete og 

målbare handlinger. Dette understrekes av at det er lite litteratur knyttet til de ulike 

dimensjonene ved engasjementbegrepet.  

 

Perspektiver innenfor UBU vektlegger betydningen av individers engasjement for å nå 

målsettinger om bedre sosiale og bærekraftig forutsetninger. Da vektlegges også en evne til å 

bry seg om noe utover seg selv som en del av engasjementet (Dimick, 2015; Sinnes, 2015). 

Skolen er en aktør som skal bidra til elevenes engasjement og utviklingen av et aktivt 

medborgerskap som varer livet ut. Dette kan sees i sammenheng med det som gjerne 

betegnes som skolens danningsideal. Det er vanlig å sette et skille mellom skolens oppgave 

med utdanne elevene og skolen oppgave med å bidra til elevenes dannelse. Utdannelse 

forstås som noe som avsluttes ved endt skolegang, mens dannelse er noe som varer livet ut 

(Stray, 2012). Kompetanse og vilje til å leve og bidra for en bærekraftig utvikling er en 

kompetanse som ønskes at elevene skal ha med seg livet ut (Sinnes, 2015).  

 

Flere peker på at målstyringen og testkulturen i skolen ofte står i veien for skolens 

danningsideal (Biesta, 2008; Sinnes & Eriksen, 2016). Lærernes fortellinger om 

engasjementet som ble skapt på sosiale medier i prosjektet, blir redusert når de skal vurderes 

eller knyttes til noe konkret og håndfast. Gjennom intervjuene snakker lærerne om 

engasjement i et bredt format, men når de skal feste begrepet til noe konkret er det i hovedsak 

deltagelsen og det at elevene leverer som de har fått beskjed om som blir vektlagt. Å vurdere 

elevenes engasjement forstått som sterk interesse for en bærekraftig utvikling er mer 

utfordrende og vanskelig å identifisere. En av lærerne i prosjektet sier eksempelvis på 

spørsmål om hvordan man kan vurdere elevenes aktive kompetanse for en bærekraftig 

utvikling:  
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Lærer 1 - Det blir litt problematisk for det er ikke noe mål i læreplanen og vi kan jo 

ikke vurdere deres moralske standard ikke sant, så jeg synes jo det er viktigere å 

vurdere eller riktigere å vurdere fagligheten i det. Det er jo det jeg kan vurdere som 

lærer synes jeg.  

 

Denne læreren peker på en av utfordringene for UBU i skolen og samfunnsfaget. 

Undersøkelser viser at samfunnsfagslærere opplever at det er lite sammenheng mellom 

formålet med faget og kompetansemålene som fører til at undervisning om og for 

demokratisk medborgerskap er den delen som får størst plass i skolen, men undervisning 

gjennom aktiv deltagelse blir sidesatt (Stray & Sætra, 2015). Sinnes og Eriksen (2016) peker 

på en lignende tendens innenfor UBU. De skriver at  internasjonale testregimer har hatt større 

gjennomslagskraft enn FNs tiår for bærekraftig utvikling i skolen og at dette har betydning 

for hvordan UBU gjennomføres i skolen. Utvikling av engasjement er noe som ikke kan 

måles og faller i andre rekke bak teoretisk kunnskap som er enklere å måle og vurdere. 

Sinnes (2015, s.19) skriver: ”Mer teoretisk kunnskap om bærekraftig utvikling fører heller 

ikke nødvendigvis til at vi endrer vår atferd og lever bærekraftige liv”.  Biesta  (2008, s. 35) 

problematiserer også denne tendensen og skriver: ”This is the question whether we are indeed 

measuring what we value, or whether we are just measuring what we can easily measure and 

thus end up valuing what we (can) measure”. Det som verdsettes i skolen er det som kan 

vurderes. 

 

Gjennom intervjuene blir det sagt at sosiale medier var helt essensielt for det engasjementet 

som ble skapt i løpet av prosjektet. Lærerne forteller også at sosiale medier ikke var en 

naturlig arena for vurdering, men heller et rom for humor og kreativitet. Bildene og tekstene 

på sosiale medier viser også at det var et rom hvor elevene og lærerne kunne dele 

frustrasjoner over at det var vanskelig å gjøre endringer. Samtidig ble det et rom hvor de 

kunne motivere hverandre til å fortsette med prosjektene sine ved å informere om 

utfordringer knyttet til jordas bærekraft og heie på hverandre. UBU-prosjektet inkluderte 

både faglig vurderingspraksiser og et rom på sosiale medier som ikke ble vurdert. Elevene 

fikk gjøre bærekraftige handlinger i endringsprosjektet sitt og delt handlingene med lærere og 

medelever på sosiale medier. Undervisningen foregikk gjennom og som bærekraftig 

utvikling, ved at de gjorde handlinger for en bærekraftig utvikling på sosiale medier og 

utenfor sosiale medier. Sinnes (2015) skriver at UBU handler om hvordan undervisningen 

foregår og ikke om den foregår. Videre skriver hun at elevene må få øve på å leve 
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bærekraftige liv og påvirke andre. Det kan være at den vurderingsfrie sonen som oppsto på 

sosiale medier kan ha vært en døråpner for den brede forståelsen av engasjementet som 

lærerne snakker om i intervjuene.  

