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Sammendrag 

 

Demokrati og medborgerskap er varslet som satsing i den kommende fornyelsen av fagplaner. 

Denne oppgaven er en kvalitativ studie om hvordan elever, lærere og museumsansatte 

opplevde sin deltakelse i demokratilæringsprosjektet «Ungdommen tar over». «Ungdommen 

tar over» var siste delprosjekt av et treårig samarbeidsprosjekt mellom museet Eidsvoll 1814 

og Eidsvoll videregående skole. Oppgaven er basert på tre transkriberte gruppeintervjuer, og 

ett transkribert individuelt intervju. Oppgavens problemstilling er: 

Hvordan opplevde deltakende elever, lærere og museumsansatte å delta i Ta over- prosjektet? 

Hovedformålet med oppgaven, er å bidra med kunnskap om hvordan deltakerne generelt, men 

elevene spesielt opplever dette demokratilæringsprosjektet. 

Oppgaven tar utgangspunkt i demokratiteori, med hovedfokus på at demokratiet kan forstås 

som nedenfra- og opp, som «little p» eller som det lille demokratiet på den ene siden, og som 

ovenfra- og ned, «big P» eller som det store demokratiet på den andre siden (Børhaug, 2017. 

Kahne, 2013. Mathé. 2017. Ødegård, 2011). Videre har jeg et fokus på demokratiteori med et 

særlig blikk for deliberativt demokrati (Briseid, 2010. Børhaug & Solhaug, 2012. Enslin et.al. 

2001. Habermas, 1984) samt medborgerskapsteori (Stokke, 2017).  

Analysene viser at til tross for at elevene oppgir å ha praktisert en rekke ferdigheter som 

ligger til grunn for å oppøve demokratisk kompetanse, så opplever de ikke å fått styrket sitt 

demokratiske medborgerskap i løpet av dette prosjektet.  I oppgaven foreslår jeg en eksplisitt 

opplæring i begreper, og en deliberativ tilnærming til undervisning og praksis i klasserommet. 
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1 Innledning 

Innledningsvis beskrives bakgrunn og mål for oppgaven, deretter blir 

demokratilæringsprosjektet og konseptet “Ta Over” beskrevet. Avslutningsvis vil jeg 

presentere oppgavens problemstilling og oppbygning. 

 

1.1 Bakgrunn og mål for oppgaven 

I min master oppgave, benytter jeg datamateriale basert på tre gruppeintervjuer og et 

individuelt intervju med deltakere i Ta Over-prosjektet “Ungdommen tar over”, som ble 

gjennomført høsten 2017. Jeg ønsker å identifisere hvordan deltakernes opplevelse av å delta i 

prosjektet var. Jeg knytter denne masteroppgaven til forskningsprosjektet SMUD. SMUD står 

for Skole – Museumssamarbeid om Utdanning for og gjennom Demokrati. Det er Nora E. H. 

Mathé som er prosjektleder for SMUD. Forskningsprosjektet har som formål å undersøke 

hvordan Eidsvoll videregående skole og museet Eidsvoll 1814 samarbeider om 

demokratiopplæring. 

Bakgrunnen for denne oppgaven er todelt. Den ene delen består av å undersøke et treårig 

demokratilæringsprosjekt, med spesielt fokus på delprosjektet «Ungdommen tar over», som 

ble gjennomført høsten 2017. Den andre delen som danner bakgrunnen for denne oppgaven er 

den ventede fagfornyelsen. I K06 er det presisert at samfunnsfag skal stimulere til å gi 

erfaring med aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse, samtidig viser tidligere 

forskning at undervisningen i norske klasserom er tett på lærebøkene, og at lærebøkene i stor 

grad handler om demokrati og i liten grad underviser for og gjennom demokrati (Lorentzen & 

Røthing, 2017). 

 

1.2 Demokratilæringsprosjektet 

Museet Eidsvoll 1814 søkte og fikk innvilget midler fra Norsk Kulturråd til et treårig 

demokratilæringsprosjekt. I den forbindelse undertegnet Eidsvoll 1814 og Eidsvoll 

videregående skole, en intensjonsavtale om utdanning til demokratisk medborgerskap, som en 
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viktig del av det treårige prosjektet. Målet med samarbeidet var og at begge parter skulle 

utvikle sin pedagogiske kompetanse på utdanning til aktivt medborgerskap. Prosjektet var 

tverrfaglig, hvor samfunnsfag, norsk og historie var prioritert.  

Det første året med samarbeid var skoleåret 2015/16. Da var det faglige hovedfokuset på 

samfunnsfag, og målet var å utvikle elevenes kunnskap og bevissthet rundt temaer som 

lokalvalg, stemmerett og ytringsfrihet. Dette ble videreført i 2016/17, og i tillegg ble det 

spesielt fokus på norskfaget. Temaet var «nasjonsbygging og demokratiutvikling». I 2017/18, 

skulle de tidligere temaene videreføres, i tillegg til at det skulle fokuseres spesielt på å utvikle 

kompetanse på demokrati- og menneskerettighetstemaer, inkludert aktiv 

handlingskompetanse. Dette siste og avsluttende året skulle ha et spesielt fokus på norsk og 

historie.  Under alle semestrene arrangerte Eidsvoll 1814 fagdager både på skolen og ved 

museet for de involverte elevene. Fagdagene har blant annet bestått av et gruppearbeid om å 

lage et «Manifest mot fattigdom», dialog- og debattrening, forelesninger og hatt besøk av 

unge politiske representanter samt synlige debattanter. 

Målet underveis i prosjektet var at samarbeidet skulle kulminere i en omfattende aktivitet, der 

ungdommen skulle ta over driften av museet for en periode. Elevene skulle da ivareta flere 

viktige funksjoner ved driften av Eidsvoll 1814 over flere dager.  

I forkant av prosjektet fikk elevene informasjon om ulike arbeidsgrupper det var behov for å 

fylle med elever for å kunne gjennomføre Ta Over. Ledelse, Vertskap, Guider, Support, PR, 

Kafé og Butikk.  Elevene fikk sende inn sine ønsker med hvilken gruppe de ønsket å være 

tilknyttet.  

Elevene hadde forberedelsesdager sammen i sine arbeidsgrupper, der de skulle avklare 

hvordan de ønsket å løse den oppgaven ved museet som deres gruppe var satt til. Under Ta 

Over dagene, fungerte elevene i roller som guider, kafe- og butikk medarbeidere og så videre, 

og de fylte dermed opp roller som det normalt kreves for å drifte Eidsvoll 1814. 

 

1.3 Ta Over 

Fagets «hvordan» i didaktikken, viser til metoden som benyttes for å lære bort fagets «hva». I 

denne casen, er metoden som er benyttet «Ta Over». Det har i dette arbeidet vist seg 
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vanskelig å finne tidligere teoretiske og empiriske arbeider som er gjort om denne metoden. 

Jeg har funnet at Aftenposten har gjennomført Ta Over ved to anledninger. Jeg vil i dette 

avsnittet forsøke å beskrive hva en Ta Over innebærer, basert på informasjon fra avisartikler 

som omhandler de to Ta Over prosjektene Aftenposten har gjennomført. 

 

1.3.1 Aftenposten #1 

Aftenposten satte også lys på synkende valgdeltakelse, da de i forbindelse med 

Stortingsvalget 2017, lot ungdommer ta over redaksjonen i Si:D. Avisutgaven som ble 

publisert 18.august var i stor grad dedikert til unge velgere. «Hvem vet vel bedre hvordan 

man skal engasjere unge, enn unge selv?» spurte Aftenposten (Lereng, 2017) den gang, og 

inviterte 16 velgere mellom 18 og 23 år til å være med og planlegge utgaven. 

Si:D samlet ungdomsredaksjonen til møte før sommerferien, der de brukte en hel dag på 

gruppearbeid, samtaler og presentasjoner. Målet var å komme med ideer til det aktuelle 

bilaget. Resultatet ble syv sider med forslag til saker. Ikke alle sakene fikk plass i bilaget, men 

alt i bilaget stammer fra disse forslagene (Lereng, 2017). 

Flere av ungdommene bidro til bilaget på andre måter. To har skrevet debattinnlegg, én har 

laget tegneserie, og fire har fått mulighet til å intervjue Erna Solberg og Jonas Gahr Støre på 

vegne av unge velgere. Men det essensielle er at alle de redaksjonelle bidragene i bilaget er 

blitt til samspill med de unge, enten gjennom innspill i forkant eller gjennomlesing i etterkant 

(Lereng, 2017). 

Aftenposten hadde et ønske om at utgaven med den unge redaksjonen, ville engasjere og 

inspirere til å benytte stemmeretten (Lereng, 2017). 

 

1.3.2  Aftenposten #2 

I 2015 ble hele utgaven av Aftenposten satt sammen av en gruppe ungdommer. I 

avisartikkelen «Disse lager onsdagens avis» fra 28.januar 2015 trekkes det frem at 

Aftenposten har hatt en ønske om å se hvordan ungdommer ville laget avis om de kunne, samt 

at det har vært viktig for avisen å vise at de tar ungdom på alvor (Tahir, 2015). 
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En gruppe på 10 ungdommer jobbet over en periode med å ta bilder, foreta intervjuer og har 

deltatt i redaksjonsmøter. Det er i stor grad Aftenpostens egne journalister som har skrevet 

sakene, mens ungdommene har kommet med kommentarer, råd og ideer underveis i arbeidet 

(Tahir, 2015). 

Ungdommen hadde ønske om å ta opp temaer som politikk, klima, seksuell legning og 

høyreekstremisme. Det blir vektlagt at mange av sakene vil kunne bli spredt og lest i sosiale 

medier også (Tahir, 2015). 

En av ungdommene uttalte «at demokratiet er på rett kjøl» ved å la en «oversett gruppe» få en 

hel avisutgave. Hun sa videre at hun håpet denne utgaven ville engasjere et bredt utvalg 

ungdommer fra ulike miljøer. En annen ungdom som har tatt del i redaksjonen uttalte «at 

ungdomsavisa gir ungdommer muligheten til å dele sine bidrag og meninger, og at flere føler 

seg hørt» (Tahir, 2015). 

For å oppsummere hva Ta Over har vært basert på disse to eksemplene fra Aftenposten, så 

innebærer en Ta Over, at utenforstående unge tar over hele eller deler av bedriften, i dette 

tilfellet redaksjonen. Ungdommen som tok over bidro med å påvirke hvilke temaer som skulle 

bli belyst i Aftenposten. På denne måten fikk de unge «sette dagsorden» for redaksjonen for 

en dag. Gjennom deltakelse på redaksjonsmøter, å avholde intervju, lage debattinnlegg og 

liknende, har ungdommen tatt over og fylt sentrale roller ved bedriften. Aftenposten oppgir at 

insentivet for å la ungdommen ta over redaksjonen, var todelt. Det ene insentivet var for å øke 

medvirkning og skape et engasjement, den andre for å få innsikt i hva ungdom er opptatt av. 

Dette belyser at Aftenposten på en side gir noe til ungdommen, mens de på den andre siden 

får noe fra ungdommen gjennom Ta Over. 

 

1.4 Fagfornyelse og varslet satsning på demokrati og 

medborgerskap 

Utdannelse er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år, og all ungdom 

mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring i henhold til 

opplæringsloven (Lovdata). Kunnskapsløftet, K06, er i endring. I juni 2013, ble et utvalg 

nedsatt for å vurdere fag i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig 
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samfunns- og arbeidsliv. Professor Sten Ludvigsen har ledet arbeidet som ble sluttført 

sommeren 2015. Utvalget blir kalt Ludvigsenutvalget, og deres rapport NOU 2015:08 

Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser, gir en rekke vurderinger av hvilke 

kompetanser elevene vil trenge de neste 20-30 årene, for å leve gode liv. I NOU 2015:08, 

anbefaler utvalget en styrket satsning på demokratisk medborgerskap.  

Basert på NOU 2015:8, varslet Solberg-regjeringen Stortinget om den kommende 

fagfornyelsen. St.meld.28 bar budskap om en tverrfaglig satsning på demokrati og 

medborgerskap: 

«Temaene skal omtales i generell del og være en del av læreplanene for fag der det er 

relevant. De grunnleggende ferdighetene skal også omtales i generell del og være 

inkludert i læreplaner for fag der det er relevant. Grunnleggende ferdigheter, de tre 

tverrfaglige temaene og faglig relevante læringsstrategier skal også integreres i 

kompetansemål i fagene på fagenes premisser». (St.meld.28. 3.3.3). 

Ny overordnet del ble vedtatt i september 2017, og den utdyper blant annet verdigrunnlaget 

og de overordnede prinsippene for pedagogisk praksis i opplæringen. Demokrati og 

medvirkning er viet stor plass i ny overordnet del. Opplæringen skal fremme oppslutning om 

demokratiske verdier og demokratiet som styreform gjennom blant annet medvirkning og 

demokrati i praksis. Respekt, toleranse, bevissthet om ulike perspektiver, samarbeid, dialog 

og meningsbrytning skal bidra til å lære elevene hvordan de kan løse konflikter på en fredelig 

måte. Det presiseres også at demokratiske verdier må fremmes gjennom aktiv deltakelse i hele 

opplæringsløpet (Udir, 2006). 

Ny overordnet del tar også for seg kompetanse og ferdighetsbegrepet. Faglig læring er sentralt 

i opplæringen, og læreplanene vil bygge på følgende definisjon av kompetanse: 

«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 

Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning» 

(Kunnskapsdepartementet, 2015, boks 4.2). 

Ta Over prosjektet som denne oppgaven baserer empirien sin på, hadde som intensjon å 

tilrettelegge for demokratilæring ved høy grad av elevmedvirkning og demokrati i praksis. 

Den varslede satsningen på demokrati og medborgerskap, har gjort det interessant å se på 
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hvordan Ta Over som metode ga muligheter for å trene på demokratisk kompetanse. Videre er 

«kompetanse», et sett av ulike ferdigheter, og det har derfor vært nødvendig å identifisere 

enkeltferdigheter som ligger innfor kompetanse i demokrati og i et medborgerskap. 

 

1.5 Kontekst 

Elevene som deltok i prosjektet, gikk i 3.klasse på videregående og var avgangselever dette 

året. I følge skoleruta, var første skoledag fredag 17.august i uke 33. Jeg ser bort fra denne 

fredagen etter ferien som en dag hvor elevene hadde alle sine fag, og regner skolen fra 

mandag i uke 34. Valgdagen var 11.september i uke 37. Det gir fire uker fra skolestart frem til 

prosjektet skulle være avsluttet. I løpet av disse fire ukene var elevene på tur i en uke til 

Auschwitz-Birkenau, og på en biologiekskursjon. 

 

1.6 Problemstilling, avgrensning og disposisjon 

Dette er et nytt prosjekt med samarbeid mellom skole og museum. Basert på lite tidligere 

forskning og empiri ønsker jeg å undersøke perspektivene hvordan deltakerne opplevde sin 

deltakelse i Ta Over-prosjektet. Oppgavens problemstilling er derfor:  

Hvordan opplevde deltakende elever, lærere og museumsansatte å delta i Ta 

over- prosjektet? 

Jeg ser på tre deltakerperspektiver: elever, lærere og museumsansatte, og i problemstillingen 

legges det særlig vekt på elevenes opplevelser av læring i demokratisk medborgerskap.  

For å svare på problemstillingen, benytter et jeg nedenfra- og opp perspektiv, ovenfra- og ned 

perspektiv (Mathé, 2017. Khane & Crow & Lee, 2013. Ødegård, 2011) og knytter dette opp 

mot hvordan ferdigheter og kompetanser blir beskrevet i ny overordnet del av september 

2017. 

I demokratiteorien velger jeg å benytte ideer fra liberal, kommuntaristisk og deliberativt 

demokrati, mens jeg i medborgerskapsteorien i benytter ideer fra Stokke (2017) for å 

diskutere funn. Jeg vil også benytte Gert Biesta, og hans perspektiv utdanning om, for og 
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gjennom demokrati (2006), og omtale hans kvalifikasjon-, sosialiserings-, og 

subjektifikasjonsfunksjon (2011) i kapittel 4 Funn, fortolkning og diskusjon. 

 

1.7 Oppgavens oppbygning 

Etter innledningen vil jeg presentere teoretiske perspektiver på demokrati og medborgerskap 

generelt, og deretter belyse perspektiver på opplæring i demokrati og medborgerskap. Jeg tar 

også for meg utvalgte studier om demokrati og medborgerskap i undervisningen. I Kapittel 3 

Metode, vil jeg systematisk gå igjennom min fremgangsmåte i denne studien, med formål om 

å skape en gjennomsiktig og grundig oversikt over min metodiske tilnærming. Deretter vil jeg 

i kapittel 4 presentere funn, fortolkning og diskusjon samlet. Oppgavens konklusjon og 

didaktiske implikasjoner blir presentert i kapittel 5. 
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2 Teori og tidligere forskning 

Dette kapittelet inneholder demokratiteori, medborgerskapsteori og tidligere forskning om 

demokrati og medborgerskap i skolen. I tillegg har kapittelet et avsnitt om utdanning for og 

gjennom demokrati, samt et avsnitt om ferdigheter og kompetanse. Teori og empiri som blir 

belyst i dette kapittelet, vil jeg senere benytte for å belyse fortolkning og diskutere funn i 

kapittel 4.  

Av demokratiteori, er deliberativt demokrati viet ekstra plass fordi det er en metode for  

skolen å undervise om, for og gjennom demokrati. Videre er medborgerskapsteori viktig i 

denne oppgaven, for å belyse hvordan borgere uten formell rett til for eksempel å avgi 

stemme ved valg, likevel kan mektiggjøres, og settes i stand til å handle for å forbedre egen 

situasjon.  