 

Flere peker på sosiale mediers potensial for å få til den aktive delen av 

medborgerskapsundervisningen i samfunnsfaget (Austvik & Rye, 2011; Erstad, 2013; 

Krokan, 2012). Det vil jeg gå nærmere inn på i de to neste avsnittene. Det første vil handle 

om engasjement som fellesskap og det andre vil ta for seg opplevelser med sosiale medier 

som en ny påvirkningskanal. 

 

4.3.2 Engasjement i fellesskap 
Lærernes fortellinger om engasjement i prosjektet er også tett knyttet opp mot fortellinger om 

et fellesskap som ble skapt i klassene på sosiale medier og i klasserommet. Alle lærerne 

vektlegger betydningen av at prosjektet var noe de gjorde sammen i fellesskap. En av lærerne 

sier: ”Det har en egenverdi at vi var i dette sammen” og en annen sier: ”Jeg tror 

gruppefølelsen og det at vi gjør noe felles er veldig fruktbart”.  

 

Pedagogiske perspektiver innenfor UBU vektlegger betydningen av at elevene får bidra til en 

bærekraftig utvikling i fellesskap, fordi ansvaret for en bærekraftig utvikling ikke skal stå 

igjen som et individuelt ansvar, men også for at det den politiske viljen i fellesskapet som 

driver samfunnet fremover (Dimick, 2015). En slik forståelse korresponderer med en 

republikansk forståelse av medborgerskapet, som vektlegger at mennesket er et politisk vesen 

og blir til i samhandling med andre, og det er det som fører samfunnet fremover (Arendt, 

1996). Hvis målet er å utdanne bærekraftige medborgere som stiller spørsmål og utfordrer 

dagens tilstand kan det være hensiktsmessig at elevene får øve på deltagelse og få tilgang til 

de kanalene de kan utøve deltagelsen sin gjennom. Ved å bruke sosiale medier til å dele 

erfaringer og holdninger kan elevene få slik øvelse. Lærerne ser elevenes aktivitet på sosiale 

medier i sammenheng med det engasjementet de opplevde rundt prosjektet. En av lærerne 

sier: ”Det at vi også delte prosjektet på sosiale medier førte med seg et slags engasjement”.  

 

Sosiale medier er en påvirkningskanal som elevene også kan bruke utenfor klasserommet og 

mediet er en sentral del av den offentlige virkeligheten og samfunnsdeltagelse på sosiale 

medier kan få betydning utover klasserommet (Enjolras et al., 2013). Flere peker på at det 
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aktive aspektet ved sosiale medier og web 2.0. har et potensial når man skal arbeide med å 

utdanne aktive og ansvarlige medborgere som skal være rustet for fremtidens samfunn 

(Austvik & Rye, 2011; Enjolras & Segaard, 2011; Erstad, 2013).  

 

På en annen side vil det være naturlig å stille spørsmål ved hva som kjennetegner deltagelsen 

på sosiale medier og om den i det hele tatt har noen betydning i et fellesskap. Deltagelse på 

sosiale medier forstås som små glimt av et liv. Det kan også forstås en tilslørt side av 

virkeligheten (Blikstad-Balas, 2016). Disse sidene ved sosiale medier kan sees i sammenheng 

med lærernes fortellinger om at elevene er flinke til å redigere bilder og fremstille 

prosjektene sine med fine og kreative bilder. Er deltagelsen på sosiale medier autentisk 

deltagelse? Det kan argumenteres for at å delta på sosiale medier er så enkelt at det ikke 

krever noen form for engasjement.   

 

På en annen side er dette også faktorer som kan prege deltagelse på andre arenaer. Det er fullt 

mulig å delta i et demonstrasjonstog under en fane man ikke er spesielt engasjert i og fortsatt 

fremstå som engasjert. Det er også fint mulig å holde en tale og fremstå med et brennende 

engasjement om noe man egentlig ikke bryr seg noe særlig om. Lærerne stiller ikke spørsmål 

ved det autentiske ved deltagelsen på sosiale medier gjennom intervjuene. Det blir også sagt 

at engasjementet som oppsto i prosjektet opplevdes som ekte.	  Sosiale medier er en av de mest 

sentrale deltagelseskanaler for unge i dag og politiske engasjement på sosiale medier speiler 

også deltagelse på andre arenaer (Enjolras et al., 2013). Når man har mulighet til å bruke 

mediene i undervisning kan det argumenteres gjennom det demokratisk potensialet og at 

nettopp den aktive delen av mediet kan være et verktøy som kan brukes når 

samfunnsfagsundervisningen skal legge til rette for at elevene skal lære å bidra til en  

bærekraftig utvikling eller utvikle bærekraftig medborgerskap.	  

 

Lærerne forteller at de tror at elevene gjennom å bruke sosiale medier i 

undervisningssammenheng fikk en større forståelse for sosiale medier som påvirkningskanal 

og hvordan egen deltakelse gjennom mediet kan ha betydning utover en selv ved at de kan 

påvirke andre. En av lærerne forteller for eksempel at hun opplever at elevene gjennom 

erfaringen med å dele på sosiale medier har fått en ny forståelse for hvordan sosiale medier 

kan brukes som påvirkning. Sosiale mediers rolle i denne delen av medborgerskapet vil jeg 

gå nærmere inn på i neste avsnitt 
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4.3.3 Sosiale medier og nye nettverk 
Lærerne forteller at de tror at elevene har fått en utvidet forståelse av sosiale mediers plass i 

samfunnet og at sosiale medier kan være en kanal de kan bruke til å påvirke andre. Flere av 

lærerne forteller at elevene som kjente til mediet fra før nødvendigvis ikke var vant til å 

bruke det til å dele innlegg med et faglig innhold om en sak. Elevenes innlegg på Facebook 

og Instagram har stort sett faglig innhold og kommuniserer endringsprosjektene deres. Flere 

av elevene bruker fagbegreper i innleggene sine og har laget egne emneknagger som knytter 

seg til endringsprosjektet og et felles arbeid for en bærekraftig utvikling. Noen av elevene 

peker på utfordringer knyttet til det å leve et bærekraftig liv, mens andre elever oppfordrer 

flere til å delta i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Når de kommenterer på hverandres 

innlegg på sosiale medier er det først og fremst motiverende beskjeder, men de 

kommuniserer også om utfordringer knyttet til å gjøre endringer for en bærekraftig utvikling. 

Lærerne forteller at ikke alle elevene visste at man kan bruke emneknagger til å samle 

informasjon og skape nettverk. Lærernes fortellinger om elevenes arbeid i prosjektet handler 

om at elevene har fått en utvidet forståelse av sosiale medier som en påvirkningskanal hvor 

de kan knytte seg til nettverk med mennesker som engasjerer seg.  

 

Lærer 1 - Det er noe med å lære seg å bruke sosiale medier, også for de som er vant til 

det. De kunne se at det kan brukes til mer enn bare sånn "tøyseartig" kommunikasjon, 

men at de faktisk også kan finne interessant informasjon og at de kan knytte seg til 

nettverk rundt i verden.  

 

Lærer 3 - De har truffet på andre ungdommer på sosiale medier som holder på med 

ting og som virkelig brenner for noe. Det tror jeg kanskje de synes at var litt gøy. De 

har funnet andre ungdommer som interesserer seg for noe og de har sett hvor mange 

følgere de har. Flere av jentene synes det var artig å se Sophie Elise sitt engasjement 

rundt palmeolje for eksempel.  

 

Lærer 2 – Noen av elevene skriver at de kan bruke sosiale medier til å påvirke. De 

skriver at selv om de hadde lukkede profiler kan de åpne disse. Om man ikke når fram 

til politikere så kan man tagge politikere, også kan de dele med venner som igjen deler 

med andre, som kanskje kjenner noen politikere. En del har vært veldig bevisste på 

hvordan sosiale medier kan brukes til påvirkning.  
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Lærer 4 - Før vi startet med prosjektet så hadde vi snakket litt om sosiale mediers rolle 

i å kunne påvirke og kunne skape endring. Vi har sett på noen sånne eksempler fra 

Amnesty, og snakket litt om ulike påvirkningskanaler og sosiale medier som en av de. 

Da ble det egentlig enda tydeligere når de selv tok det i bruk. Så jeg ser at de på en 

måte skjønner mer, eller kraften i det da. Når de så at de i det prosjektet her kunne 

inspirere mange. Noen fikk for eksempel forespørsler fra utlandet. 

 

Ut fra fortellingene ovenfor kan det virke som at flere av elevene som deltok i prosjektet ikke 

har oppfattet sosiale medier som en arena for samfunnsdeltagelse før de gjennomførte 

prosjektet. Erstad (2013, s. 242) ser det aktive aspektet ved sosiale medier i sammenheng 

med Biesta (2011) sin forståelse av betydningen av å gjøre aktive handlinger i 

undervisningen. Ved å bruke sosiale medier i undervisningen får elevene tilgang til en kanal 

hvor de kan øve på politisk deltagelse i et fellesskap i klasserommet og i offentligheten. 

Enjolras et al. (2013, s. 198) bruker begrepet samarbeidsdemokrati og skriver at sosiale 

medier gir borgere i et samfunn nye muligheter for mobilisering rundt politiske saker og 

demokratiske utfordringer. Gjennom sosiale medier kan elevene skape nettverk på tvers av 

landegrenser. Dette kommer også frem i informantenes fortellinger når de snakker om at 

elevene ble oppmerksom på at de kunne ”knytte nettverk ut i verden”. En mer global 

orientering kan være fordelaktig når man skal lære å leve bærekraftige liv, både med tanke på 

at de kan bygge nettverk og få tilgang til informasjon utover landegrensene. Pedagogiske 

perspektiver vektlegger betydningen av en mer kosmopolitisk tilnærming i 

medborgerskapsundervisningen (Starkey, 2012). Sosiale medier kan være et medium hvor 

man kan gjøre aktive handlinger i undervisningen som går på tvers av landegrenser. Elevene 

kan gjennom sosiale medier utvide nettverkene sine og de kan knytte seg til nettverk over 

hele verden. Dette kan sees som et sentralt element når samfunnsfagundervisningen skal 

legge til rette for at elevene skal utvikle bærekraftig medborgerskap.  