Det har blitt tydeligere for meg gjennom arbeidet med denne oppgaven, at samfunnsdidaktisk 

forskning er noe mangelfull på perspektiv som omhandler alternative opplæringsmetoder 

generelt, og spesielt om metoden Ta Over i lys av opplæring om, for og gjennom demokrati 

og medborgerskap.  

 

2.1 Demokrati 

De fleste demokratier kaller seg liberale demokratier, der «liberal» viser til frihetene til å 

velge og handle. De kjennetegnes av frie valg, ulike politiske partier, en viss representativitet 

i parlamentariske forsamlinger, ytringsfrihet, pressefrihet, organisasjonsfrihet, styre ved lov 

og systemer for ansvarliggjøring (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 30).  

Demokrati kan forstås på mange ulike måter, og i denne oppgaven fokuserer jeg på liberal, 

kommuntaristisk og deliberativ demokratiteori.  
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2.1.1 Liberal 

Begrepet liberalisme stammer fra latin og betyr fri. Den liberale demokratitradisjonen setter 

det autonome individet i sentrum. Individet opptrer ut fra egne interesser, med minst mulig 

ytre styring. Her er det evnen til å hevde egne interesser som er sentral, og individet er den 

primære enhet i samfunnet (Briseid, 2010). Det er derfor viktig å begrense statens makt til å 

gripe inn i individenes liv. Staten blir i dette synet, oppfattet som om den reduserer individets 

muligheter. Det er de frie valgene som er kjernen, og det av de ulike partiene som kommer til 

regjeringmakt, som tar avgjørelser og bestemmer på vegne av folket. Det liberale synet, kalles 

ofte for «konkurransedemokrati», og det er ønskelig å privatisere statlige velferdsgoder. Det 

gir i liberale øyne, et bredere tilbud å velge mellom (Solhaug & Børhaug, 2012).  

Det finnes også en retning innen den liberale forståelsen, som kalles «pluralistisk». Her er 

interessegrupper og organisasjoner et viktig bindeledd mellom individet og staten. Disse 

gruppene kan også både utfordre og påvirke de med politisk makt. Ved å fremme sine syn, 

bidrar gruppene til en offentlig politikk som har legitimitet. Uavhengig av retning innenfor det 

liberale, er konkurranse i markedet den viktigste mekanismen for å fordele goder. «Hva er 

best for meg og mine interesser?». 

 

2.1.2  Kommuntaristisk 

Begrepet kommuntarisme, av det latinske «communis» som betyr felles. Kommuntarisme 

viser til en forståelse om et sterkt fellesskap og en kollektiv orden, og at denne kollektivismen 

er den primære enhet i samfunnet. En opplevelse at vår kultur binder oss sammen, der felles 

normer og verdier er svært sentralt for å kunne danne en solidaritet som kommuntarisme 

forutsette (Briseid, 2010). Et sentralt aspekt ved å danne denne felles verdibasen, er som 

nevnt felles kultur. Dette kan forstås som et forsvar for å bevare tradisjon, og kan oppfattes 

som konservativ (Solhaug & Børhaug, 2012). 
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2.1.3 Deliberativ  

Deliberasjon kan oversettes med samtale eller dialog. Det stammer fra antikkens Athen, hvor 

byens beste menn, møttes for å diskutere det beste for byens beboere. John Dewey (1938, s. 

101) setter følgende ord på hva dialog har å si for demokratiet: «Demokrati er mer enn en 

form for styre, det er primært en nærværende livsform som preges av samtale om fellesskap.» 

Med utgangspunkt i et deliberativt demokratisyn, er prosessen frem mot beslutninger og 

avstemninger sentralt. Habermas (1984) setter lys på hvor essensielt det er for deliberasjonen 

at deltakerne forplikter seg til å si hva de mener, lytte til andre og gi forslag støtte eller 

eventuelt avslag. Disse kriteriene kalles «samtaleetiske regler» (Solhaug & Børhaug, 2012). 

Det er et krav at ytringene er sanne, rett og oppriktige. Det må ikke oppnås konsensus, men 

dialogen kan sikre at færre blir ekskludert (Briseid, 2010), fordi det som da har vært usagt 

eller skjult kan settes ord på. Det er et sentralt poeng at det er aksept for å stille kritiske 

spørsmål til det etablerte (Briseid, 2010). Habermas presiserer også hvor viktig det er å ha 

respekt for «det bedre argument», det vil si at det ikke nødvendigvis er det beste for deg, eller 

dine interesser som «vinner», men det beste for fellesskapet (Habermas, 1999). 

Det er flere retninger innen deliberativt demokrati: public reason, diskursivt demokrati og 

kommunikasjonsdemokratiet (Enslin & Pendlebury & Tjiattas, 2001). I denne oppgaven vil 

jeg fremheve det diskursive- og kommunikasjonsdemokratiet, og knytte det opp mot mine 

fortolkninger i kapittel 4 Funn. 

Den diskursive måten å forstå deliberativ demokrati på, er blant annet blitt beskrevet av 

Benhabib (1996). Benhabib sier at deliberasjon har en formativ rolle i å innføre en måte for å 

reflektere kritisk på, og for å kunne fremsi argumenter sammenhengende. Å kreve at elevene 

skal formulere sine synspunkter i klasserommet, tvinger dem til å vurdere hva som vil telle 

som gode grunner for alle involverte, og det forbereder dem på å gjøre det samme i en 

offentlig sfære. 

Enslin et.al. (2001) forvarer videre en bred forståelse av deliberativt demokrati, der det ikke er 

en motsetning å utvikle både autonomi og toleranse hos elevene. I retningene public reason og 

diskursivt demokrati, er det et sterkt fokus på enten å gå ut fra en enighet, eller å oppnå 

enighet. Enslin & Pendlebury & Tjiattas. (2001) og Young (1997), argumenterer for at det 

ved kommunikasjonsdemokratiet ikke kreves at det oppnås enighet blant deltakerne som 

kommuniserer. Det presiseres at dette er en risiko som kan ekskludere deltakere og meninger, 
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og at ved en bred forståelse av deliberativt kommunikasjonsdemokrati, er det å få belyst så 

mange sider som mulig sentralt. Ved å se flere sider og posisjoner, får alle deltakerne bredere 

forståelse av egen posisjon, og hvordan en står i forhold til andre. Kjernen her er å forstå sin 

egen situasjon, i relasjon til andre i en større kontekst. Videre avdekker en slik åpenhet 

ulikeperspektiver som også vil gjøre deltakerne bedre i stand til å finne de beste løsningene på 

kollektive problemer og konflikter. 

I kapittel 4, er fokuset på deliberasjon, ikke bare for å komme til enighet, men også som et 

middel for å skape en felles forståelse for det diskuterte. Videre er det et mål at alle elever 

skal ha mulighet til å ytre seg. Deliberativt demokrati i denne oppgaven inkluderer derfor 

både diskursivt demokrati og kommunikasjonsdemokrati. 

 

2.2 Medborgerskap 

Begrepet medborgerskap har mange dimensjoner og i dette avsnittet vil jeg forsøke å belyse 

de mest sentrale. I dette avsnittet baserer jeg teorien i stor grad på samfunnsgeografen 

Kristian Stokke, men viser også til Amnå og Ekman (2014). 

Det engelske begrepet «citizenship» kommer fra latinske «civis» som betyr et medlem av 

«civitas», et borgersamfunn (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 30). Oversatt til norsk, vil det både 

bety statsborgerskap og medborgerskap. Begrepet statsborgerskap benyttes om borgere med 

formell inkludering og alle rettigheter i og til en stat. Dette er en smal forståelse av hva det vil 

si å være borger. Begrepet medborgerskap inkluderer flere sider av mennesket, og dekker 

både det sosiale og politiske fellesskapet. 

En moderne forståelse av medborgerskap, hviler på antakelsen om en homogen og stabil 

nasjon. I løpet av de siste århundrene har statsborgerskap og nasjonalitet vært 

sammenfallende. Det innebærer at det er nasjonen (staten) som har blitt den universelle 

basisen for å kunne definere et politisk samfunn av borgere, men ulike stater er ulikt 

konstruert. Noen stater legger større vekt på det kulturelle fellesskapet, mens andre igjen 

legger vekt på det territorielle. Uavhengig av løsning, blir staten utfordret av kulturelt 

mangfold og identitetspolitikk innenfor formodentlig homogene nasjoner. Betydning av 

«statsborgerskap» har blitt preget av den økende betydningen av denasjonaliserte, 

transnasjonale og postnasjonale konstruksjoner av medlemskap (Stokke, 2017). 
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Det er knyttet sivile, politiske og sosiale rettigheter til medborgerskapet. Sivile rettigheter, er 

rettigheter som beskytter individet. Personvern gir tilgang til rettsvesenet, og rettigheter til å 

inngå kontrakter og eierskap til privatpersoners eiendom. Retten til å mene det du vil, 

pressefrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet (Stokke, 2017) er noen av de fremste rettighetene 

ved å leve i det norske demokratiet, og har fått stort fokus de siste 10-15 årene. Politiske 

rettigheter, er rettigheter til å delta i en offentlig arena og i ulike politiske prosesser. 

Stemmeretten, rett til å stille til valg, starte opp og delta i politiske organisasjoner og partier er 

svært viktig og sentralt. Det er også en rettighet å kunne uttrykke opposisjon og å protestere. 

Sosiale rettigheter inkluderer velferdsrettigheter, for eksempel helsetjenester og pensjoner. 

Mulighet for utdanning og i arbeidsmarkedet. Videre kan sosiale rettigheter gi kompensasjon 

for svært lav inntekt, ved arbeidsledighet eller gi rett til arbeidsskadeerstatning.  

Så langt har jeg beskrevet medborgerskap som medlemskap, juridisk status og rettigheter. 

Men medborgerskap krever også aktiv deltakelse innad i samfunnet av andre medborgere. 

Noen plikter er formelle plikter, som å betale skatt og militærtjeneste. Men for å være en 

«god» borger, må en være en aktiv deltaker i et aktivt medborgerskap. 

Et aktivt medborgerskap innebærer deltakelse. Det er mange måter å delta på, og det er stor 

variasjon mellom hvordan staten tilrettelegger for borgernes deltakelse. I et representativt 

demokrati, som i Norge, bestemmer den folkevalgte regjering og storting på innbyggernes 

vegne. Befolkningen er invitert til å delta på vilkår satt av staten, og har ikke selv politisk 

kontroll. En stratifisering av borgere basert på politisk praksis, kan se slik ut:  

1) Deltakere: en del av politiske elite, eller aktive i mobiliseringen nedenfra. 

2) Ikke-deltakere: aksepterer politiske autoriteter uten å gi aktiv støtte, kyniske 

medborgere som er inaktive og forsvarer det med at det ikke nytter likevel, marginaliserte 

borgere som føler seg fremmed for systemet pga. mangel på ressurser. 

3) Opportunister: prioriterer egne interesser og deltar kun hvis det gagner dem selv eller 

deres interesser. (Stokke, 2017). 

Stokkes stratifisering av borgere basert på hvor politisk aktive de er, blir ytterligere belyst 

Amnå og Ekman (2014). Amnå og Ekman erkjenner en synkende deltakelse blant unge, og 

presenterer tre ulike former for passive unge medborgere. Den «desillusjonerte» 

medborgeren, «den uengasjerte» medborgeren, men også ressursen i medborgeren som er 
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«standby» (Amnå & Ekman, 2014). I motsetning til Stokke, som i sin stratifisering, snakker 

ned ikke-aktive medborgere, har Amnå og Ekman har positiv beskrivelse av den ikke-aktive 

«standby» medborgeren. «People stay alert by maintaining their political knowledge and 

nurturing their political interest in order to get involved when needed (Amnå & Ekman, 2014, 

s. 277). Standby-medborgeren følger våkent med på utviklingen, og holder seg oppdatert. 

Videre kjennetegnes denne medborgeren ved at den har en generell tillitt til eksisterende 

system, de folkevalgte og deres evne til forvaltning. Til sist kjennetegnes standby-

medborgeren som villig til å delta mer aktivt hvis situasjonen krever det. Dette er ifølge Amnå 

og Ekman en latent ressurs for et bærekraftig demokratisk samfunn (2014, s. 268).  

 

Medborgerskap har også blitt knyttet til det tosidige begrepet «empowerment» (Goul 

Andersen, 2004). En side ved empowerment, er et syn på politisk deltakelse som en 

mektiggjøringsprosess (Ødegård, 2011). Mektiggjøringen skjer ved å styrke formelle 

rettigheter, og det å kunne påvirke politikken rundt seg. Den andre siden er myndiggjøring, og 

handler om å kunne påvirke politikken rundt seg (Ødegård, 2011). Det er en viktig side ved 

medborgerskap, spesielt knyttet til barn og unge som ikke har stemmerett. Men å jobbe med 

det lille demokratiet, en nedenfra- og opp perspektiv, eller med little p, er måter å mektiggjøre 

en medborger på. Dette perspektivet er ikke avhengig av fulle rettigheter for å være 

mektiggjort for å kunne påvirke og bedre forhold av betydning for en selv og gruppen en har 

felles interesser med. 

 

I innledningen redegjorde jeg for hvordan den varslede satsningen på demokrati og 

medborgerskap i den kommende fagfornyelsen, gjorde det interessant å se nærmere på 

hvordan skolen generelt, og samfunnsfaget spesielt, kan drive opplæring i demokrati og 

medborgerskap. Basert på teori om medborgerskap, blir det tydelig at begrepet 

medborgerskap inkluderer flere sider av mennesket, og dekker både det sosiale og politiske 

fellesskapet: stemmerett, ytringsfrihet, pressefrihet, religionsfrihet, rett til ulike former for 

politisk aktivitet og rett til å uttrykke uenighet. Uavhengig om en utvikles til latent standby 

ressurs, eller aktiv og deltakende medborger, krever det uansett en rekke ferdigheter som 

skolen skal legge til rette for opplæring i.  
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2.3 Politisk sosialisering, «push» og «jump» 

En grunnleggende tillitt for demokratiet, og til politikerne som representerer oss er viktig. 

Tillitten kan bidra til opprettholdelsen av det demokratiske samfunnet, men det er en balanse 

mellom ønsket om å sosialisere unge inn i demokratiske verdier og normer som er fastsatt av 

voksensamfunnet, og ønsker om at ungdom både skal utfordre og bevare de samme 

institusjonene i framtida (Ødegård, 2011). Uansett må elevene gjennom en politisk 

sosialisering. 

Politisk sosialisering skjer i første omgang sammen med den nære familien en vokser opp i, 

og det har stor betydning for individets politiske aktivitetsnivå (Ødegård, 2011). Hvis en 

vokser opp med en primærfamilie hvor foreldrene har høy utdanning, det snakkes om politikk 

hjemme og hvor foreldrene stemmer ved valg, er det en større sannsynlighet for at barnet 

utvikler politisk bevissthet og engasjement (Ødegård, 2011). Slike oppvekstsvilkår har 

sosiale, økonomiske og kulturelle ressurser som påvirker det politiske verdi og 

handlingsmønsteret. Denne faktoren i politisk sosialisering, kan kalles «push»-faktor. Forhold 

under oppveksten gjør at enkelte blir «dyttet» inn i et politisk aktivt-  og deltakende liv. De 

som ikke blir pushet ut i politisk deltakelse via primærsosialisering, kan oppleve en følelse av 

politisk avmakt, en opplevelse av å ikke bli hørt (Ødegård, 2011). Avmakt kan føre til en 

opplevelse at «det ikke nytter likevel», og avstår fra det politiske kretsløpet. Det kan bli et 

problem for demokratiet, fordi det kan skape et skjevfordelt deltakelsesmønster (Ødegård, 

2011). 

De som ikke tilegner seg politiske ressurser gjennom primærfamilien, kan lære dette via 

sekundærsosialisering. Skolen er en arena for sekundærsosialisering. Ved at skolen 

tilrettelegger for å gi kunnskap, ferdigheter og kompetanse i politikk, demokrati og 

medborgerskap, senkes terskelen for unge til å «hoppe» på politiske aktiviteter. Ulike 

ungdomsorganisasjoner, kan også bidra til å skape denne «jump» faktoren, og kan dermed 

bidra til politisk integrering av en bredere gruppe unge. På denne måten blir det mindre fare 

for elitisering, og et mindre skjevfordelt sosialt mønster (Ødegård, 2011).   
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2.4 Hva er god opplæring i demokrati og 

medborgerskap? 

Biesta sier at utdanning i medborgerskap, krever alle tre funksjoner: både kvalifikasjon, 

sosialisering og subjektivering, men han presiserer også at det ikke er slik at elever må læres 

opp til å bli demokratiske borgere. Demokratiske borgere er de allerede (Biesta, 2006). 

 

2.4.1 Kvalifikasjon-, sosialiserings,- og subjektifikasjonsfunksjon 

Hva god utdannelse er, er et sammensatt spørsmål. Biesta (2011) spør «Hva er utdannelse til 

for?», og peker på at utdannelse fører til tre forbundne funksjoner: en kvalifikasjonsfunksjon, 

en sosialiseringsfunksjon og en subjektifikasjonsfunksjon (2011, s. 31). 

Kvalifikasjonsfunksjonen, er helt sentralt og viser til kunnskap og ferdigheter. Å kvalifisere 

elevene ikke bare til å løse spesifikke oppgaver, men også for å forbedre elevene til å inngå i 

samfunnet som arbeidende, og på den måten bidra til å gi samfunnet økonomisk utvikling og 

vekst. Det er også svært viktig å gi elevene kvalifikasjoner om kunnskap og ferdigheter som 

de kan relatere til for eksempel politikk, for på denne måten kunne ivareta fullt ut sitt 

medborgerskap. 

 Sosialiseringsfunksjonen omhandler hvordan elevene gjennom utdanningen, blir en del av 

bestemte sosiale, kulturelle og politiske «ordner» (Biesta, 2011, s. 31). 

Utdanningsinstitusjoner går aktivt inn for å videreføre bestemte normer og verdier, ofte i 

relasjon til utførelsen av ulike kulturelle og religiøse tradisjoner, eller ved generell 

sosialisering. Utdanning har en strek sosialiserende side, og det blir også vektlagt i overordnet 

del av læreplanen. Elevene blir sosialisert gjennom en eksisterende norm, og på denne måten 

blir kultur og tradisjon videreført (Biesta, 2011). 

Den tredje kvalifikasjonen som Biesta (2011) sier utdanning har innflytelse på, er 

subjektifikasjon. Subjektifikasjonsfunksjonen er utdannelsens innflytelse på individet. En 

funksjon som trekker eleven i retning av å bli uavhengig i tenkning og handling, og dermed 

også autonom.   

I tillegg til disse tre kvalifikasjonene, må vi se utdannelse i lys av gjeldende læreplaner, som 

alltid er normative, og alltid har en sosialiserende effekt. I Læreplanens overordnede del om 
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verdier og prinsipper for grunnopplæringen, står det spesifisert at opplæringen skal gi elevene 

kunnskap som setter de i stand til å delta i demokratiske prosesser, samt forstå sammenheng 

mellom sentrale rettigheter. Dette fordrer hva Biesta kaller kvalifikasjon og sosialisering. 

«Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap 

om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta 

i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen 

mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og 

organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk» 

(Udir, 2017, 2.5.2.). 

Overordnet del spesifiserer også utviklingen av individet, at hver enkelt skal utvikle forståelse 

og kunnskap som de kan ta i bruk i ulike sammenhenger, både i fellesskap men også alene. 

Dette peker i retning av utdanningens subjektifikasjonsfunksjon (Biesta, 2006), hvor 

hensikten er å utvikle elevenes autonomi. 

 «Skolen skal gi rom for dybdelæring slik at elevene utvikler forståelse av sentrale elementer 

og sammenhenger innenfor et fag, og slik at de lærer å bruke faglige kunnskaper og 

ferdigheter i kjente og ukjente sammenhenger. I arbeidet med fagene skal elevene møte 

oppgaver og delta i varierte aktiviteter av stadig økende kompleksitet. Dybdelæring i fag 

innebærer å anvende kunnskaper og ferdigheter på ulike måter, slik at elevene over tid kan 

mestre ulike typer faglige utfordringer individuelt og i samspill med andre». (Udir, 2017, 2.2) 

Prinsippene i Overordnet del gjelder for både grunnskole og videregående opplæring 

(grunnopplæringen), og utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf og de 

overordnede prinsippene for grunnopplæringen (Udir, 2017). Kvalifikasjon-, sosialiserings,- 

og subjektifikasjonsfunksjon som er presentert her, kan med dette forstås som gjennomgående 

mål for grunnopplæringen. 

 

2.4.2 Utdanning for og gjennom demokrati 

Det har vært en generell tendens at undervisningen i demokrati og medborgerskap, har dreid 

som om kvalifikasjonsdimensjonen. Det vil si at det i stor grad har blitt undervist tett på 
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lærebøkene, og at lærebøkene i stor grad har handlet om kunnskapsdimensjonen ved 

demokrati og medborgerskap (Biesta, 2011 Børhaug, 2017. Lorentzen & Røthing, 2017).  

Det er tre tilnærminger til demokratiutdannelsen, og det er for å få kunnskap om hva 

demokrati er, og om hva demokratiske prosesser er. Den andre tilnærmingen gjelder å legge 

til rette for ferdigheter som deliberasjon, å fatte beslutninger i fellesskap og å takle ulikhet. 

Den tredje tilnærmingen er å danne en positiv holdning til demokratiet gjennom holdninger 

og verdier (Biesta, 2006). 

Elever lærer ikke bare ut fra hva som blir fortalt dem, de lærer gjerne bredere og dypere, 

gjennom erfaringer i ulike situasjoner. For det første er det viktig at skolen er demokratisk, for 

(Biesta, 2006) den beste metoden å gi opplæring i demokrati er ved å være demokratisk. 

«Live as you preach», eller «Teach as you preach» om du vil. Skolen kan gi elevene 

demokratiske opplevelser gjennom måten skolehverdagen er bygget opp, og at elevene stadig 

får oppleve demokratiske prosesser. Demokratiske opplevelser får elevene gjennom deltakelse 

av livet ellers også, som hjemme, på internett, idrettslaget osv.  

Børhaug (2017) kritiserer både Ludvigsenutvalget, og Stortingsmeldinga ved å si at dette er 

egnet for en skolesituasjon, eller en arbeidslivsituasjon, men at det har lite til felles med 

hvordan det politiske demokratiet faktisk fungerer, og at utdanninga burde være mer lik de 

politiske påvirkningskanalene. Mangelen på den institusjonsbaserte deltakelsen som offentlig 

autoriteter, partier, organisasjoner, aksjonsdemokrati osv. gjør at opplæring i demokratisk 

medborgerskap, slik det er presentert i NOU.2015:8 og St.meld.28, ikke er formålstjenlig. 

Tvert imot hevder Børhaug: 

«(…) dersom unge som voksne nærmer seg institusjonene uten forståelse for hvordan 

de virker og hvorfor de er som de er, er det kort vei til avvisning og avmakt og politisk 

fremmedgjøring. Hvis elevene tror at alle får si hva de mener, og bli tatt hensyn til, vil 

de ha vanskeligheter med å forstå og akseptere at mange av institusjonene ikke 

fungerer slik». (Børhaug, 2017, s. 8). 

I Hoskins, Janmaat og Villalba sin artikkel fra 2012, hevder de at strategier som involverer 

læring gjennom dialog og relasjoner, har et potensial for å utvikle kvaliteter som trengs for 

aktivt medborgerskap. Hoskins, Janmaat og Villalba konkluderer med at for å lære 

medborgerskap, er det de mindre formaliserte og mer kontekstualiserte tilnærmingene, 

gjennom dialog og diskusjon i og utenfor skolen. Det er denne sammenhengen som er de mest 
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effektive strategiene (2012, s. 443). De hevder at blant annet elevråd har en effekt på hvordan 

unge lærer medborgerskap. Dette støttes av Keating og Janmaat (2016), der det blir presisert 

at ulike aktiviteter, som for eksempel elevråd i skolen, hvor elevene får opplæring gjennom 

demokrati, har en effekt på unges politiske engasjement.  

I tråd med teori og tidligere forskning (Biesta, 2006. Børhaug, 2017. Hoskins & Janmaat & 

Villalba, 2012. Keating & Janmaat, 2016), er det noen ferdigheter som ligger til grunn for 

kompetanse i demokrati og medborgerskap.  

 

2.5 Ferdigheter og kompetanse 

Professor Sten Ludvigsen har ledet Ludvigsenutvalget, som har vurdert hvilke kompetanser 

elevene vil trenge de neste 20-30 årene. Ludvigsenutvalgets rapport, NOU 2015:08  

Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser, gir en rekke vurderinger av hvilke 

kompetanser elevene vil trenge for å leve gode liv noen tiår fremover. I NOU 2015:08, 

anbefaler utvalget en styrket satsning på demokratisk medborgerskap. I Stortingsmelding 28, 

fremheves en satsning på demokrati og medborgerskap. 

Ny overordnet del ble vedtatt i september 2017, og den utdyper blant annet verdigrunnlaget 

og de overordnede prinsippene for pedagogisk praksis i opplæringen. Demokrati og 

medvirkning er viet stor plass i ny overordnet del. Ny overordnet del tar også for seg 

kompetanse og ferdighetsbegrepet. Faglig læring er sentralt i opplæringen, og læreplanene vil 

bygge på følgende definisjon av kompetanse: 

«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre 

utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. 

Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning» 

(Udir, 2017:2.2). 

 

Hoskins, Janmaat og Villalba (2012) påpeker at det er kvaliteten og ikke kvantiteten på 

undervisningen som har betydning. De trekker spesielt frem at det er de mindre formelle 

dialog- og diskusjon-situasjoner, både i og utenfor skoletiden som skaper læring i 

medborgerskap (2012, s. 443). Keating og Janmaat (2016) fremhever at ulike ferdigheter kan 
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hjelpe elevene å identifisere og bidra med løsninger ved utfordringer i lokalmiljøet. 

Ferdigheter som deliberasjon, inngå kompromiss, snakke foran andre, uttrykke meninger, å 

kunne samarbeide i grupper og ta til seg andres meninger (Hoskins, Janmaat & Villalba, 

2012, s. 412). 

«Å kunne samhandle med andre er en del av demokratisk kompetanse, for eksempel å 

kunne ytre sin mening, delta i diskusjoner, lytte og vise respekt for andres meninger og 

synspunkter. Holdninger som å se verdien av fellesskap og å respektere forskjellighet 

og at andres meninger skal bli hørt er sentralt. Forståelse av at deltakelse krever 

gjensidig forpliktelse mellom mennesker, kan også defineres som en del av 

demokratisk kompetanse. Demokratisk kompetanse omfatter også å utøve 

demokratiske handlinger i praksis, for eksempel å kunne lede diskusjoner, la alle bli 

hørt og komme fram til enighet og kompromisser» (NOU 2015: 8 s.30). 

Utdanningsdirektoratet beskriver videre at kompetanse er mer enn konkrete ferdigheter og 

konkrete kunnskaper. I komplekse oppgaver og situasjoner må en ta i bruk et mangfold av 

ferdigheter og kunnskap for å kunne vise kompetanse (Udir). I Tønnessen & Tønnessen 

(2007, s. 226-236), vises det til flere ulike ferdigheter som er sentrale for å utvikle 

demokratisk kompetanse. De viser til det å kunne lese, lytte aktivt, tale og skrive som alle er 

grunnleggende ferdigheter, videre er det svært viktig å klare å skaffe seg informasjon, samt 

organisere, tolke og vurdere denne informasjonen kritisk. Muntlig og skriftlig 

kommunikasjon, ferdigheter innen ulike former for samtaleteknikker. Og sist men ikke minst 

evnen til å samarbeide med andre. 

Børhaug (2017) skriver at det er nærliggende å tro at Ludvigsenutvalget, utover 

valgdeltakelse, ser på demokratisk deltakelse som mellommenneskelige prosesser på 

mikronivå. Han skriver videre at «Den mest velvillige tolkninga, er kanskje å tenke seg at 

engasjement for makrospørsmål begynner lokalt, mellom mennesker. Dette må så integreres i 

andre institusjoner og organisasjoner som på meningsfullt vis kan agere på et makronivå» 

(2017, s. 14). Børhaug (2008), viser til en rekke faktorer på individ nivå som må i spill for å 

kunne delta politisk. Han lister opp holdninger, verdier, ulike disposisjoner og en rekke 

forskjellige ferdigheter. Av erfaringer som ligner politiske institusjoner elevene vil møte også 

utenfor skole og hverdagsliv, nevnes elevrådsarbeid og skolevalg. Børhaug trekker frem 

deliberasjon, og hvordan deliberasjon kan bidra til påvirkning av beslutningstakere. Men, det 

er ikke nok å legge opp til politisk deltakelse i skolen. Børhaug skriver: «In order to facilitate 
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political participation, political education has to explain what kind of behavior political 

participation actually is» (2008, s. 584). Dette utsagnet presiserer hvor viktig det er at skolen 

legger til rette for at elevene kan få en metakognitiv bevissthet rundt det de lærer. 

 

2.6 Latent standby medborger 

En latent standby medborger er en som er våken, holder seg oppdatert om politikk ved å ta 

opp politiske temaer i hverdagslivet, og som er villige til å delta hvis det trengs.  Amnå og 

Ekman peker på at denne form for passive borgere kan være en positiv ressurs for 

demokratiet. Spesielt i kombinasjon med politisk interesse, tillitt og tilbøyelighet til å delta. 

Det som er viktig, er at disse latente ressursene har kompetansen som er nødvendig for å 

steppe inn ved behov (2014, s. 270). Som latent ressurs er de våkne og følger med for å 

opprettholde sin politiske kunnskap slik at de ved behov kan involvere seg. Disse positive 

ressursene som latente passive medborgerne, som blir beskrevet av Amnå & Ekman, har tillitt 

til systemet og til politikerne. Denne grunnleggende tillitten er viktig, da den kan bidra til 

opprettholdelsen av det demokratiske samfunnet. 

 

2.7 Begreper og metakognitiv forståelse 

En metakognitiv forståelse av hvordan og hvorfor vi lærer, er ikke et mål i seg selv, men det 

kan skape en bevisstgjøring rundt egen forståelse rundt hvordan vi lærer.  (Brandsford, Derry, 

Berliner, & Hammerness. 2005). Brevik, Fosse & Rødnes (2014) presiserer at elever må få 

eksplisitt opplæring i fagbegreper av lærer. Dette gjør at elevene har bedre forutsetninger for å 

kunne reflektere over det de er igjennom, og det kan øke læringen i faget. Brevik et. al sier 

videre at læreren i tillegg til å introdusere begrepet, må forklare, modellere og støtte bruken av 

fagbegrepet i ulike sammenhenger. Å gi elevene erfaringer og systematisk bruke fagbegrepet, 

gjør at en smal ferdighet kan bli kompetanse (Brevik & Fosse & Rødnes, 2014). Videre øker 

den metakognitive forståelsen av hva begrepet innebærer, og det er et svært nyttig verktøy. 

Det er en rekke begreper knyttet til samfunnsfaget generelt, men også demokratiet og 

medborgerskapet spesielt.  
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I Mathé’s artikkel fra (2016), blir det redegjort for hvordan norske ungdommer forstår 

begrepet demokrati. Det presiseres at «demokrati» er et svært sentralt begrep i samfunnsfag 

og at forståelsen rundt begrepet dermed er viktig. Skoler og lærere skal, ifølge læreplanen, gi 

elevene undervisning i, og erfaring med demokratisk praksis, og derfor det er så viktig å tenke 

igjennom hvordan elevene forstår begrepet. 

Elevene i studien legger aspekter ved det liberale demokratiet, men også sider ved deltakende 

og deliberativt syn på demokrati. Mathé presiserer at undervisning som fremmer en utvidelse 

av hva demokratiet er, vil bedre mulighetene for å kunne diskutere, og engasjere seg aktivt i 

klasserommet, både som lærer og som elev. 

 

2.8 Perspektiver: ovenfra- og ned, nedenfra- og opp 

Når norske 16 åringer skal sette ord på begrepet politikk, og forholdet mellom folk og 

politikk, fant Mathé (2017) ut at elevene har en flersidig forståelse av begrepet. Det viste seg 

at 16-åringene både har en ovenfra- og ned forståelse, men også en nedenfra- og opp 

forståelse. 

I ovenfra- og ned forståelsen, er politiske institusjoner sentrale, den offentlige debatten samt 

partipolitikk er kjernen. Sentralt i nedenfra- og opp forståelsen, knyttes ideer, ulike prosesser 

og aktiviteter som knytter samfunnet sammen.  Studien har videre sett nærmere på ulike 

diskusjonsfora på nett, og ettersom dette sees på som en utvidet offentlig sfære, bør skolen 

også legge til rette for at elevene lærer de verktøy og ferdigheter som kreves, i et miljø som er 

forskånet for den grove hetsen som kan forekomme i ulike diskusjonsfora (Mathé, 2017). 

Denne studien konkluderer med at elevene bør få styrket sine ferdigheter på en nedenfra- og 

opp måte. Studien presiserer videre at selv om nedenfra- og opp perspektivet bør styrkes i 

skolen, skal det ikke gå helt på bekostning av kunnskap om politiske institusjoner og formell 

politikk (Mathé, 2017, s. 17), kunnskap om.  

Børhaug (2017) kommer med kritikk av Stortingsmelding 28, hvor departementene varsler 

hvilken retning de ønsker fagfornyelsen. Basert på Ludvigsenutvalget, peker departementet i 

retning av en «avpolitisert individualisme, med stor vekt på samarbeidskompetanse på 

grunnplanet i skule og arbeidsliv, men langt unna det politiske livet og institusjonane der» 

(2017, s. 15). Børhaug fremhever at elevene kan føle avmakt når de oppdager at det politiske 
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systemet ikke fungerer som et lokalt, deliberativt fellesskap, og at dette kan føre til inaktive 

og passive borgere. 

«(…) dersom unge som voksne nærmer seg institusjonene uten forståelse for hvordan 

de virker og hvorfor de er som de er, er det kort vei til avvisning og avmakt og politisk 

fremmedgjøring. Hvis elevene tror at alle får si hva de mener, og bli tatt hensyn til, vil 

de ha vanskeligheter med å forstå og akseptere at mange av institusjonene ikke 

fungerer slik» (2017, s. 8).  

Børhaug presiserer at det er svært viktig å beholde den politiske siden, gi opplæring i den 

institusjonsbaserte deltakelsen, offentlig autoriteter, partier, organisasjoner, aksjonsdemokrati 

osv. er svært viktige institusjoner. Dette er i tillegg til ungdomspolitiske partier og 

interessepolitiske organisasjoner, som danner rammer for ulike deltakeridentiteter som gjør 

det mulig å delta, som for eksempel miljøbevegelsen.  

Kahne & Crow & Lee (2013) beskriver at «big P» innebærer valgpolitikk, uenighet, store 

interessegrupper, eliter og institusjoner. Det er formelt og delvis statlig. «Little p» er  ikke-

institusjonelt og knyttet i stor grad til frivillighet i lokalsamfunnet. I «little p» er det gjerne 

selve handlingene som står i fokus, ikke nødvendigvis politikken bak (Kahne & Crow & Lee, 

2013). Kahne & Crow & Lee trekker paralleller mellom «little p», og «Service learning», 

hvor elevene kan utgjøre en direkte forskjell ved for eksempel å plukke søppel, hjelpe til på et 

eldresenter eller være ekstralærer for yngre barn. Denne måten å jobbe på økte ikke 

valgdeltakelsen, men den økte frivillighet og deltakelse i lokalsamfunnet. Kahne & Crow & 

Lee (2013) trekker frem viktigheten av å skille mellom big p og little p i undervisningen, fordi 

selv om de unge engasjerer seg utfra egne interesser, det være seg på internett eller i 

lokalsamfunnet (little p), så påvirket ikke dette de unges interesser for big P. Undervisning 

som oppfordrer til deltakelse på individnivå, bidrar ikke til å engasjere til for eksempel 

valgdeltakelse. Derfor er det svært viktig å undervise både i big P, og i little p, for å skape en 

variasjon og for å gi elevene forutsetninger for begge deler (Kahne & Crow & Lee, 2013). 