 

På samme tid blir det et demokratisk problem når det er noen som ikke deltar og ikke 

behersker de digitale plattformene. Erstad (2013, s. 241) skriver: 

 

Digital technologies create new possibilities for how people relate to each other, how 

knowledge is defined in negotiation between actors, and how it changes our 

conception of learning environments in which actors make meaning. Empowerment is 
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related to the active use of tools, which must be based upon the prerequisite that 

actors have the competence and critical perspective to use them for learning. 

Literacy, seen in this way, implies processes of inclusion and exclusion. Some have 

the skills and know-how to use these processes for personal development, while others 

do not. 

 

Gjennom lærernes fortellinger i det første analysekapittelet kom det frem at ikke alle elevene 

tok del i den aktive delen av prosjektet på sosiale medier. Fører dette med seg andre 

utfordringer enn når man ikke deltar i annen undervisning? Avstanden mellom de som henger 

med på lasset og de som faller av på veien kan da bli større og det kan være et demokratisk 

problem. Det vil jeg gå nærmere inn på i det neste avsnittet. 

 

4.3.4 De samme som deltar 
Flere peker på at sosiale medier har et demokratisk potensial fordi sosiale medier er et 

medium som brukes i de fleste sosiale lag i samfunnet og at det skaper muligheter for at 

mennesker som vanligvis ikke deltar i offentligheten gjør nettopp dette (Enjolras et al., 2013). 

Hvordan gjenspeiler denne oppfatningen seg i undervisningen i dette prosjektet?  

 

Lærerne forteller at elevene som deltar i prosjektet om bærekraftig utvikling er de samme 

elvene som vanligvis deltar aktivt i undervisningen. Det er varierende hvor aktive elevene er 

med å dele prosjektet sitt med de andre elevene. Noen av elevene deler bare ett eller to 

innlegg i løpet av prosjektperioden på tre uker. Lærerne ser engasjementet på sosiale medier 

og dette prosjektet i sammenheng med en generell interesse for skolen. Det ble sagt at det er 

stort sett de samme elevene som gjør de oppgavene de får utdelt og deltar i timene til vanlig 

gjorde også det i dette prosjektet. De forteller at det ikke var noen endring i hvilke roller 

elevene inntok i klasserommet da sosiale medier var en del av undervisningen. På et direkte 

spørsmål om elevene kunne innta andre roller på sosiale medier enn de ellers har i 

klasserommet svarer to av lærerne:  

 

Lærer 4 – Jeg syns egentlig det var en sammenheng mellom aktiviteten på Instagram 

og aktivitet i klasserommet stort sett. 

 



	  62	  

Lærer 1 - Det er de som er mest engasjerte og mest frempå i klassen som også var det 

på Instagram. 

 

Dette kan sees i sammenheng med den politiske deltagelsen på sosiale medier i resten av 

samfunnet. Som nevnt innledningsvis blir trukket frem at sosiale medier har potensial som en 

demokratiserende påvirkningskanal fordi flere lag i samfunnet er aktive på sosiale medier, 

fordi tilgangen til informasjon blir mer tilgjenglig og alle kan delta uten at de har en 

redaksjon i ryggen (Enjolras et al., 2013). Undersøkelser viser likevel at ungdom som er 

politisk aktive på sosiale medier også er politisk aktive off-line, og at denne gruppen er nokså 

eksklusiv. Den politiske deltagelsen beveger seg langs sosioøkonomiske skillelinjer online og 

off - line (Enjolras & Segaard, 2011).  

 

Skolen er en viktig aktør når det kommer til å utjevne sosiale forskjeller (Erstad, 2013; Stray, 

2012; Ødegård, 2012). Når sosiale medier anses som en viktig kanal for å utøve den aktive 

delen av medborgerskapet i dagens samfunn vil det kunne argumenteres for at sosiale medier 

bør være en del av samfunnsfagundervisningen når man skal arbeide med å utvikle 

demokratiske medborgere. Dette taler for at elevene bør få opplæring i hvordan sosiale 

medier fungerer og hvordan de kan bruke det som en påvirkningskanal. Erstad (2013, s. 241) 

skriver også at fordelen med å beherske digitale ferdigheter i dagens samfunn er så stor at det 

som ikke gjør det kan bli hengende langt bak.  

 

Engasjement og viljen til politisk deltagelse kan forstås som noe som kommer av et resultat 

av å kjenne verdien av deltagelse og aktivitet (Børhaug, 2007). Det kan derfor argumenteres 

for at skolen må gi elevene tilgang til arenaer hvor de kan kjenne verdien av deltagelse og en 

forståelse av hvordan påvrikning gjennom ulike kanaler kan ha betydning og skape 

ringvirkninger i et større nettverk. En av lærerne i prosjektet er inne på denne forståelsen av 

politisk deltagelse når hun forteller om noen av elevenes refleksjoner rundt prosjektet. 

 

Lærer 4 - Den følelsen av at, hva skal jeg si, at jeg i verden kan gjøre en endring. Jeg kan 

bidra i min egen endring. Det som gjør det betydningsfullt er at jeg kan faktisk påvirke 

noen, om bare familiemedlemmer eller en venninne. Og den følelsen tror jeg har vært 

inspirerende for mange å kjenne på, at de utgjorde en liten forskjell.	   
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4.4 Oppsummering analysekapittel 
Av analysene ovenfor fremgår det at sosiale medier kan være et undervisningsverktøy som 

kan benyttes når man ønsker å utdanne aktive medborgere som skal bidra til en bærekraftig 

utvikling i fremtiden. Ved å bruke sosiale medier i undervisningen gir man elevene tilgang til 

kanaler hvor de kan engasjere seg og påvirke hverandre og andre. Sosiale medier kan ha en 

rolle som en vurderingsfri sone for å skape engasjement. Ved å bruke sosiale medier i et tema 

som bærekraftig utvikling kan elevene trene på å gjøre aktive demokratiske handlinger 

sammen med elevene og læreren i klassen, men de kan også knytte seg til internasjonale 

nettverk med andre som holder på med det samme. 

 

På samme tid er det flere fagdidaktiske implikasjoner læreren må ta høyde for når sosiale 

medier brukes som undervisningsverktøy. Analysene viser også at det kan være problematisk 

å gå ut i fra en antagelse om at alle elever som går på skolen i dag, som inngår i den gruppen 

man gjerne betegner som digitalt innfødte, behersker digitale verktøy. Denne tendensen har 

også har fremtredende i annen forskning (Bennett et al., 2008). Kompetanse i digitale 

ferdigheter må på lik linje med andre ferdigheter som brukes i skolen må være en del av 

undervisningen. Digitale ferdigheter er en sentral kompetanse i dagens samfunn og det er lett 

å havne bakpå hvis man ikke behersker digital kompetanse (Erstad, 2013). Opplæring i 

digitale ferdigheter inngår dermed i et demokratisk argument, som også understreker 

samfunnsfagets rolle i denne sammenhengen. 

 

Lærerne i prosjektet har klare forståelser av hva som er deres rolle når de bruker sosiale 

medier som undervisningsverktøy. I analysen kommer det frem at disse forståelsene er noe 

ulike. Noen av lærerne er opptatt av å modellere og andre er opptatt av å motivere. 

Undersøkelser viser at lærere mangler fagdidaktisk forståelse av hvordan man bruker digitale 

verktøy i undervisningen (Austvik & Rye, 2011). Lærernes fortellinger ovenfor handler om at 

de overfører den fagdidaktiske kompetansen de har på andre fagområder når de skal bruke 

sosiale medier. 

 

Lærerne i prosjektet snakker om elevenes engasjement i et bredt ordlag, men når de blir stilt 

direkte spørsmål om hvem som er de engasjerte elevene blir begrepet knyttet til konkrete 

handlinger og elevenes fagkunnskap. Dette er i tråd med annen forskning som peker på at 

målstyring og testregimer i dagens skole skygger over skolens danningsideal (Biesta, 2008; 
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Sinnes & Eriksen, 2016). Lærernes fortellinger om elevenes engasjement på sosiale medier 

gjennom prosjektet viser likevel at det har vært et rom hvor elevene har opplevd at de kan 

påvirke og at sosiale medier har skapt engasjement rundt prosjektet. Dette understrekes av en 

lærerne som sier at å bruke sosiale medier var helt essensielt for det engasjementet som ble 

skapt i prosjektet. 

 

Dette tar oss videre til det siste punktet i denne oppsummeringen som er sosiale mediers 

potensial for det tverrfaglige aspektet ved UBU. Storingsmelding 28 vektlegger betydningen 

av at bærekraftig utvikling skal være et fag som skal inngå i flere fag i skolen og at 

tematikken kan inngå i et tverrfaglig samarbeid. Sosiale medier kan være et bindeledd når 

man skal arbeide med bærekraftig utvikling som et tverrfaglig område. Når elevene skal gjøre 

aktive handlinger på sosiale medier gjør de dette gjennom skriftlig og billedlig tekst. 

Analysen viser at lærerne med filologisk bakgrunn vektlegger denne dimensjonen i større 

grad enn de andre lærerne. UBU - prosjektet kunne utvides i et tverrfaglig samarbeid med 

både norsk og engelskfaget for å øke det skriftlige fokuset og det skrivedidaktiske fokuset 

ved prosjektet.   

 

 

 



	   65	  

5  Konklusjon 
 

Fremtidstro er en krevende kompetanse å øve hos elever i en tid med så store 

utfordringer som de vi står overfor nå. Det må likevel være et mål at undervisningen 

legges opp slik at elevene ser at handlinger nytter, og at det er mulig å påvirke fremtiden 

(Sinnes, 2015, s. 43).  

 

Skolen og samfunnsfaget er gjennom en rekke utdanningsdokumenter pliktig til å utdanne 

elever som kan bidra til en bærekraftig utvikling (Kunnskapsdepartementet, 2016). Det er 

ingen enkel øvelse. Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i et prosjekt som har som mål å 

forankre bærekraftig utvikling i samfunnsfaget. Fagdidaktiske perspektiver knyttet til 

medborgerskap og bærekraftige medborgerskap vektlegger betydningen av at elevene får 

tilgang til kanaler hvor de kan gjøre aktive handlinger i et fellesskap (Biesta, 2011; Sinnes, 

2015; Stray, 2012). Sosiale medier kan være et undervisningsverktøy som kan brukes til å 

realisere den aktive delen av medborgerskapet i skolen (Austvik & Rye, 2011; Erstad, 2013). 