Ødegård (2011) benytter begrepsparet det store og det lille demokratiet. Der det store 

demokratiet viser til kontroll av myndigheter gjennom tradisjonelle institusjoner som politiske 

partier, valgdeltakelse og forhandlinger gjennom andre formelle institusjoner (2011, s. 7). 

Ødegård (2011) oppgir Ungdomspolitiske partier og interessepolitiske organisasjoner som to 

deltakelseskanaler ungdom har til rådighet, som kan knyttes opp mot det store demokratiet. 
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Det lille demokratiet viser til hvordan en gruppe personer, gjennom direkte personlig 

samhandling forsøker å påvirke egen situasjon i nære omgivelser (2011, s. 7). To 

deltakelseskanaler som kan knyttes til det lille demokratiet, og som ungdom har tilgang til er 

enkeltsaksorientert / aksjonsdeltakelse, og kommunale ungdomsråd.  

 

2.9 Alternative opplæringsaktiviteter 

Det faller bort noe undervisning ved alternative opplæringsaktiviteter. Sjaastad & Carlsten & 

Wollscheid (2016) rapporterer at det er store forskjeller blant lærerne om de opplever at 

alternative opplæringsaktiviteter tar for mye tid eller ei. Videre forteller rapporten at det er 

lettere å knytte alternative aktiviteter til fagenes kompetansemål i fellesfag og teoretiske fag, 

enn i programfag og mer praktiske fag (Sjaastad & Carlsten & Wollscheid 2016, s. 60). 

Rapporten viser også at lærere synes alternative undervisningsopplegg, som OD-dagen, 

Dignity day, besøk fra organisasjoner, turer osv. har en naturlig plass i skolen. Det går ofte å 

koble aktiviteten til et eller flere fag. Et annet viktig moment, er at ikke alle timer som faller 

bort regnes som «tapt». 

Det er elevenes rettighet å få et minste årstimetall, eller enklere forklart: rett antall 

klokketimer undervisning i hvert fag, hvert år. Den enkelte læreplan for fag oppgir hvor 

mange timer elevene har rett på. Det er skoleeiers plikt å innfri dette, og som må følge det opp 

(Sjaastad & Carlsten & Wollscheid, 2016, s.15). Denne oppgaven er basert på et alternativt 

opplæringsopplegg. Innledningsvis i kapittel 4, vil jeg også presentere deler av konteksten Ta 

Over prosjektet befant seg i. Den del av konteksten belyser at det har gått bort en del 

skoledager til andre alternative opplæringsopplegg også i forkant av Ta Over prosjektet. 

 

2.10 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg beskrevet demokratiteori med hovedvekt på deliberativt demokrati. Et 

sitat fra Dewey (1938, s. 101) er relevant her: «Demokrati er mer enn en form for styre, det er 

primært en nærværende livsform som preges av samtale om fellesskap». I dette sitatet ligger 

det en forventning om at en gjennom samtale og dialog skal søke å finne frem til den 
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løsningen på en utfordring, som er til det beste for fellesskapet. Enslin & Pendlebury & 

Tjiattas (2001) peker på at man i et deliberativt demokratisk perspektiv, kan utvikle både 

autonomi og toleranse hos elevene. Et klima preget av deliberasjon, kan maksimere 

mulighetene for at deltakerne får ytret seg, og at deltakerne på denne måten kan ta en 

avgjørelse basert på det bedre argument (Habermas, 1984). 

Videre har jeg belyst ulike sider ved medborgerskapet, for på denne måten fremheve at 

begrepet «medborgerskap» er svært komplekst. Komplekst er også de ulike sidene ved å være 

et politisk menneske, og jeg fremhever teorien for å belyse hvordan disse perspektivene har 

møttes i prosjektet Ta Over. I tillegg har jeg inkludert et avsnitt om standby medborgere, da 

enkelte elever er mer passive enn andre i dette prosjektet, og jeg knytter dette opp mot 

utvikling av demokratisk kompetanse. 

Gert Biestas (2006) teori om utdanning om, for og gjennom demokrati er en måte å forstå 

demokratilæring på, og jeg vil se på hvordan demokratilæring har forekommet i Ta Over 

prosjektet i lys av opplevelsene til deltakerne. Videre vil jeg forsøke å koble kvalifikasjon-, 

sosialisering- og subjektifikasjonsfunksjonen (2011) opp mot kompetanse. 

Jeg valgte tidligere forskning som både har sett på hvor viktig det er med begrepslæring, 

spesielt i samfunnsfag, for å kunne nå kompetansemålene i læreplanen (Brevik & Fosse & 

Rødnes, 2015. Mathé, 2016). Dette er spesielt aktuelt da jeg har valgt å fokusere på en 

deliberativ demokratiforståelse, hvor samtale, og å komme til enighet i fellesskap står sentralt.  

Videre er det to ulike perspektiver på demokratiet som er belyst. Jeg ser på det lille 

demokratiet (Ødegård, 2011), little p (Kahne & Crow & Lee, 2013) og nedenfra- og opp 

perspektivet (Mathé, 2016), som flere begreper som favner om relativt like sider av 

perspektivet. Denne siden ved demokratiet handler om hva individene selv kan gjøre, og 

hvordan de kan påvirke beslutninger som omhandler dem selv i sine nære omgivelser. Det 

store demokratiet (Ødegård, 2011), big p (Kahne & Crow & Lee, 2013) og ovenfra- og ned 

perspektivet (Mathé, 2016) handler om valgdeltakelse, partipolitikk og de formelle 

institusjonene. Jeg har inkludert tidligere forskning som belyser hvordan de to ulike sidene 

kan forstås i et samfunnsfagsperspektiv. 
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3 Metode  

I dette kapittelet skal jeg vise hvordan jeg har arbeidet frem informasjon om Ta Over som 

metode, og om Ta Over ved Eidsvoll 1814 ga elevene opplæring i demokratisk 

medborgerskap. Jeg ønsker å vise gjennomsiktighet i prosessen ved å beskrive design og 

metode, utvalg, intervjuguider, semistrukturerte intervjuer, tematisk analyse (Braun & Clarke, 

2006) og etiske hensyn før jeg avsluttet kapittelet med et avsnitt om reliabilitet og validitet. 

 

3.1 Forskningsdesign og metode 

Dette er en datadrevet, case-basert studie av Ta Over, prosjektet «Ungdommen tar over», som 

var avsluttende aktivitet ved det treårige demokratilærings- og samarbeidsprosjektet mellom 

museet Eidsvoll 1814 og Eidsvoll videregående skole. Denne oppgaven søker å finne svar på: 

Hvordan deltakende elever, lærere og museumsansatte opplevde å delta i Ta over- prosjektet? 

Jeg ser på tre deltakerperspektiver: elever, lærere og museumsansatte, og i problemstillingen 

legges det særlig vekt på elevenes opplevelser av læring i demokratisk medborgerskap. 

Det er problemstillingen som avgjør forskningsmetoden, og for å undersøke om elevene 

opplever at Ta Over ga dem opplæring i demokrati og demokratisk medborgerskap 

(Cresswell, 2014). Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming med ønske om å få tilgang til 

informantenes opplevelser og deres livsverden (Kvale & Brinkmann, 2015). Fordi jeg ønsket 

å få tak i hva informantene selv opplevde, var intervju den metoden som best passet for å 

besvare problemstillingen for denne oppgaven (Maxwell, 2013). Dette er også en 

undersøkelse basert på én case (fenomen), den skal ikke sammenliknes med andre tilsvarende 

caser (fenomener). Videre er det et behov for fleksibilitet i fremgangsmåten. En mindre 

strukturert fremgangsmåte, som kan maksimere kunnskapen om fenomenet (Maxwell, 2013). 

 

3.2 Utvalg 

I denne oppgaven har jeg snakket med tre aktørgrupper av deltakere i Ta Over prosjektet. Alle 

tre grupper: lærere, elever og museumsansatte har sitt daglige virke i Eidsvoll. Med tanke på å 
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fasilitere for intervjuene, og hensynet på å belaste informantene minst mulig, men samtidig 

muliggjøre deltakelse i så stor grad som mulig (Maxwell, 2013), spurte jeg om lov til å holde 

intervjuene på henholdsvis skolen og museet. Dette var for å gjøre belastningen ved å takke ja 

til å delta som informant så liten som mulig, slik at så mange som mulig ville kunne tenke seg 

å delta som informanter. 

 

3.2.1 Lærere 

I prosessen med å finne aktuelle lærerinformanter til intervjuene, hadde jeg dialog med 

skoleledelsen. Jeg sendte noen utvalgskriterier til skolens ledelse, slik at utvalget skulle bli så 

formålstjenlig som mulig (Maxwell, 2013). Jeg ønsket gjerne lærere som hadde hatt 

tilknytning til prosjektet, enten involvert som kontaktlærer eller involvert i prosjektgruppen, 

samt en samfunnsfagslærer. Bakgrunnen for kriteriene var å finne lærere som kjente 

prosjektet, og som hadde sett elever de kjente gjennomføre Ta Over. I tillegg ønsket jeg en 

representant fra prosjektgruppen i utvalget, fordi det kunne klargjøre eventuelle 

bakenforliggende tanker de har hatt, og hensyn de har tatt i planleggingsfasene. 

Det er skolens ledelse som har presentert meg for lærerne som hadde vært involvert i Ta Over 

prosjektet. Av de fem lærerne skolen formidlet som aktuelle kandidater, var det to som ikke 

kunne eller ønsket å stille. Gruppeintervjuet ble da planlagt med å ha tre informanter tilstede. 

Da intervjuet skulle begynne, ble det klart at den ene læreren, ikke kunne komme. Med 

respekt for at tid er en knapp ressurs i skolen, og for at de to lærerne som hadde møtt har satt 

av tiden sin til å snakke med meg, valgte jeg å holde frem det avtalte gruppeintervjuet med de 

to andre lærerne. Da intervjuet med lærerne var godt i gang, kom den tredje læreren inn, og 

deltok på siste del av gruppeintervjuet. De to lærerne som var tilstede hele tiden, representerer 

fagene historie og norsk. Den ene læreren har også vært del av prosjektgruppen fra skolens 

side. For å ta hensyn til informantenes anonymitet, differensieres ikke hvilke lærer som 

underviser i hvilket fag, eller hvem av lærerne som har vært del av prosjektgruppen. Av de tre 

lærerne har to vært involvert i prosjektgruppen, to underviser i historie og norsk, og en 

underviser i samfunnsfag.  

Etter å ha gjennomført intervjuene med elever og museumsansatte, savnet jeg ytterligere 

refleksjoner fra en samfunnsfagslærer.  Jeg fant det da nødvendig å foreta et ekstra intervju 
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med den samfunnsfaglæreren som kom sent inn i gruppeintervjuet. Dette ble da et individuelt 

intervju, men med samme intervjuguide som ved gruppeintervjuet. I utvalget for læreraktør er 

det da tre informanter, to i gruppeintervju og en i individuelt intervju. Begge intervjuene ble 

gjennomført på skolen, for å minske belastningen ved å stille som informanter til intervjuene. 

 

3.2.2 Elever 

Jeg rekrutterte fem elever til å delta i et gruppeintervju. Jeg ønsket elever som var tilknyttet 

ulike arbeidsgrupper innad i prosjektet, da det under gjennomføringen fremsto som et 

kjennetegn at «den typisk flinke eleven» var i en type gruppe, mens den «mer umotiverte og 

ikke fullt så skoleflinke eleven» var i en annen gruppe. Jeg fant en informant fra begge disse 

arbeidsgruppene, samt tre elever fra andre arbeidsgrupper. Utvalget besto av tre jenter og to 

gutter. Utvalget var et delvis tilgjengelighetsutvalg, da det kun var mulig å plukke elever fra 

to av klassene på det aktuelle tidspunktet. Videre er utvalget også basert på selvseleksjon, da 

jeg plukket ut elever som selv meldte interesse for å delta på gruppeintervjuet. Det er likevel 

en spredning i både kjønn og hvilken arbeidsgruppe de var tilknyttet, så jeg vil argumentere 

for at dette er et formålstjenlig utvalg.  

Bakgrunnen for selvseleksjon, var en misforståelse mellom skolen og meg i forkant, noe som 

resulterte i at det kun var forhåndsutplukket elever til den andre masterstudentens intervjuer. 

Kriteriene jeg valgte ut fra, blant elevene som selv meldte seg, var gruppetilhørighet under 

prosjektet, kjønn og klasse. Jeg ønsket størst mulig diversitet i utvalget, for å på den måten få 

informasjon fra en større flate av prosjektet. Det var de ansatte ved museet som ledet de ulike 

arbeidsgruppene under hele prosessen med Ta Over dagene. Ved å søke diversitet i 

gruppetilhørighet, vil betydningen av enkeltpersoner fra museet som veiledet de ulike 

arbeidsgruppene under Ta Over prosjektet, vises som en del av mangfoldet fremfor et 

hovedtrekk ved prosjektet som helhet. De fem elevinformantene, hadde blitt veiledet av fem 

ulike ansatte ved museet. Å få frem et slikt mangfold, kan oppnås ved å unngå skjevfordeling 

av representasjon i utvalget (Maxwell, 2013).  
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3.2.3 Museumsansatte 

Når det gjelder ansatte ved museet, besto utvalget av fire informanter: Delprosjektleder som 

var ansvarlig for Ta Over, den som var ansvarlig for arbeidsgruppen med de mindre motiverte 

elevene, museumspedagogen og en kurator (ansvarlig for spøkelsesvandring). Utvalget av 

museumsinformanter besto av to menn og to kvinner. Det er en mulighet for at dette utvalget 

også er delvis basert på selvseleksjon, men denne utvelgelsen ble foretatt av museet selv. Jeg 

hadde i min kommunikasjon med museet, beskrevet et ønske om størst mulig diversitet i 

utvalget. Jeg ønsket en ansatt som jobbet med gruppen med de antatt mindre motiverte 

elevene, ansatte som var involvert i prosjektet, og en balanse mellom kvinner og menn. 

Bakgrunnen for denne bestillingen, var at jeg ønsket innspill fra så stort mangfold som det er 

mulig å oppnå. Utvalget ble bestående av fire informanter, basert på et formålstjenlig utvalg 

(Maxwell, 2013). Intervjuet av de museumsansatte ble gjennomført ved museet for å minske 

belastningen ved å delta i undersøkelsen. 

 

3.3 Intervjuguider 

Jeg ønsket å finne svar på om elevene opplevde å ha fått opplæring i demokrati og 

demokratisk medborgerskap i løpet av dette prosjektet. Videre ønsket jeg å undersøke om Ta 

Over som metode har potensiale som opplæring i demokratisk medborgerskap.   

I «Ungdommen tar over» ved Eidsvoll 1814, fremheves det at det var et 

demokratilæringsprosjekt. I utarbeidelsen av intervjuguidene, ble det da nødvendig å ta 

hensyn til det teoretiske rammeverket (Maxwell, 2013). Denne oppgaven ser derfor på 

demokratiteori, medborgerskapsteori og teori om utdannelse i demokrati og medborgerskap. I 

tillegg til dette teoretiske rammeverket om blant annet demokrati og 

medborgerskapsundervisning, er det også andre faktorer som påvirker elevene i 

skolehverdagen. I forbindelse med denne oppgaven, observerte jeg over flere dager dette 

prosjektet fra sidelinjen, både under planleggingen og selve gjennomføringen. Observasjonen 

var ikke en del av metoden, men ga meg større innsikt i gjennomføringen av prosjektet, og har 

fungert som kontekstskaper.  

Under dagene med observasjon, fikk jeg inntrykk av at det var stor variasjon i innsats hos 

elevene, og at dette delvis kunne knyttes til hvilken arbeidsgruppe elevene var i. I arbeidet 
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med intervjuguidene ble det derfor et poeng å forsøke å finne ut hva som motiverte elevene i 

prosjektet, og hva som vanligvis motiverer elevene. Jeg knyttet innsats til motivasjon, 

vurdering, forventning og utbytte. Det var en overvekt av meningsspørsmål (Kvale & 

Brinkmann, 2015) ettersom jeg ønsket å få en bredere innsikt i hvordan elevene har opplevd 

prosjektet og hva de føler de har lært. Bakgrunnen for å forfølge tema som kan ha innvirkning 

på elevers motivasjon, var for å se på Ta Over som metode. På den måten ønsket jeg å 

fremheve enkelte rammefaktorer ved metoden, og at dette ble satt ord på av informantene. 

Videre hadde jeg et ønske om å få innblikk i hva elevene opplevde de hadde lært om 

demokratisk medborgerskap i dette prosjektet. Da jeg arbeidet frem intervjuguiden, fokuserte 

jeg på å traktforme spørsmålene, ikke bare i intervjuguiden som helhet, men også innenfor 

hvert tema.  Trakten begynner vidt med det generelle, og spisses til det mer konkrete (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Måten jeg forsøkte løse det på, var å begynne med korte og enkle 

spørsmål som hverken dreide seg om mening eller kunnskap, for så å stille meningsspørsmål, 

og til sist faktaspørsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). Bakgrunnen for å stille 

kunnskapsspørsmål, selv om jeg er ute etter individenes subjektive forståelser, er for å se 

hvilken forståelse de har av begrepet demokratisk medborgerskap. På denne måten har jeg 

ivaretatt progresjonsprinsippet, som handler om at hensyn til de senere faser i 

intervjuanalysen, blir tatt hensyn til under utarbeidelsen av intervjuguiden (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 163). 