I arbeidet med UBU-prosjektet har elevene og lærerne som deltok i prosjektet gjennomført en 

endring for en bærekraftig utvikling. Erfaringer fra endringsprosessen har de delt med resten 

av klassen på sosiale medier. Gjennom intervjuer med lærerne som deltok i prosjektet og 

observasjoner av aktiviteten på sosiale medier har jeg i de foregående kapitlene forsøkt å 

besvare problemstillingen -  Hvilken rolle spiller bruken av sosiale medier i et prosjekt om 

bærekraftig utvikling?  

  

Det er blitt hevdet at læreren blir satt til å spille annenfiolin dersom sosiale medier er en del 

av undervisningen (Nome, 2011) og at norske samfunnsfagslærere mangler fagdidaktisk 

kompetanse når det kommer til å bruke digitale medier som sosiale medier i undervisningen 

(Austvik & Rye, 2011). Som det fremgår av analysen i denne oppgaven er det også mulig at 

læreren og sosiale medier kan spille på lag i klasserommet. Gjennom modellering av innlegg 

og motiverende kommentarer på sosiale medier, fremstår lærerrollen som sentral når sosiale 

medier er en del av undervisningen i dette prosjektet. Lærerne som er med i studien viser at 

de har en fagdidaktisk forståelse av hvordan de kan bruke sosiale medier, og de overfører 

strategier fra andre former for undervisning. 
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Gjennom prosjektet har flere av lærerne fått et nyansert bilde av elevenes digitale kompetanse 

og fortrolighet med sosiale medier, og at også på dette området er elever forskjellige. Studier 

viser at mange tar for gitt at elever som vokser opp i dag, som såkalte digitalt innfødte, 

mestrer digitale verktøy selv om de ikke gjør det (Bennett et al., 2008). Flere av lærerne i 

prosjektet vektlegger betydningen av at elevene får undervisning og støtte også når sosiale 

medier er en del av undervisningen. Dette er viktig fordi digital kompetanse er en sentral 

ferdighet å mestre på skolen og ellers i samfunnet. Skillet mellom de som ikke behersker 

digitale verktøy og de som gjør det blir større i tråd med den raske utviklingen  Når sosiale 

medier har så stor betydning i dagens offentlighet kan det også bli et demokratisk og sosialt 

problem hvis noen ikke henger med (Enjolras et al., 2013; Erstad, 2013).  

 

Ved å bruke sosiale medier i prosjektet har elevene fått gjort noe aktivt og de har fått erfaring 

med påvirkning og deltagelse i et fellesskap i og utenfor klasserommet. Dette kan bidra i 

utdanning for bærekraftig utvikling og utviklingen av elevenes medborgerskap. 

Undervisning, som har som mål å utdanne elever som skal bidra til en bærekraftig utvikling, 

bør legge opp til at elvene får trene på å gjøre aktive handlinger og delta i et fellesskap 

(Dimick, 2015; Sinnes, 2015). Vurdering og målstyring står ofte i veien for et ideal om å 

utdanne elever som kan bidra til en bærekraftig utvikling, fordi det som verdsettes i skolen 

reduseres til det som kan vurderes. Engasjement for jordas bærekraft er vanskelig å vurdere 

og har dermed mistet posisjon i undervisningen (Sinnes, 2015; Sinnes & Eriksen, 2016). 

Denne studien har vist at sosiale medier kan være en plattform hvor elevene og lærerne har 

kunnet dele erfaringer i et fellesskap og at deltagelsen i dette fellesskapet har skapt former for 

engasjement. Dette kan sees i sammenheng med Arendt (1996) og Biesta (2011) sine 

forståelser av medborgerskapet som aktiv deltagelse i et fellesskap, og forståelsen av at det er 

i fellesskapet den politiske meningen blir til. Noen av lærerne i prosjektet opplevde at 

aktiviteten på sosiale medier ble en egen verden som fungerte parallelt med den 

undervisningen som foregikk i klasserommet. Gruppene på sosiale medier ble et rom hvor 

elevene og lærerne kunne dele utfordringer med å gjøre endringer, men det ble også et rom 

for kreativitet og humoristisk utfoldelse frigjort fra vurderingens strukturer. Sosiale medier 

var helt essensielt for det engasjementet som ble skapt i prosjektet. 
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5.1 Oppgavens bidrag 
Denne masteroppgaven går i dialog med ulike samfunnsfagdidaktiske perspektiver på 

medborgerskap, bærekraftig medborgerskap og inkludering av digitale ferdigheter i 

samfunnsfaget. Nedenfor vil jeg vise ulike implikasjoner funn i denne oppgaven kan ha for 

samfunnsfagdidaktikken.  

 

Didaktiske perspektiver på medborgerskap peker på at undervisning som gir elevene tilgang 

til reelle påvirkningskanaler kan bidra til å skape engasjement (Biesta, 2011; Stray, 2012). 