Jeg valgte å bygge alle intervjuguidene opp rundt fire faser: rammesetting, rolleavklaring, 

fokusering og tilbakeblikk, i henhold til metoden om trakt. Jeg kommer mer tilbake til dette i 

kapittel 3.2.3 der jeg redegjør mer for gjennomføringen av intervjuene. Bakgrunnen for at jeg 

nevner det her, er fordi det er av betydning for tanken bak min oppbygging av 

intervjuguidene. Intervjuguidene er ikke bare bygget opp rundt de samme fasene, men de ble 

også bygget opp rundt de samme temaene. Maxwell viser til å triangulere ved å samle 

informasjon fra en bredde informanter ved hjelp av ulike metoder, for å søke å sikre validitet. 

Jeg triangulerte ikke metoden, men som Maxwell skriver «validity threats are made 

implausible by evidence, not metods» (Maxwell, 2013, s. 128). Jeg har derfor valgt å forsøke 

å triangulere mellom ulike aktører og deres opplevelser og erfaringer i dette prosjektet. Derfor 

var det viktig å få alle aktørgruppene til å si noe om samme tema. Dette forsøkte jeg ved å 

knytte intervjuguidene til de samme temaene: motivasjon, intensjon, klargjøring, læreplan, 

vurdering, erfaringer og skole / institusjonssamarbeid. 
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3.4 Semistrukturerte intervjuer 

Å intervjue er et eget håndverk, som krever ferdigheter og personlige kunnskaper. I det 

foregående avsnittet har jeg forklart hvorfor og hvordan jeg gikk frem i prosessen med å lage 

intervjuguider. I dette avsnittet vil jeg forklare hvorfor og hvordan jeg gikk frem under selve 

datainnsamlingen. 

Det semistrukturerte intervjuet søker å få frem informantenes bekrivelser av deres livsverden: 

verden slik vi møter den i dagliglivet og dennes direkte og umiddelbare opplevelser (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 356). I mine intervjuer, var det ønskelig at informantene skulle snakke 

fritt om sine opplevelser og følelser. For å legge til rette for dette, er iscenesettelsen av 

intervjuet viktig (Kvale & Brinkmann, 2015. Maxwell, 2013). Maxwell (2013, s. 90-91) 

beskriver at en forsker må danne seg et en form for forhold til sine informanter. Vennlig, med 

en profesjonell distanse som åpner nok tillitt mellom forsker og informant, slik at både 

intellektuelle og personlige uttalelser kan komme frem. Videre beskriver Maxwell (2013) at 

det er forskeren som er instrumentet for forskningen, dette presiseres også av Kvale og 

Brinkmann (2015).  Det betyr at det spiller en stor rolle hvordan jeg opptrer overfor 

informantene i denne prosessen, det vil få konsekvenser for hvordan resultatet blir. 

Jeg hadde avtalt på forhånd både med skolen og med museet at jeg kunne ha tilgang til 

møterom en halvtimes tid før intervjuene skulle begynne. I denne halvtimen organiserte jeg 

stoler og bord, jeg leste igjennom intervjuguidene og rigget til lydopptaker. I tillegg satte jeg 

smoothies, frukt og sjokolade frem til informantene. Det er fort gjort at en ungdom ikke 

husket matpakken, at en lærer ikke har rukket å spise i friminuttet likevel, eller at det ble litt 

lenge til lunsj for de museumsansatte som hadde sagt seg villige til å delta som informanter. 

Dette var altså et taktisk grep, og et hjelpemiddel til å holde på informantenes konsentrasjon i 

den tiden intervjuet pågikk. Kvale og Brinkmann (2015) viser til at de første minuttene er 

viktige for hvordan intervjuet vil utvikle seg. Jeg forsøkte med disse forberedelsene, å stille så 

godt forberedt at jeg kunne opptre relativt avslappet, oppmerksomt og vise at jeg var 

interessert (Kvale & Brinkmann).  

Da informantene kom, var det viktig å være imøtekommende og fasilitere for en god 

stemning. Jeg introduserte meg selv, skisserte i hovedtrekk oppgaven, forklarte 

lydopptakeren, forklarte om og innhentet samtykke i løpet av de første minuttene av 

intervjuet. Jeg skriver mer utfyllende om samtykke i avsnittet om Etiske hensyn. 
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Da disse intervjuene ble gjennomført som traktintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2015), gjorde 

jeg det ikke kjent for deltakerne nøyaktig hvilken informasjon jeg ønsket i mine undersøkelser 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg gikk indirekte veien om ulike mer generelle men relevante 

tema, før jeg spesifikt stilte spørsmål om demokratisk medborgerskap. Det er også med 

unntak av de mer kunnskapsorienterte spørsmålene om demokratisk medborgerskap, gjort 

forsøk på å holde spørsmålene, korte og fri for akademisk språk (Kvale & Brinkmann, 2015).  

I intervjuguidene er det sterk overvekt av «Hva» og «Hvordan» spørsmål, og i 

oppfølgingsspørsmålene under intervjuene forsøkte jeg i større grad å stille spørsmål om «På 

hvilken måte» enn «Hvorfor». Kvale og Brinkmann (2015, s. 165), viser til at «Hvorfor» 

spørsmål bør, om de i det hele tatt skal stilles, stilles i slutten av intervjuet. Kvale og 

Brinkmann sier videre at det er forskerens oppgave å besvare «Hvorfor»-spørsmålet. Jeg har i 

større grad forsøkt å stille oppfølgingsspørsmål som «Forstår jeg deg riktig når…» og så, 

forsøkt å gjenta min forståelse av uttalelsen til informanten, slik at han kan bekrefte eller 

avkrefte dette. Når Kvale og Brinkmann beskriver forskeren som sitt eget instrument, så 

eksemplifiserer de dette med intervjuerens evne til å oppfatte umiddelbart hva et svar betyr 

(2015, s. 165), og evnen til å respondere der og da med kunnskap og interesse (2015, s. 166). 

Dette innebærer stor grad av aktiv lytting.  

 

3.5 Tematisk analyse 

Tematisk analyse er en metode for å identifisere, analysere og rapportere ulike mønster og 

tema i et datamateriale (Braun & Clarke, 2006). Videre er tematisk analyse en metode som 

kan benyttes for å belyse for eksempel opplevelser eller holdninger og meninger fra deltakere 

(Braun & Clarke, 2006), noe som harmonerer godt med problemstillingen i denne oppgaven. 

Tematisk analyse er en fleksibel metode å benytte, men krever at det teoretiske rammeverket 

og metoden harmonerer (Braun & Clarke, 2006). Basert på den totale mengden datamateriale, 

som i denne studien var fire transkriberte intervjuer, konsentreres mengden data ned etter 

ulike identifiserte mønstre (Braun & Clarke). Jeg skal nå forsøke å vise hvordan jeg gikk frem 

for å analysere studiens datamateriale steg for steg. 

Steg 1: Jeg leste først i gjennom alt datamaterialet, bestående av tre transkriberte 

gruppeintervjuer og ett individuelt intervju, for å få en oversikt over materialet.  Da jeg ikke 
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hadde transkribert materialet selv, ble det desto viktigere for meg å lese så nøye at jeg ble 

godt kjent med alle intervjuene (Braun & Clarke, 2006). 

Steg 2: Deretter noterte jeg ned ulike temaer det var aktuelt å analysere materialet ut i fra. For 

eksempel «Eierforhold», «Demokratisk medborgerskap», «Demokratiske mikroprosesser» 

eller «Danning». 

Steg 3: Deretter leste jeg materialet igjen, denne gang med et bestemt tema, identifisert i steg 

2, som mål (Braun & Clarke, 2006). Jeg ønsket temaer som jeg kunne benytte på alle tre 

aktørgrupper. 

Steg 4: Jeg jobbet med tankekart (Braun & Clarke, 2006). Ved å sette ulike temaer i senter, og 

med aktuelle relaterte emner. Jeg hadde da et tankekart per tema. I tillegg førte jeg opp de 

ulike tankekartene med ulike tema, for å se om det kunne trekkes paralleller eller om ulike 

elementer ved temaet kunne relateres til hverandre.  

Steg 5: Jeg leste deretter alle intervjuene med samme utvalgte tema minst tre ganger, for å på 

denne måten kunne samle ulike bekrivelser av samme tema. Eksempelvis gikk «eierforhold», 

fra helt konkret bruk av begrepet, til å også inkludere «påvirkning», «medvirkning» og 

«involvering». Og et tema som først helt konkret het «demokratisk medborgerskap» endret 

navn til «demokratiske mikroprosesser», og ble splittet opp til emnene «diskusjon /debatt», 

«engasjement», «deltakelse», «samtaler», «bli enige», «uenighetsfellesskap» og «samarbeid». 

Dette steget i prosessen, handlet om å gjennomgå og vurdere temaene og emnene på nytt 

(Braun & Clarke, 2006). 

Steg 6: For å samle, og bedre kunne visualisere hvilke informantytringer som kunne ligge 

under hvert tema, laget jeg plakater med overskrifter som for eksempel: «Demokratiske 

mikroprosesser», og limte inn utklipp fra intervjuene som ytringer som harmonerte med 

temaet. På denne måten organiserte jeg dataene under de ulike temaene (Braun & Clarke, 

2006). 

Jeg delte inn ytringen etter hvilke aktører som hadde ytret dem. Dette var en måte å få 

redusert ned dataene, slik at funnene kunne bli tydeligere. Jeg hadde egentlig fire 

aktørgrupper fordi jeg skilte mellom det individuelle intervjuet med samfunnsfagslæreren, og 

gruppeintervjuet med de to andre lærerne. Men på bakgrunn av at det vil være mulig å 

identifisere person i sammenstillingen av disse data, valgte jeg å samle de to intervjuene 
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under kategorien «lærere», og som i dette eksempelet se på «demokratiske mikroprosesser» 

som tema. Dette er et lite utsnitt i tabellen, da det er svært plasskrevende å visualisere med 

alle ytringer under dette temaet, men det vil gi en bedre gjennomsiktighet i hvordan jeg 

organiserte dataene i ulike tema. 
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Tema Elever Lærere  Museumsansatte Identifisert 

Demokratiske 

mikroprosesser 

«De var flinke 

til å hjelpe oss 

på rett spor med 

prosjektet, men 

det var ingen 

som hjalp oss 

med dette med 

demokrati og 

demokratilæring

» 

 

Det ble 

tankekart og 

mye innspill fra 

mange. Til slutt 

fikk vi alt ned på 

papiret. Da 

startet prosessen 

med å finne ut 

av hva vi kunne 

klare å 

gjennomføre. Vi 

satt rundt et 

bord og 

diskuterte. Ikke 

bare en dag, 

men flere! 

«De 

(elevene) 

opplever at 

de er 

demokratiske 

medborgere 

når de blir 

hørt og sett» 

 

«Dere i 

styringsgrupp

en, eller hva 

dere kaller 

det, her på 

huset, føler 

kanskje at 

dere har fått 

mere innspill 

enn jeg som 

faglærer, 

kanskje ikke 

så mye». 

«(…) snakke 

sammen, utveksle 

meninger, få en 

fellesforståelse og 

være uenige på en 

ryddig måte» 

 

«Å være 

demokratisk 

medborger, handler 

om å kunne delta i 

et diskuterende 

fellesskap hvor det 

er rom for uenighet 

og enighet, der det 

(…) finne en 

rasjonell måte å 

løse det på, uten at 

enigheten 

nødvendigvis er 

målet». 

Diskusjon 

Debatt 

Engasjement 

Deltakelse 

Involvering 

Uenighets-

fellesskap 

Samarbeid 

Idemyldring 

Påvirkning 

Å bli sett 

Å bli hørt 

Medvirkning 

 

Ved å benytte tematisk metode for min analyse, ser jeg på de eksplisitte uttalelsene til 

informantene. Jeg forsøkte ikke lese mellom linjene i informantenes uttalelser, men benyttet 

de som konkrete og deskriptive (Braun & Clarke, 2006).  
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Steg 7: Jeg satte et skille mellom de ulike aktørene, for på denne måte se separat på hva de 

ulike aktørene fremhever i forbindelse med sin opplevelse av dette prosjektet.  

Steg 8: Jeg så på de ulike mønstrene som hadde blitt visuelle i den tematiske analysen, og 

fortolket dette i forhold til teori. På denne måten har jeg forsøkt å teoretisere funnene. Se 

kapittel 4.  

 

3.6 Etiske hensyn 

Før denne oppgavens oppstart, søkte prosjektleder Nora E. H. Mathé fra ILS Norsk senter for 

forskningsdata AS (NSD) om godkjenning for å innhente data til prosjektet. Underveis i 

videre planlegging og tematisering, ble det nødvendig å sende inn justeringer på søknaden, 

slik at planer og godkjenning stemte overens. 

Prosjektleder hadde laget tre ulike samtykke skjemaer, tilpasset de ulike aktørene som skulle 

intervjues. I oppstarten av intervjuet, benyttet jeg noen minutter til å lese høyt igjennom hele 

skjemaet med informantene. Jeg åpnet for dialog rundt innholdet, og informantene fikk gode 

muligheter til å stille oppklarende spørsmål. 

På bakgrunn av dette prosjektets natur har det vært viktig av kontekstuell betydning, ikke å 

anonymisere hverken navnet på museet eller skolen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 103). 

Dette er et demokratilæringsprosjekt, i grunnlovsbygda Eidsvoll hvor nasjonalmonumentet 

Eidsvollsbygningen setter rammene. Dette har direkte betydning for denne oppgavens 

forskningsspørsmål. I samtykkeskjemaene, ble det derfor presisert at det av fremtidige 

publikasjoner vil kunne komme frem at informanten var elev ved skolen, var ansatt ved 

skolen eller var ansatt ved museet, og hadde en rolle i dette prosjektet mens undersøkelsen ble 

gjennomført (Vedlegg). Videre informerte jeg også informantene om at deres navn ikke vil 

publiseres. Jeg hentet ikke inn noen sensitive opplysninger i denne undersøkelsen. 

Informantene ble informert om at det var frivillig å trekke seg, og at det ikke måtte begrunnes 

eller ville få noen konsekvens for informanten. Samtykkeskjemaet tok også for seg hvordan 

personopplysninger om informantene ville bli behandlet konfidensielt. Alle deltakerne i 

studien var stemmeberettiget, og derfor myndige. Alle informantene signerte 

samtykkeskjemaet før intervjuet startet (Kvale og Brinkmann, 2015, s. 205). Under 

gruppeintervjuet med lærerne, kom en lærer inn under intervjuet. Jeg gjorde den samme 
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introduksjonen som i oppstarten av intervjuet, og den nyankomne informanten signerte 

samtykkeskjema før vi fortsatte intervjuet. 

I både søknaden til NSD, og i samtykkeskjemaene informantene ble presentert, kommer det 

frem at datamaterialet som kommer fra denne undersøkelsen, kan bli oppbevart frem til 2022. 

Etter 2022, skal alle data anonymiseres. I forbindelse med informantenes samtykke, og 

spesielt med tanke på fremtidig bruk av materialet, signerte informantene på 

samtykkeskjemaet (Kvale & Brinkmann, 2015s. 105). Skjemaene med personopplysninger 

ble oppbevart separat fra datamaterialet. Samtykkeskjemaet tok også for seg hvordan 

personopplysninger om informantene ville bli behandlet konfidensielt. 

Jeg har anonymisert alle informantene, men det er en balanse mellom konfidensialiteten, og i 

dette tilfellet gjennomsiktigheten i oppgaven. Jeg har valgt å identifisere de ulike rollene 

elevene har hatt da dette er av kontekstuell betydning. Videre har jeg valgt å identifisere 

lærerne med fag, men ikke kombinasjonen av fag og rolle i prosjektet fordi det da er mulig å 

identifisere individet. Det samme etiske dilemmaet har jeg i omtalelsen av de 

museumsansatte. Jeg har beskrevet ulike stillingstitler i utvalget av informanter, og i noen 

grad opplyst om hvilken gruppe i prosjektet informanten har tatt del i, men jeg har måttet 

prioritere å opprettholde konfidensialitet og anonymisere informantene fremfor å bedre 

gjennomsiktigheten. Jeg har derfor utelatt å knytte stilling og gruppetilhørighet til konkrete 

utsagn. Dette kalles personidentifiserbare data fordi opplysningene kan på bakgrunn av 

sammenstilling av bakgrunnsopplysninger, identifisere individet (NSD) Dette kan ha 

implikasjoner for reliabiliteten, noe jeg kommer tilbake til senere i kapittelet. 

I metodelitteraturen er bevisstgjøring rundt en side ved forskerens rolle som kan virke 

«forførende» på informantene, og at informantene av den grunn oppgir opplysninger de 

senere vil angre på (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 107). Det gjøres også oppmerksom på 

relasjoner som over tid kan endre evnen til å ha en profesjonell avstand. Undersøkelsene som 

ble gjennomfør i forbindelse med denne oppgaven, varte i 1-2 timer og det ble ikke stilt 

hverken følsomme spørsmål, eller spørsmål som på noen måte kan forveksles med 

kvasiterapeutiske (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg har forsøkt å overholde balansen mellom 

profesjonell distanse og mellommenneskelige relasjoner (Kvale & Brinkmann, 2015. Se også 

tidligere avsnitt om Semistrukturerte intervjuer).  
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Da intervjuene var gjennomført, skulle materialet transkriberes. Jeg valgte å sette bort 

transkriberingen til Digforsk AS. I forkant av at jeg delte datamaterialet med Digforsk AS, ble 

det inngått en kontrakt der taushetsplikt og behandling av materialet inkludert sletting av 

materialet ved oppdraget slutt ble spesifisert. Lydfilene med datamaterialet ble sendt som 

rekommandert brev til Digforsk AS. Under intervjuene ba jeg informantene kun oppgi 

fornavn, og i transkripsjonene har informantene blitt kodet med en forbokstav. Da Digforsk 

AS var ferdige med å transkribere alle intervjuene, fikk jeg de tilbake i rekommandert 

sending.  

Samtykkeskjemaer med personopplysninger har ligget separat fra lydfiler av intervjuene og 

de ferdige transkripsjonene. Videre har transkripsjonene blitt lagret på passordbeskyttet PC 

(CESSDA). 

 

3.7 Reliabilitet og validitet 

I Kvale og Brinkmann (2015), presiseres det at kvaliteten på studiet avhenger av kvaliteten på 

intervjuene. At den håndverksmessige dyktighet og ekspertise, samt at intervjuer vet hva han 

intervjuer om, samt hvorfor og hvordan (2015, s. 193).  Jeg har i avsnittene om 

Intervjuguider, Semistrukturerte intervjuer og Tematisk analyse forsøkt å belyse valgene jeg 

har gjort i prosessen. I dette avsnittet skal jeg forsøke å belyse intervjuenes validitet, samt 

denne oppgavens validitet med fokus på reaktivitet og forskerens bias. Videre vil jeg belyse 

reliabiliteten til oppgaven. 

 

3.7.1 Intervjuenes validitet 

Det er vanskelig å si nøyaktig hva som er korrekt transkripsjon, men det som er nyttig 

transkripsjon i denne sammenheng er en verbatim transkripsjon, i formell skriftlig stil, som 

utelater pauser, beskrivelse av tonefall, sosiolekter og dialekter (Kvale & Brinkmann, 2015). I 

denne studien er det viktig å få frem informantenes ytringer om erfaringer og opplevelser de 

har hatt i forbindelse med Ta Over prosjektet. Det er derfor svært viktig å fokusere på 

betydningsinnholdet i ytringene til informantene, og validiteten av intelligent verbatim 
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transkripsjon, vil i denne sammenheng kunne fremheve betydningsinnholdet, og dermed 

fremheve validiteten. 

 

3.7.2 Reaktivitet 

Intervjueren er sitt eget forskningsinstrument (Maxwell, 2013. Kvale & Brinkmann, 2015). 

Det innebærer at forskeren kan påvirke rammene for, eller informantene i studien. 

Påvirkningen forskeren kan ha på informantene kalles reaktivitet. Det er umulig å kunne 

fullstendig kontrollere for denne reaktivitet mellom forskeren og den påvirkningen han bidrar 

med (Maxwell, 2013, s. 125). Reaktivitet, eller refleksivitet som det også omtales som, 

innebærer at forskeren er en del av den verden han undersøker (Maxwell, 2013, s. 125).  

Jeg har forsøkt å balansere mellom på den ene siden å lage gode relasjoner til informantene 

for at de skal føle seg komfortable og ønske å fortelle, mens jeg på den andre siden har 

forsøkt å holde en profesjonell distanse. Undersøkelsenes natur, at de kun besto av et intervju 

per aktørgruppe, samt at intervjuene kun varte i 1-2 timer, gjorde at det var liten risiko å gå 

utenfor de profesjonelle rammene. 

Videre har jeg forsøkt å ikke stille ledende spørsmål, hverken i intervjurunden eller som 

oppfølgingsspørsmål (Maxwell, 2013). 

 

3.7.3 Forskerens bias 

Bias viser til forskerens tidligere erfaringer og består av teori, oppfatninger, holdninger og 

forventninger (Maxwell, 2006). Jeg har i arbeidet med denne oppgaven, måttet ha en ekstra 

fokus på min bias. Jeg identifiserte tidlig i prosjektet at jeg var begeistret for Ta Over som 

konsept. Selv før elevene kom i gang med å ta over museet, opplevde jeg å se muligheter i Ta 

Over som metode. Dette ble satt ord på, og jeg har hatt samtaler om dette både med veileder 

og med den andre studenten som baserer sin oppgave på samme prosjekt.  Jeg opplevde 

samtalene som bevisstgjørende i forhold til hvordan jeg generelt møtte informantene, men 

spesielt i intervjusituasjonen. 
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3.7.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om konsistens og troverdighet i forskningsresultatene. 

Fortolkningselementet ved transkripsjonene kan true reliabiliteten. Det kan skyldes dårlig 

kvalitet på opptakene, eller en kan høre feil og det er en viss subjektivitet i den 

fortolkningsprosessen det er å transkribere intervjuer fra lydfil (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Da Digforsk AS skulle transkribere intervjuene, bestilte jeg verbatim transkripsjon, korrigert 

for sosiolekt, dialekt, pauser, lyder som stønn og lignende. Bakgrunn for verbatim 

transkripsjon, er at det ordrette transkriberte muntlige språket, kan få informanten til å fremstå 

som usammenhengende og forvirret og med lav intelligens. Videre er det enklere å lese 

materialet når de er skrevet i en mer korrekt skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 213-

214). Digforsk har vært en gruppe hvor én person har transkribert, og to personer har lest 

korrektur på det samme materialet. De byttet på hvem som transkriberte, og hvem som 

korrekturleste. Dette kan ha bidratt til å øke reliabiliteten på de transkriberte intervjuene 

(Kvale & Brinkmann, 2016). Jeg har forsøkt å vise gjennomsiktighet, forklart 

fremgangsmetoder og grunnlag for valg jeg har foretatt gjennom hele prosessen. 

 

3.8 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg forsøkt å vise gjennomsiktighet i min beskrivelse av prosessens ulike 

sider. Jeg har beskrevet hvordan jeg har forsøkt å skaffe informanter som kan utgjøre et 

formålstjenlig utvalg. Videre beskriver jeg hvordan intervjuguidene ble bygget opp basert på 

teoretisk rammeverk om demokratiteori, medborgerskapsteori og teori om utdannelse i 

demokrati og medborgerskap. Intervjuguidene hadde overvekt av meningsspørsmål, for å få 

bedre innsikt i hva informantene føler og opplever om det de har vært igjennom under Ta 

Over prosjektet. Alle intervjuguidene var bygget om rundt fire faser: rammesetting, 

rolleavklaring, fokusering og tilbakeblikk. Jeg bygget videre alle intervjuguidene rundt 

samme temaer, for å se hvordan de ulike aktørene opplevde det samme. Intervjuene var 

semistrukturerte og ble tatt opp på lydopptaker.  

Lydfilene ble sendt rekommandert til DigForsk AS, som har transkribert intervjuene. De 

transkriberte intervjuene utgjør datamaterialet i denne oppgaven, og består av tre 

gruppeintervjuer og et individuelt intervju. 
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Jeg analyserte datamaterialet ved hjelp av tematisk analyse (Braun & Clarke, 2006), for å 

identifisere og analysere ulike tema. Kapittelet tar grundig for seg hvordan jeg gikk frem steg 

for steg (3.5).  

Kapittelet belyser ulike etiske hensyn, og jeg trekker spesielt fram at både skolens og museets 

navn blir offentliggjort, som potensielt etisk utfordrende. Informantene ble informert at det 

kan komme frem at de var elev / lærer / ansatt ved skolen eller museet under prosjektet. Jeg 

har anonymisert alle informantene. I lærermaterialet har jeg valgt å ikke spesifisere fag og 

rolle i prosjektet, og blant museumsansatte har jeg ikke koblet uttalelser til stilling, da disse 

dataene sammen har personidentifiserbar effekt. Det kan ha preget muligheten for 

gjennomsiktighet noe, men funnene som blir presentert, ville ikke endret karakter ved å legge 

til disse dataene. Jeg belyser at det tidlig ble identifisert at jeg var begeistret for Ta Over 

konseptet da dette ble introdusert, og at dette potensielt kunne utfordret reliabiliteten i 

oppgaven.  Regelmessige samtaler med veileder og medstudent var bevisstgjørende for meg i 

mitt møte med informantene. 
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4 Funn, fortolkning og diskusjon 

Jeg ønsker med denne studien å finne ut av hvordan deltakerne opplevde Ta Over prosjektet. I 

dette kapittelet vil jeg vise funn fra datamaterialet, tolke og diskutere disse med utgangspunkt 

fra kapittel 2 Teori. Jeg har analysert de ulike aktørgruppene hver for seg, for å få frem mer 

presise perspektiver ved deltakernes opplevelser av prosjektet.  

Kapittelet har flere avsnitt, og jeg velger å presentere kapittelet i en tabell for å bedre 

oversikten. 

Kapittel Tittel 

4.1  Informantene 

4.2  Elevenes opplevelse av læring i demokratisk 

medborgerskap 

 4.2.1 Nedenfra- og opp ferdigheter 

 4.2.2 Samarbeid og deliberasjon 

 4.2.3 Ovenfra- og ned forståelse 

 4.2.4 Mer dialog og felles forståelse 

 4.2.5 Passive elever 

4.3  Lærernes opplevelser 

 4.3.1 Realistene teller timer 

 4.3.2 Undervisning i demokratisk medborgerskap 

 4.3.3 Positiv påvirkning institusjonene imellom   

4.4  Museumsansattes opplevelser 

 4.4.1 Enormt informasjonsbehov 

 4.4.2 Museet må gjøre seg relevant i forhold til 

læreplanen 

4.5  Oppsummering 
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4.1 Informantene 

Som beskrevet mer utfyllende i kapittel 3 Metode, er informantene delt i tre aktørgrupper: 

elever, lærere og museumsansatte.  

Elevgruppen består av to gutter og tre jenter. De er rekruttert fra to ulike klasser, og ingen av 

elevene jobbet i samme arbeidsgruppe under Ta Over prosjektet.  

Lærerne består av et utvalg på tre personer, én kvinne og to menn. De representerer fagene 

samfunnsfag, norsk og historie. To av lærerne hadde kontaktlærer ansvar for elevene, og to av 

lærerne har vært i prosjektgruppen som har jobbet med prosjektet fra skolens side. Under 

datainnsamlingen hadde jeg et individuelt intervju med samfunnsfagslæreren, men i dette 

kapittel vil jeg i hovedsak benytte terminologien «lærer» uavhengig om det er uttalelse fra 

samfunnsfag, historie eller norsklærer. Jeg vil i noen tilfeller, der det er hensiktsmessig, 

benytte terminologien «Samfunnskunnskapslærer» da jeg finner dette hensiktsmessig i et 

fagdidaktisk perspektiv.  

I aktørgruppen for museumsansatte, er informantene fire personer som var ansatt på museet 

Eidsvoll 1814 gjennom hele prosjektet. En av informantene fra museet, var ansatt spesielt for 

dette prosjektet. Utvalget besto av to kvinner og to menn. 

 

4.2 Elevenes opplevelse av læring i demokratisk 

medborgerskap 

 

4.2.1 Nedenfra- og opp ferdigheter 

Det tydeligste funnet hos elevdeltakerne, var at selv om de oppga at de hadde praktisert en 

rekke ferdigheter som kan inngå i det komplekse settet som utgjør demokratisk kompetanse, 

så opplevde ikke elevene at prosjektet har bidratt i særlig grad til demokratilæring. Elevene 

uttrykker et ovenfra- og ned syn på demokratiet, og oppgir å ha savnet den mer formelle, 

politiske opplæringen underveis i dette prosjektet.  
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Da elevene skulle sette ord på hva de legger i demokrati, og hva det vil si å være demokratisk 

medborger, var å stemme ved valg det mest fremtredende. Da elevene skulle forklare hva som 

gjorde at de ikke opplevde å ha fått tilstrekkelig demokratilæring, var det konkret 

faktakunnskap om de ulike politiske partiene som var mest fremtredende. Da elevene skulle 

forklare hvordan de hadde jobbet under Ta Over prosjektet, ble en rekke ulike aktiviteter og 

ferdigheter nevnt. Samarbeid var den mest fremtredende, med ulike former for samtale som 

dialog, debatt og diskusjon, å komme med forslag, ta avgjørelser i fellesskap. 

Arbeidsmetodene elevene har benyttet underveis i prosjektet, kan reflektere i et nedenfra- og 

opp perspektiv, mens elevenes forståelse av demokratilæring kan reflektere et ovenfra- og ned 

perspektiv. 

Nedenifra- og opp perspektivet, handler om hvordan det er individene som utgjør og former 

samfunnet til hva det er. Det åpner opp for mulighetene individene har til å delta, og å ha en 

stemme i samfunnet. Koblet til det lille demokratiet gjelder det spesielt hvordan en kan ha en 

viktig stemme inn i eget nærmiljø. Videre er dette spesielt viktig for unge, og for medborgere 

uten alle rettigheter, fordi nedenfra- og opp perspektivet ser på ressursene, både individuelle 

og kollektive som gjør det mulig å delta, og nettopp bidra til å forme samfunnet (Ødegård, 

2011, s. 27). Det kan vise seg som enkeltsaker, eller aksjonsbasert hvor en samles rundt en 

konkret sak. I tillegg til enkeltsaksorienterte aksjoner, kan unge bidra i kommunale 

ungdomsråd som rådgivere til lokale politikere i politiske saker som berører ungdoms hverdag 

(Ødegård, 2011). 

Det er en styrking av nedenfra- og opp perspektivet i undervisningen som den tidligere 

forskningen taler for (bl.a. Børhaug, 2017. Mathé, 2017), og som Ludvigsenutvalget har tatt 

til orde for (NOU 2015:8). De unge må settes i stand til å kunne engasjere seg politisk, og 

disse forberedelsene begynner i det små, med å trene på ulike ferdigheter som til sammen 

utgjør kompetanse. Kompetanse skal ifølge Utdanningsdirektoratet forstås som:  

 «Kompetanse er mer enn en ferdighet eller en kunnskap, og at den konkrete oppgaven 

eller situasjonen er avgjørende for hvilken kompetanse som kreves. Fordi mange 

oppgaver eller situasjoner er komplekse, er kompetanse noe mer enn én ferdighet eller 

én kunnskap. Ofte må kunnskaper og ferdigheter kombineres og brukes sammen. 

Kompetansemålene i læreplanene vil derfor ofte bestå av både kunnskaper og 

ferdigheter som til sammen utgjør kompetansen» (Udir). 
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Videre konkretiserer Utdanningsdirektoratet at ferdigheter er deler av en helhet, kompetansen: 

«I den konkrete opplæringen må noen ganger deler av kompetansemålet eller enkelte 

kunnskaper eller ferdigheter oppøves hver for seg. Det kan da være hensiktsmessig å 

utvikle lokale læringsmål. Samtidig må delene elevene øver på settes sammen til 

kompetansen elevene skal utvikle, og kompetansemålene må ikke deles opp på en slik 

måte at helheten blir borte. Det er kompetansemålene elevene skal arbeide frem mot 

og vurderes i.» (Udir) 

Det er derfor mulig å praktisere ulike ferdigheter innen kompetansebegrepet på vei mot å nå 

kompetansemålet. 

Oppøving av ferdigheter, speiler også Biestas subjektifikasjonsfunksjon ved 

medborgerskapsutdanning. Elevene skal utvikle ferdigheter som etter hvert utgjør 

kompetanse. Kompetanse kan gi elevene autonomi, ved å kunne benytte sin forståelse og 

kunnskap i ulike sammenhenger (Biesta, 2011). En elev oppsummerte en del av prosessen 

slik: 

«Vi ble kastet ut i det. Vi hadde bare trodd at vi skulle stå i kafeen og i kassa og lage 

kaffe. Så vi satte oss ned med han som driver denne kafeen. Det ble tankekart og mye 

innspill fra mange. Til slutt fikk vi alt ned på papiret. Da startet prosessen med å finne 

ut hva vi kunne klare å gjennomføre. Vi satt rundt et bord og diskuterte. Ikke bare en 

dag, men flere». 

Denne elevens beskrivelse av hvordan de gikk frem med arbeidet i kafégruppen, er tett i 

samsvar med hvordan Ludvigsenutvalget (NOU, 2015:8) beskriver flere typer demokratisk 

kompetanse.  

Sitatet er også beskrivende for hvordan flere av gruppene i prosjektet har jobbet. Samtlige 

elever oppga at de hadde hatt dialog og ulike prosesser rundt å komme til enighet om noe 

under arbeidet med prosjektet. I tillegg indentifiserer elevene at de har fått være med å 

påvirke beslutninger, fått komme med forslag og innspill, de har deltatt i diskusjoner, og de 

har med dette fått medvirke ved både å ha bli sett og hørt i ulike deler av prosessen.  Dette 

støtter også opp om at elevene har praktisert ferdigheter som deliberasjon, det å inngå 

kompromiss, snakke foran andre, de har samarbeidet i grupper, uttrykt sine meninger og har 

måttet ta til seg andres (Keating & Janmaat, 2013). Elevene trekker også spesielt frem 
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samarbeid ved spørsmål om hvordan de selv opplever å ha utviklet sitt demokratiske 

medborgerskap under prosjektet. Ferdighetene elevene oppgir å ha praktisert, viser et 

nedenifra- og opp perspektiv ved Ta Over metoden.  

Nedenfra- og opp perspektivet belyser hvordan en kan gå veier utenom det formelle og 

parlamentariske politiske systemet for å oppnå bedringer av egen interesse knyttet til 

nærmiljøet. I dette tilfellet har elevene på et mikronivå, praktisert sentrale ferdigheter, og løst 

oppgavene de hadde i forbindelse med Ta Over prosjektet. Subjektifiseringsfunksjonen kan 

knytte seg til «kompetanse» begrepet ved at begge begrepene innebærer at eleven på sikt skal 

kunne overføre kunnskap fra en situasjon til en annen, og på denne måte bli mer og mer 

uavhengig i tanke og handling og dermed også autonom (Biesta, 2011). 