Flere har hevdet at sosiale medier har et potensial når det kommer til å realisere dette i skolen 

(Austvik & Rye, 2011; Erstad, 2013). Denne studien gir innblikk i hvordan bruken av sosiale 

medier kan være et verktøy som kan skape ulike former for engasjement. Sosiale medier 

fremsto som et rom hvor elevene kunne vise sider av seg selv som nødvendigvis ikke 

kommer frem i annen form for undervisningen. Det ble et rom for å stille spørsmål ved 

utfordringer ved å leve et bærekraftig liv, men også for elevene og lærernes mer lekne og 

kreative sider. Når man skal utdanne elever til å bli aktive medborgere i et større fellesskap, 

må de trene på å bli nettopp dette. Da holder det ikke at undervisningen kun legger opp til 

teoretisk kunnskap. Sosiale medier er en sentral kanal for å skape samfunnsengasjement for 

unge i dag og det er en sentral del av offentligheten i dagens samfunn (Enjolras et al., 2013). 

Det er ingenting som tyder på at det ikke kommer til å være det i fremtiden også, derfor kan 

det tenkes at sosiale medier bør være en del av undervisningen i samfunnsfag som har som 

mål å utdanne demokratiske medborgere. 

 

Når man inkluderer bærekraft i medborgerskapsbegrepet, og snakker om bærekraftig 

medborgerskap utvides medborgerskapets område utover rom og tid. Med det fremstår 

engasjement, aktiv deltagelse og evnen til å bry seg om noe som går utenfor seg selv som 

enda mer sentralt. Når man skal utdanne elever som skal bidra til en bærekraftig utvikling blir 

det viktig at elevene får mulighet og tilgang til kanaler hvor de får muligheten til å bry seg og 

være kritiske til jordas fremtidige bærekraft og andres velvære i en global kontekst (Dimick, 

2015). Elever som skal bidra til en bærekratig utvikling bør få mulighet til å engasjere seg og 

handle for en bærekraftig utvikling i et større fellesskap. Denne studien bidrar til å belyse 

hvordan sosiale medier kan skape engasjement for et tema som beveger seg utover elevenes 

selv og de landegrensene de omringes av. Bruken av sosiale medier i dette prosjektet ble 

beskrevet som helt essensielt for det engasjementet som ble skapt. Deltagerne i prosjektet 
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opplevde verdien av sosiale medier som en påvirkningskanal hvor de kunne knytte nettverk 

utenfor klasserommet på tvers av landegrenser.   

 

Forholdet mellom elevenes privatliv, skolen og det offentlige kan være problematisk når man 

trekker inn sosiale medier i undervisningen. Tidligere studier har vist at elever ikke ønsker at 

sosiale medier skal være en del av undervisningen (Austvik & Rye, 2011). Denne 

masteroppgaven viser at bruk av sosiale medier ikke er ukomplisert, men at det kan brukes 

likevel. Deltagelse på sosiale medier er synlig på en annen måte en andre former for 

deltagelse, fordi forholdet mellom det som er privat og det som er offentlig er endret 

(Enjolras et al., 2013). På samme tid er synligheten ved sosial medier sannsynligvis 

bakgrunnen for mye av det engasjementet som blir skapt i prosjektet. Balanseringen av 

synlighetens utfordringer og verdi understreker behovet for en tydelig lærer også når sosiale 

medier er en del av undervisningen. Dersom læreren tar høyde for de utfordringene som 

sosiale medier kan bringe inn i undervisningen er det et verktøy med et stort potensial i å 

realisere flere deler ved formålet med samfunnsfaget. Sosiale medier er ikke lenger bare en 

del av elevenes privatliv, men også en sentral del av offentligheten i dagens samfunn 

(Enjolras et al., 2013). Når sosiale medier er en av de viktigste områdene for unges politiske 

engasjement bør det også være en del av samfunnsfagsundervisningen som har som mål å 

utdanne medborgere som skal bidra til en bærekraftig fremtid. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

Intervjuguide (lærere)  

16-17. Januar 
  

1. Innledning:  

1. Kan du fortelle litt om hvordan det var å å gjennomføre prosjektet i klassen i 21 

dager?  

2. Kan du beskrive hvordan din egen deltakelse i prosjektet har vært?  

a. Og hvordan tror du det påvirket elevene?  

 

Del 1: Vurdering   
1. Kan du beskrive hvordan det var å vurdere elevene gjennom et slikt prosjekt?  

2. Var elevene positive til egenvurdering/hverandrevurdering? (både i klasserommet og 

på sosiale medier?)  

3. Hvordan opplevde du at elevene forstod vurderingskriteriene?  

4. Hvordan opplevde du å bruke de ulike plattformene  (Facebook, Instagram), knyttet 

til tilbakemeldinger og fremovermeldinger?  

5. Hvordan opplevde du det å arbeide prosessorientert? Hvilke erfaringer vil du ta med 

deg videre?  

6. Er det noe du ville endret på knyttet til vurdering av prosjektet?  

 

Del 2: Danning  

7. Kan beskrive din opplevelse av hvordan en slik type arbeidsmetode fungerte både for 

deg og for elevene?  

8. Kan du beskrive din opplevelse av at elevene fikk prøve det å selv faktisk gjøre noe 

utenfor skolen også? Det å være aktivt handlende?  

9. Hvilke tanker har du rundt hva slike prosjekter kan bidra til for elevene? 

Læringsmessig.  