 

4.2.2 Samarbeid og deliberasjon 

I det foregående avsnittet, belyste jeg hvordan de ulike perspektivene nedenfra- og opp, og 

ovenfra- og ned kan forstås ut fra dette datamaterialet, og hvordan jeg har benyttet begrepene 

for å forstå hva elevene forteller om. På denne måten har teorien belyst empirien, og empirien 

belyst teorien. Under analysen fant jeg at det ordet som flest ganger blir benyttet av elevene 

for å beskrive hvordan de har jobbet under prosjektet er «Samarbeid». Elevene oppga at 

samarbeidet var preget av samtaler, og hvordan de benyttet samtaler for å løse oppgaver i sine 

arbeidsgrupper.  

Deliberasjon er en kollektiv prosess, hvor samtale i forkant av en eventuell avgjørelse er 

sentralt (Habermas, 1984). Det er et poeng at denne formen for demokrati skal hindre 

undertrykkelse og maksimere muligheten for at alle synspunkter blir vurdert. Habermas 

presiserer også at i den prosessen som deliberasjon er, må deltakerne respektere det sterkeste 

argumentet, til tross for om dette er imot en individuell mening i saken. Gjennom en 

deliberativ prosess får deltakerne mulighet til å forstå hvordan andre deltakere tenker og hva 

de mener, samtidig som de får trent på selv å uttrykke sine meninger og å argumentere for 

disse. Gjennom denne aktive form for kommunikasjon, kan deltakerne få en dypere forståelse 

av temaet (Andersson, 2012, s. 30). En elev beskriver prosessen i arbeidsgruppen sin slik: 

 «Vi i kafégruppen måtte tenke på ungdom generelt. Når vi skulle sette oss ned med 

denne menyen, var det ikke det vi likte å spise. Vi vurderte ting ut fra hva elevene 



46 

 

kjøper i kantinen, så vi har lært mye om samarbeid. Det ble mye fokus på ungdom og 

oss. Det jeg sitter igjen med er det samarbeidet vi i kafégruppen hadde». 

Dette sitatet er beskrivende for hvordan deliberasjon har forkommet i arbeidsprosessene. 

Dette er i tråd med hvordan Habermas (1984) fremhever prosess som sentralt. I tillegg til 

prosessene, belyser sitatet Habermas´ et poeng om at en ikke skal velge det beste for en selv, 

men det beste for fellesskapet. Dette sitatet kan også sees i sammenheng med sitatet jeg valgte 

å benytte for å belyse hvordan elevene har praktisert mange ulike ferdigheter (kapittel 4.2.1). 

Eleven oppga at de hentet inn innspill fra mange, fikk det ned på papiret, og hvordan de da 

satt rundt et bord og diskuterte i flere dager hvordan de burde gjennomføre kafédriften i 

prosjektet. 

Eleven som har jobbet i kafégruppen, oppgir eksplisitt at de ikke bare kunne lage og servere 

den maten de selv likte under Ta Over dagene, men de hentet inn andre ungdommers 

preferanser og la det til grunn i diskusjonen de hadde rundt menyen (Habermas, 1999). I 

tillegg viser sitatet at kafégruppen har arbeidet ut i fra et ønske om å finne de beste løsningene 

for kollektivet, altså for alle ungdommene som jobbet og besøkte Eidsvoll 1814 under Ta 

Over dagene (Enslin & Pendlebury & Tjiattas, 2001.Young, 1997). Basert på elevenes 

uttalelser, vil jeg hevde at elevene har fått praktisert deliberasjon både 

kommunikasjonsdemokrati, og mer diskursivt demokrati.  

 

4.2.3 Ovenfra- og ned forståelse 

Under intervjuet spurte jeg elevene om hva de legger i begrepet demokratisk medborgerskap. 

Elevene oppgir som nevnt samarbeid, men foruten samarbeid er det å stemme ved valg det 

fremste elevene tenker på som spesielt viktig ved demokratisk medborgerskap, og noe en må 

gjøre for å ivareta demokratiet. Noen trekker også frem «å engasjere seg», og en elev peker på 

nødvendigheten av å ha politikere: «Vi må jo ha noen politikere også. Noen å stemme på. 

Noen må ha interessen for å bli politikere».  Dette peker i retning av en ovenfra- og ned 

forståelse av demokratiet. Maktfordeling, statlig styring og beslutningstaking er innenfor de 

formelle politiske institusjonene. Dette stemmer overens med tidligere forskning (Børhaug, 

2008. Lorentzen & Røthing, 2017), at det i skolen tradisjonelt har vært undervist tett på 

lærebøkene, og at lærebøkene i stor grad har betydd undervisning om demokratiet. Mathé 
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(2016) trekker også frem at en smal forståelse av demokrati, kan føre til en smalere politisk 

deltakelse.  

Elevene oppgir også at prosjektet ikke dekket behovet de hadde for demokratilæring, spesielt 

knyttet opp mot Stortingsvalget 2017. De etterlyste mer konkret opplæring om de ulike 

partiene og hva de står for.  En elev sier: «Forventet å sitte igjen med mer kunnskap rent 

faktamessig. Det med demokratiet, partier og politikk. Det ble ikke det.» Denne ytringen viser 

hvor viktig det er å bevare en politisk og institusjonsrettet opplæring om demokratiet, selv om 

demokratilæring på mikronivå bør styrkes. Dette støttes av Mathé (2017), som sier at selv om 

nedenfra- og opp perspektivet bør styrkes i skolen, med praktisering av alle de ferdigheter det 

innebærer, så reduserer det ikke betydningen av kunnskap om politiske institusjoner og 

formell politikk. Det samme synet blir fremmet av Børhaug (2017), som presiserer at konkret 

kunnskap om representativt demokrati, maktfordelingsprinsippet, valg, ulike partier og ulike 

interesseorganisasjoner og institusjoner i stat og kommune og så videre er veldig viktig i skole 

sammenheng. Et av Børhaugs argumenter mot å ha så stor grad av deliberative og deltakende 

prosesser på mikroplanet, er at det kan få elevene til å føle avmakt når de oppdager at det 

politiske systemet ikke fungerer som et slikt deliberativt fellesskap (2017, s. 4). Han hevder 

videre at å se på demokratiutdanning atskilt fra opplæring i representativt demokrati og 

maktfordelingsprinsipper, er det samme som å gjøre opplæringen politisk irrelevant (2017, s. 

5).  

 

4.2.4 Mer dialog og felles forståelse 

Elevene oppga blant annet at de opplevde oppstarten som uoversiktlig og kaotisk. De sa 

videre at det tok litt for lang tid å skjønne hva det var de skulle gjøre. Elevene oppgir at det 

kunne vært mindre kaos i starten hvis de tidligere hadde forstått hvordan de skulle jobbe, og 

de etterlyste mer diskusjon og debatt også innledningsvis i prosjektet. 

I avsnitt 4.2.2, fremhever jeg hvordan elevene opplever å ha benyttet ulike former for samtale 

og deliberasjon for å komme til enighet om hvordan de skal løse oppgavene de var satt til i 

prosjektet. En måte å redusere denne forvirringen som førte til frustrasjon i starten, kunne 

vært å forsterke en felles forståelse. 
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En måte å forsterke forståelsen, er eksplisitt bruk av begreper, hva vi legger i dem og hvordan 

vi skal ta dem i bruk (Brevik & Fosse & Rødnes, 2014 og 2015. Mathé, 2015). En eksplisitt 

undervisning om fagbegreper, gir økte muligheter for å kunne resonnere og lære fag (Brevik 

& Fosse & Rødnes, 2014). Eksplisitt undervisning innebærer en helt konkret læring i og om 

begreper og konsepter. Videre gir en eksplisitt undervisning økt forståelse og et felles redskap 

i læringsprosessene (Brevik & Fosse & Rødnes, 2015). Videre beskriver Brevik & Fosse & 

Rødnes (2015) at et bevisst forhold til et fagbegrep, kan øke metakognisjonen rundt temaet en 

snakker om. Hvis elevene hadde fått eksplisitt undervisning om hva kompetanse, ferdigheter, 

demokrati og medborgerskap kan innebære og bety, eller hva det innebærer og betyr i Ta 

Over sammenheng, så kunne de hatt bedre forutsetninger for å se hvordan Ta Over ga 

demokratilæring.  

Det har ikke i tilstrekkelig grad, vært samtaler rundt prosjektet om hva det dreier seg om på et 

overordnet nivå. Elevene opplever ikke å ha fått muligheter for en metakognitiv forståelse av 

prosjektet, og en konsekvens er at selv om elevene har praktisert ferdigheter som fremmer 

kompetanse i demokrati og medborgerskap, så opplever noen at de har vært utenfor 

prosjektet. 

 «Vi i kafégruppen hadde en diskusjon på at vi var utenfor hele prosjektet. Jeg fikk 

ikke med meg noe av det som skjedde av de andre tingene på prosjektet. Det er litt 

dumt når du er med på et så stort prosjekt. Jeg hadde ikke tid. Jeg fikk ikke gått og sett 

for eksempel skuespillet. Jeg vet ikke om det er veldig lurt å ha en kafégruppe i et slikt 

prosjekt. Det var så mye jobb, og det var utenfor prosjektet. Jeg visste at det var mye 

som skjedde rundt om på bygget, men jeg fikk ikke noe av det med meg. Det gjorde vi 

ikke på kafégruppen generelt». 

Denne uttalelsen, kommer fra den samme eleven som tidligere i intervjuet, og tidligere 

fremhevet i denne oppgaven, har ytret at hennes arbeidsgruppe har praktisert en rekke 

ferdigheter som ligger til grunn for demokratisk kompetanse. Videre oppgir elevene at det var 

veldig forvirrende i starten, og at det tok tid før de fikk grep om hva det handlet om. En elev 

sa: «Vi kunne hatt mer diskusjon og debatt om hva det skulle handle om». Dette elevsitatet 

belyser hvor viktig det er å snakke sammen om hva en skal igjennom i forkant for å skape en 

felles forståelse av hva en skal igjennom og hvorfor, og viktigst i denne sammenheng: 

hvordan. 
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4.2.5 Passive elever 

I prosjektet har elevene hatt ulik grad av entusiasme og engasjement. Flere av elevene oppgir 

å ha jobbet svært mye, mens andre gjorde mindre. En av elevene som oppgir å ha gjort lite, så 

lite at han selv følte det som urettferdig i forhold til de andre. Selv om eleven oppgir at han 

har gjort så lite som mulig, så har han deltatt i diskusjoner rundt hva gruppen skulle bidra med 

inn i prosjektet. Han fulgte deretter opp gruppas handlingsplan. På denne måten, var han en 

deltaker, som har diskutert og vært involvert i ulike prosesser i prosjektet. Eleven har, til tross 

for en relativt passiv tilnærming til Ta Over prosjektet, likevel fått trent på ulike ferdigheter 

som ligger til grunn for å utvikle kompetanse i demokrati og medborgerskap.  

Mathé (2017) peker på at det å vokse opp i Norge, i et trygt og demokratisk samfunn som er 

preget av stor tillitt til staten og myndighetene, både kan inspirere til aktivitet og passivitet. 

Passivitet blir i stor grad beskrevet som noe negativt (f.eks.: Almond & Verba, 1963. Fuchs & 

Klingeman, 1995. Holmberg, 1999. Parr & Putnam, 2000), og Ta Over prosjektet, hadde som 

intensjon, nettopp dette med å engasjere og aktivisere. I en studie utført av Amnå og Ekman 

(2014), ble det identifisert en aktiv og tre passive former for unge med svært ulike 

karakteristikker. De ulike karakteristikkene gir ulike utfordringer for opplæring i demokrati 

og medborgerskap. En karakteristikk fra Amnå og Ekman studien som er relevant for denne 

oppgaven, er den passive men latente standby medborgeren.  

En latent standby medborger er en som er våken og holder seg oppdatert om politikk ved å ta 

opp politiske temaer i hverdagslivet, og som er villige til å delta hvis det trengs.  Amnå og 

Ekman peker på at denne form for passive borgere, kan være en positiv ressurs for 

demokratiet. Spesielt i kombinasjon med politisk interesse, tillitt og tilbøyelighet til å delta. 

Det som er viktig, er at disse latente ressursene har kompetansen som er nødvendig for å 

steppe inn ved behov (2014, s. 270). Som latent ressurs er de våkne og følger med for å 

opprettholde sin politiske kunnskap slik at de ved behov kan involvere seg. Disse positive 

ressursene som latente passive medborgerne blir beskrevet som av Amnå & Ekman, har tillitt 

til systemet og til politikerne. Denne grunnleggende tillitten er viktig, da den kan bidra til 

opprettholdelsen av det demokratiske samfunnet. 
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4.2.6 «Push» og «Jump» 

I avsnitt 4.2.3, beskriver jeg hvordan elevene har savnet den mer formelle, politiske opplæring 

i forkant av valget. Elevene oppgir å ha måttet sette seg inn i de ulike partiene og hva de står 

for på egenhånd. Til tross for at elevene rapporterer om manglende kunnskap om de ulike 

partiene i forkant av valget, oppgir samtlige at de har stemt. Det kan tyde på at prosjektet har 

bidratt til å øke elevenes engasjement for det store demokratiet, innsats for å for å oppnå 

oversikt over partipolitikk.  

Politisk sosialisering som push faktor, skjer i større grad når en vokser opp med høyt 

utdannede foreldre, som diskuterer politikk i hjemmet og som stemmer ved valg. Dette kalles 

også primær sosialisering (Ødegård, 2011). Under intervjuet ble det tydelig at en av 

informantene ikke opplevde å ha hatt en slik politisk primærsosialisering, og informanten 

oppga prosjektet som faktor for å ta grep om egne kunnskaper før valget. Dette indikerer 

hvordan skolen, ved den alternative opplæringsaktiviteten som Ta over prosjektet har vært, 

har fungert som en politisk sekundærsosialisering. 

«Jeg hadde en intens uke hvor jeg leste meg opp på alt. Det føles feil å ikke stemme. 

(…) Ja, du er ganske politisk engasjert. Som du sier; foreldrene dine snakker om det 

hjemme. Det har mamma og pappa ikke gjort til meg.  Interessen må jo vekkes av en 

eller annen faktor. Det har det ikke gjort hos meg. Under prosjektet så tenkte jeg at når 

fokuset ble så stort, at jeg måtte stemme, at jeg har en plikt å stemme. Det er stort å 

være førstegangsvelger. Jeg måtte lese meg opp, fordi jeg kunne ingenting. Jeg hadde 

ikke lært det gjennom familien. Jeg kan det grunnleggende, men man må jo vite 

ordentlig hva man skal stemme på». 

 

Om ikke prosjektet eller skolen konkret tok for seg den formelle politiske opplæringen, viser 

dette sitatet at et stort fokus på valget, bidro til en følelse av plikt for å stemme. Informanten 

oppgir å ha lest seg opp i forkant. Det er svært viktig å få engasjert en bredere gruppe av 

unge, blant annet de som ikke opplever å bli politisk engasjerte gjennom 

primærsosialiseringen, fordi det reduserer faren ved elitisering og skjevfordelt sosialt mønster 

(Ødegård, 2011). Det kan se ut som om prosjektet, som politisk sekundærsosialiseringskanal, 

har bidratt til engasjement rundt Stortingsvalget 2017 som har gitt utslag i avlagt stemme. 

Dette funnet kan også belyses med subjektifikasjonsfunksjonen i Biesta (2011). Eleven viser å 
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ha blitt mer uavhengig i tenkning og handling, og dermed autonom i måten hun løste 

utfordringen med å ikke oppleve at hun hadde oversikt og kunnskap nok før valget. 

 

4.3 Lærernes opplevelser 

4.3.1 Undervisning i demokratisk medborgerskap 

Det er store forskjeller mellom lærerne i forhold til hva de tenker om demokratisk 

medborgerskap generelt, og hva deres ansvar for å lære det bort spesielt.  

Under gruppeintervjuet stilte jeg lærerne spørsmål om hva de legger i begrepet demokratisk 

medborgerskap, og i svarene fremhever lærerne hvor viktig det er «å delta» og å stemme ved 

valg. «Å delta» er vagt, og å referere til valgdeltakelse viser en smal forståelse av hva 

demokratisk deltakelse og medborgerskap er. En ovenfra- og ned forståelse på demokrati, og 

medborgerskap, fokuserer på juridisk status og formelle rettigheter (Stokke, 2017). Lærerne 

utdyper ikke rettigheter utover retten til å stemme ved valg. På spørsmålet: Hva tenker dere 

rundt det at dere bidrar til at elevene utvikler demokratisk medborgerskap? svarer lærerne i 

gruppeintervjuet at de som historielærere, i stor grad er med på å lære bort de demokratiske 

milepælene fra grunnloven og fremover, på en deskriptiv måte. En lærer legger også til: «(…) 

Aktivisering gjennom demokratiske prosesser, øvelser i elevregjeringen (elevrådet) og sånne 

ting, føler jeg at ikke er helt mitt ansvar kanskje».  

I det individuelle intervjuet med samfunnsfagslæreren, blir en bredere oppfatning av hva 

demokrati og medborgerskap er belyst, samtidig som han problematiserer hvilke utfordringer 

det gir han som lærer. Samfunnsfagslæreren beskriver at begrepet «demokrati» er hyppig 

brukt, men likevel abstrakt: 

«Demokrati blir jo ofte et fest-ord som brukes i taler og blir litt svulmet på den måten, 

men hva det betyr i praksis og at ungdommen faktisk må føle et eierskap til det og må 

faktisk være aktiv deltaker for å pleie det, det synes jeg er en utfordring å lære de det 

og vise de hvordan skal vi gjøre det». 
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Dette utsagnet bekrefter hvor viktig det er å ta for seg begreper, og hva de innebærer (Brevik 

& Fosse & Rødnes, 2014 og 2015. Mathé, 2015 og 2016). En eksplisitt introduksjon av 

begreper, fremmer refleksjon i faget og rundt begrepet samt gir økte læringsmuligheter. 