10. Opplevde du at elevene utviklet seg gjennom å arbeide med dette prosjektet?  

 

Del: 3 Hvordan opplevde lærerne å bruke sosiale medier som et undervisningsverktøy? 
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11. Fortell litt om hvordan du synes det var å bruke sosiale medier som et 

undervisningsverktøy.  

12. Hva tenkte du var dine oppgaver når dere brukte sosiale medier i undervisningen? 

13. Hva vil du ta med deg neste gang? Hva vil du ikke ta med deg til neste gang? 

14. Hva var utfordrende ved å bruke sosiale medier? 

a. Privatsfære - hva tenker du om elevenes privatsfære i denne sammenhengen. 

 

Del: 4 Hvordan opplevde lærerne elevenes engasjement og deltagelse på sosiale medier? 

15. Kan du beskrive en undervisningsøkt i prosjektet. 

a. Kan du beskrive hvordan det var å følge prosjektet på sosiale medier. 

b. Kan du beskrive den siste økta. 

16. Kan du beskrive noen elever som var engasjerte i prosjektet? 

17. Kan du beskrive noen elever som ikke var engasjerte? 

18. Skjedde det en endring i hvilke roller elevene kunne innta når dere brukte sosiale 

medier? 

19. Ser du noen overførbarhet fra sosiale medier til andre former for deltagelse eller 

formålet med samfunnsfaget? 

20. Er det noe du føler at du ikke har fått sagt? 
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
	  Samfunnsfaget	  og	  bærekraftig	  utvikling	  

Bakgrunn	  og	  formål	  
Vi	  er	  en	  gruppe	  masterstudenter	  og	  en	  forsker	  ved	  Institutt	  for	  lærerutdanning	  og	  
skoleforskning,	  Universitetet	  i	  Oslo	  som	  er	  i	  gang	  	  med	  et	  prosjekt	  om	  samfunnsfaget	  og	  
utdanning	  for	  bærekraftig	  utvikling	  i	  skolen.	  Vi	  samarbeider	  med	  samfunnsfaglærerne	  ved	  x	  
videregående	  og	  vil	  undersøke	  hvordan	  Utdanning	  for	  bærekraftig	  utvikling	  kan	  belyses	  i	  
samfunnsfagundervisning.	  	  
For	  å	  gjøre	  dette,	  ønsker	  vi	  både	  å	  observere	  undervisning	  og	  intervjue	  elever	  og	  lærere	  om	  hva	  
de	  tenker	  om	  temaet.	  	  	  

Hva	  innebærer	  deltakelse	  i	  studien?	  
Studien	  vil	  gjennomføres	  i	  tilknytning	  til	  samfunnsfagtimene	  i	  perioden	  oktober-‐desember	  
2016.	  I	  denne	  perioden	  vil	  vi,	  sammen	  med	  lærerne,	  både	  delta	  i	  og	  observere	  undervisningen.	  
Vi	  vil	  også	  intervjue	  elever	  og	  lærere.	  Spørsmålene	  vil	  ta	  utgangspunkt	  i	  
undervisningsopplegget	  om	  bærekraftig	  utvikling.	  Intervjuene	  vil	  bli	  tatt	  opp	  på	  bånd	  og	  
transkribert.	  	  
	  
Hva	  skjer	  med	  informasjonen	  om	  deg?	  	  
Alle	  personopplysninger	  vil	  bli	  behandlet	  konfidensielt.	  Det	  er	  kun	  masterstudentene	  Ingvild	  
Hegén,	  Tine	  Holthe	  og	  Julie	  Kydland	  og	  førsteamanuensis	  Elin	  Sæther	  som	  vil	  ha	  tilgang	  til	  
personopplysninger.	  Navneliste	  vil	  lagres	  adskilt	  fra	  øvrige	  data.	  Alle	  data	  vil	  bli	  anonymisert	  
ved	  publisering	  av	  forskningen	  og	  deltakerne	  vil	  ikke	  kunne	  gjenkjennes.	  Prosjektet	  skal	  etter	  
planen	  avsluttes	  31.desember	  2017.	  Da	  vil	  datamaterialet	  anonymiseres.	  
	  
Frivillig	  deltakelse	  
Det	  er	  frivillig	  å	  delta	  i	  studien,	  og	  du	  kan	  når	  som	  helst	  trekke	  ditt	  samtykke	  uten	  å	  oppgi	  noen	  
grunn.	  Dersom	  du	  trekker	  deg,	  vil	  alle	  opplysninger	  om	  deg	  bli	  anonymisert.	  	  
	  
Prosjektet	  er	  meldt	  inn	  til	  NSD	  som	  i	  brev	  datert	  24.10	  har	  gitt	  tilbakemelding	  på	  at	  
behandlingen	  av	  personopplysninger	  tilfredsstiller	  kravene	  i	  personopplysningsloven.	  
	  
	  
Vennlig	  hilsen	  
	  
Elin	  Sæther	  
	  
Samtykke	  til	  deltakelse	  i	  studien	  
	  
	  
Jeg	  har	  mottatt	  informasjon	  om	  studien,	  og	  er	  villig	  til	  å	  delta	  	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
(Signert	  av	  prosjektdeltaker,	  dato)	  
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