Brevik & Fosse & Rødnes (2014) presiserer at læreren må forklare, modellere og støtte 

bruken av begrepet etter introduksjonen. Samfunnsfagslæreren reflekterer i tråd med den 

tidligere forskningen: 

«Når du stiller meg det spørsmålet tenker jeg;” Teoretisk? Hva skal jeg legge i det?”  

Jeg tror det er viktig å tenke på praktisk anvendelse. Ikke at man skal falle for 

fristelsen og gjøre det til et instrument. Det må ha en faglig forankring, men jeg tror 

det er viktig å vise, modellere og forklare».   

Samfunnsfagslæreren belyser videre at det byr på utfordringer å forsøke å lære bort demokrati 

og medborgerskap til elevene sine, og legger til at han selv også er «barn av et modent 

demokrati»: 

«Vi har det jo veldig godt i Norge på alle mulige måter og jeg tror det er vanskelig for 

elevene å sette seg inn i, selv om vi reiser og besøker Stasi -fengsler, selv om vi reiser 

til Auschwitz så tror jeg det er vanskelig for elevene å forstå hva alternativet er. Hva er 

det som er kjipere enn det vi har nå, det tror jeg ikke de forstår. Så hvordan en angriper 

det, jeg vet ikke om jeg forstår det selv heller. Jeg er jo ikke vokst opp i en, jeg er født 

midt på 80-tallet og har aldri opplevd noen slags form for krig eller konflikt i nærheten 

av min sfære, så hvordan angripe det synes jeg er en stor utfordring.» 

Unge av moderne demokratier, kan bli passive medborgere (Amnå & Ekman, 2014. Mathé, 

2017). Her peker læreren på hvordan dette delvis rammer ham selv. Lærere som er oppvokst i 

et godt utviklet demokrati, opplever det som en utfordring å ta innover seg alternativene til 

trygge Norge. Jeg vil argumentere for at det tydeliggjør viktigheten av eksplisitt introduksjon 

av begreper, og deliberasjon i klasserommet. Begrepslæring i samfunnsfag er nødvendig for å 

kunne oppfylle fagets formål, og for å uttrykke kunnskap i faget (Mathé, 2015). Å komme til 

en omforent forståelse av hva begrepene innebærer, og sammenhengen mellom begrepet og 

samfunnet. Demokrati er knyttet til overordnet del og formål med faget i tillegg til læreplaner. 

Det er helt nødvendig å sette begrepet sammen til meningsskapende helheter, og ikke bare 

bruke de som ord (Mathé, 2015).  
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Læreren som oppgir at det ikke er hans ansvar å aktivisere elevene gjennom demokratiske 

prosesser, har kanskje ikke tatt helt innover seg at elevmedvirkning er en av prinsippene for 

opplæringa. Det er skolens ansvar å legge til rette for at elevene får erfaring med ulike former 

for deltakelse og medvirkning i demokratiske prosesser i det daglige arbeidet (Udir). 

Deliberasjon er en form for demokrati, og en metode for elevene å utøve demokratisk 

deltakelse i klasserommet på. 

Deliberasjon, en dialog hvor prosessen frem mot en avgjørelse er sentral, vil kunne legge til 

rette for at mange ulike sider ved begrepene blir belyst (Habermas, 1984). I tillegg til å 

minimere muligheten for ekskludering av stemmer i klasserommet, kan en deliberativ 

tilnærming i klasserommet fremme kritisk tenkning (Briseid, 2010), og hjelpe elevene forstå 

sin egen situasjon i relasjon til andre (Young, 1997). Deliberasjon kan dermed få frem ulike 

perspektiver ved begrepet «demokrati» og «medborgerskap» i klasserommet, og ved at 

elevene får brukt begrepene i klasserommet, kan elevene oppnå en metakognitiv forståelse, 

samt økt læring (Brevik & Fosse & Rødnes, 2014). I tillegg styrker deliberasjon ferdigheter 

som blant annet å sette ord på egne synspunkt, argumentere og aktiv lytting som både er 

viktige ferdigheter i et deltakende medborgerskap, eller i et medborgerskap som benytter seg 

av sine rettigheter (Stokke, 2017). 

 

4.3.2 Realistene teller timer 

Det ble av samtlige lærere trukket frem at elevene hadde hatt en del færre timer i realfagene 

enn de skulle hatt ved ordinær skolehverdag. Lærerne peker på at det har vært flere alternative 

opplæringsaktiviteter, som har «tatt» timer fra realfag. Dette er beskrevet i kapittel 1.4 

Kontekst. Tap av realfagstimer er for øvrig en side ved prosjektet som har blitt belyst av 

samtlige deltakergrupper. Lærerne jeg har intervjuet representerer norsk, historie og 

samfunnsfag, men de sympatiserer med realfagslærerne, da de kan forstå at de er bekymret for 

elevenes progresjon i disse fagene. 

Prosjektet favnet ikke realfag, og det kommer tydelig frem av datamaterialet, at det har skapt 

uro og frustrasjon for realistene. En lærer beskriver at han som faglærer må sørge for elevenes 

progresjon i faget, og at han ofte er bekymret for at ulike alternative opplæringsmetoder skal 

forsinke progresjonen. Lærerne oppgir at det har vært «en brokete start» på året, og at 
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prosjektet har bidratt til at realfagslærere spesielt er bekymret for at de ikke får gitt elevene 

den progresjonen som må til for å komme igjennom pensum og nå kompetansemål. Tap av 

undervisningstimer innebærer mindre tid til læring for elevene, og et økt arbeidspress på 

lærerne (Sjaastad & Carlsten & Wollscheid, 2016).  En programfagslærer forteller at han ved 

Stortingsvalget 11. september 2017, hadde hatt 4-5 (ordinære) undervisningstimer med 

elevene sine. Hoskins et.al. (2012) presiserer at det ikke nødvendigvis en kvantiteten, men 

kvaliteten på undervisningen som er avgjørende for elevenes læring, denne oppfatningen 

støttes av Sjaastad & Carlsten & Wollscheid (2016). Skolen planla med å ta en fagdag fra 

historie, for å gi tilbake til realfagene for å rette opp fordeling av undervisningstimer.  

I skolen i dag er det stor grad av målstyring. Skolehverdagen skal dokumenteres og 

kvantifiseres. «Accountability» blir gjerne oversatt til norsk som ansvarsstyring eller 

ansvarliggjøring (OECD, 2011). 

«Ansvarsstyring handler om at aktører som er delegert oppgaver i et system holdes 

ansvarlig for bestemte resultater eller handlinger. Begrepet forstås ofte som synonymt 

med kontroll og styring gjennom blant annet resultatmålinger og tilsyn (Gregory 

2003)» (OECD, 2011, s. 13). 

Læreplanene oppgir nøyaktig hvor mange timer det minimum skal undervises i hvert fag på 

alle trinn. I forbindelse med dette prosjektet, gikk det med flere hele dager kun til 

demokratilæringsprosjektet. Dette demokratilæringsprosjektet har vært tverrfaglig, og bestått 

av samfunnsfag, norsk og historie. I humaniora kan man trekke paralleller mellom fagene, og 

hvis man ser på de ulike kompetansemålene i disse fagene, kan elevenes praksis og erfaringer 

de gjeldende dagene dekke kompetansemål i flere av disse fagene. Dette er i tråd med 

Sjaastad, Carlsten &Wollscheid (2016), som presiserer at ikke alle timer som faller bort, 

regnes som «tapt».  

Denne studien tar ikke stilling til om elevenes rettigheter til minste årstimetall ble oppfylt, 

men registrerer at skolen hadde en strategi på hvordan de skulle håndtere utfordringen med 

antall undervisningstimer i realfag. Det ble imidlertid tydelig at lærerne var bekymret for 

progresjon i spesielt realfag som ikke var representert i prosjektet. Dette må sees i 

sammenheng med konteksten beskrevet i eget avsnitt, 1.4, hvor det blir tydelig at elevene har 

hatt flere alternative opplæringsopplegg i ukene mellom skolestart og Ta Over prosjektet.  

 



55 

 

4.3.3 Positiv påvirkning institusjonene imellom  

Bortsett fra generell bekymring for at alternative opplæringsmetoder skal hindre elevenes 

progresjon i fag, er alle lærerne positive til samarbeid med andre institusjoner. I dette 

prosjektet, har de samarbeidet med en av de største kunnskapsinstitusjonene i kommunen, og 

de presiserer at skolen og museet bør jobbe sammen for hverandres beste. Skolens bidrag er 

«råvarene» som en lærer omtaler elevene som i denne sammenheng.  

En lærer peker på hvor positivt det er å jobbe i andre arenaer enn skolen, og hvordan dette 

også kan bidra med andre vinkler enn hva han vanligvis jobber ut fra. 

« (…) det utviklende å jobbe sammen med noen som har en annen disiplin. Det tror 

jeg er positivt for skolen, og der lærer man mer om samspill. Det tenker jeg er 

fagrelevant for samfunnsfag. Du er tilnærmet i et ekkokammer og snakker bare 

stammespråk. Det er veldig viktig og sunt for skolen å bryte ut av det. Vi kan lage vårt 

eget samfunn her, men det er viktig at det også kan påvirkes». 

Dette sitatet belyser hvor viktig det oppleves av lærerne å ha kontakt med andre institusjoner 

utover ens egen. For at «skole blir fort bare skole» som en lærer uttalte, skal unngås, men at 

elevene skal få utviklet ferdigheter og kompetanser som de kan trekke paralleller til i sin 

hverdag utenfor skolen, er det viktig at skolesamfunnet også kan påvirkes og utvikles. 

Læreren sikter ikke bare til hvor viktig det er for å maksimere utbyttet til elevene, men han 

presiserer at det er svært viktig for lærerne.  

«Hadde jeg bare sittet sammen med realfagslærerne hadde vi fortsatt vært lærere. 

Positivt med å ha en annen bakgrunn, og kunne dra nytte av hverandres styrker og 

svakheter. Kontaktnett og flater. Der er Eidsvoll 1814 veldig flinke. Det blir å 

gjenspeile hvordan en større del av samfunnet fungerer. Det er naturlig at man har 

kontakt med andre disipliner.» 

Lærerne gir uttrykk for at det har vært positivt å samarbeide med de museumsansatte fra ulike 

disipliner, som i større grad er ulik dem selv. Dette funnet belyser hvor viktig det er å huske 

på at skolen også er en demokratisk arena. Elevene skal oppleve en demokratisk hverdag, men 

det skal også lærerne. Å drive utdanning om, for og gjennom demokrati innebærer også at 

skolen går frem å modellerer, og selv viser i praksis hva den forteller i teori. Det vil også 

bidra til en mer demokratisk skolehverdag, og forhindre at ikke skole «bare» blir skole. 
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«Skolen blir ofte bare skole. Skole er demokrati, men for elevene oppleves det ikke 

alltid sånn. De føler seg ikke som en demokratisk medborger når læreren bestemmer 

og er en autoritet. Det sprer seg en oppfatning om at demokrati er et system hvor det 

kun er likemenn. Det er feil. Det er noen som bestemmer allikevel. Dette er 

underkommunisert, også i faget. Alt blir teoretisk og abstrakt og det blir ikke praktisk 

anvendelse av det». 

Dette sitatet belyser også hvor viktig det er, å beholde den politiske og institusjonelle formelle 

delen av utdanning om, for og gjennom demokrati og medborgerskap. Å kunne drive 

opplæring i skolen, som senere skal kunne omsettes på andre arenaer, krever at også 

opplæringen knytter seg til den institusjonelle siden ved demokratiet (Børhaug, 2017. Mathé, 

2017). Debatt rundt utdanning om, for og gjennom demokrat, har gjerne hatt en pedagogisk 

vinkling, og en statsvitenskapelig vinkling (Solhaug, 2008). I den statsvitenskapelige 

fagtradisjonen står demokratiet som politisk system, demokratiseringsprosesser og 

institusjoner sentralt. Det er et ovenfra- og nedperspektiv, der det å skape tillitsfulle 

medborgere som slutter opp om systemet, gjennom politisk sosialisering, er viktige elementer. 

Nedenfra- og opp perspektivet, fra individet i sosialt fellesskap der det kommuniserer og 

handler deliberativt er den pedagogiske retningen (Solhaug, 2008). Den pedagogiske 

fagtradisjonen trener elevenes ferdigheter og utvikler demokratisk kompetanse i det 

rammeverk som skolen er. For å unngå at elevene skal oppleve maktesløshet når de skal utøve 

sin demokratiske kompetanse utenfor skolen, er det viktig å ivareta også den 

statsvitenskapelige tradisjonen ved demokratiopplæringen (Børhaug, 2017). 

Et samarbeid mellom skolen og Eidsvoll 1814, har gitt lærerne nye perspektiver. 

Samfunnsfagets stammespråk og ekkokammer har blitt utfordret av museumsansatte fra ulike 

disipliner, og det bidrar også til påvirkning og utvikling av skolesamfunnet.  Lærerne sier 

videre at det kun er fantasien som setter en stopper for hva slags type institusjoner en skole 

kan samarbeide med i en form for Ta Over prosjekt. 
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4.4 Museumsansattes opplevelser 

4.4.1 Enormt informasjonsbehov 

Det kommer tydelig frem av materialet at de museumsansatte opplevde et enormt 

informasjonsbehov i forbindelse med prosjektet. Ønsket om å maksimere elevenes 

medvirkning, og skolens organisering, var to faktorer som de ansatte trekker frem, som bidro 

til det store informasjonsbehovet.  

Elevenes medvirkning har vært sentralt i Ta Over prosjektet, og museet oppgir at de ønsket at 

elevene skulle oppleve «reell» medvirkning. For at elevene skulle ha reell medvirkning, måtte 

det nødvendigvis settes av tid for dette. En av utfordringene ved å samarbeide når de to 

institusjonene var organisert så ulikt, var for eksempel muligheten for samarbeid i deler av 

juni, juli og august, fordi skolen var stengt i forbindelse med ferie og avspasering. Det blir 

fremhevet at tid er den knappeste ressursen i skolen. De museumsansatte presiserer under 

intervjuene at de er takknemlige for å ha fått elevene i så mange timer som de har, de vet 

prosjektet har spist skoletimer. Dette sitatet beskriver godt hvordan de museumsansatte 

opplevde informasjonsbehovet: 

«Men mye av det informasjonsbehovet handler kanskje mest om utformingen av Ta 

Over-prosjektet, at vi skal maksimere elevenes medvirkning. De har begrenset tid til å 

gjøre dette, det er faktorer som sommerferie og så videre, som gjør det vanskelig der 

de ikke er tilgjengelige. Jeg tror det skiller seg veldig fra andre typer prosjekt, nettopp 

fordi medvirkningsgraden er så stor, man samarbeider med en ekstern part som ikke er 

organisert på samme måte som oss». (…) «Det å skape forståelsen av at vi ikke kunne 

spikre programmet nå, for hele konseptet er at disse elevene skal komme hit, så skal de 

bestemme seg for hva de skal gjøre, så skal de planlegge det, så skal de gjøre det, og 

så skal de ta en avgjørelse om de tør å stå for det, og det skjer på de og de dagene, og 

sånn må det være for tid i skolen er den knappeste ressursen». 

De organisatoriske utfordringene blir noe belyst av dette sitatet. I tillegg til sommerferien, 

hadde mange av elevene også en planlagt tur til Auschwitz- Birkenau i tidsrommet mellom 

semesterstart etter sommerferien, og før valget 11.september 2017. Ta Over prosjektet skulle 

skje i dagene før Stortingsvalget. Dette var to faktorer som påvirket hvor mye tid i forkant 

som kunne benyttes. For å være tro mot konseptet med elevenes medvirkning, innebar det at 
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mye av innholdet ikke ble konkretisert før tett opptil gjennomføringen av Ta Over, og sikker 

eller mer detaljert informasjon kunne ikke produseres og distribueres. De museumsansatte 

peker på at det var problematisk å ikke ha mulighet til å gi ut informasjonen deltakerne ville 

ha tidlig nok, og skulle ønsket at de hadde en løsning på det for å skape trygghet, forståelser 

og klarhet til forventningene deltakerne hadde i forkant. De ansatte ved museet opplevde altså 

at det var problematisk å ikke få gitt god nok informasjon lang nok tid i forkant av prosjektet.  

Dette informasjonsbehovet gjaldt ikke bare mellom museet og skolen, det gjaldt også internt 

ved museet. Ved museet har flere ansatte vært involvert i planlegging og gjennomføring i ulik 

grad. I tillegg er det flere ulike fagdisipliner som møtes. Noen har ansvar for formidling, og 

har en didaktisk innfallsvinkel, mens andre er samlingsforvaltere og har ansvar for å ivareta 

nasjonalmonumentet Eidsvoll-bygningen. En museumsansatt som i stor grad gjorde sin 

vanlige jobb til daglig i planleggingsfasen, løfter frem hvor viktig det ble for henne med små 

uformelle samtaler om prosjektet ved kaffemaskinen.  

«For meg er dette noe som kunne vært opplevd som noe som ble tredd nedover hodet 

på meg på en måte (…) Det ble gjort på en veldig bra måte her. (Navngir kollega) og 

jeg har hatt en del museumsfaglige diskusjoner ved kaffetrakteren, og han var veldig 

tidlig ute med å lufte ideer. (…) han spurte” Hvordan tror du det kan gjøres?” Mye 

mer at han luftet ideer og tanker. Ikke nødvendigvis konkrete ideer her, men mer 

tanker opp på et museumsfaglig plan.» 

Dette sitatet belyser hvordan to personer med ulikt perspektiv: elevperspektivet og 

samlingsforvaltningsperspektivet, har hatt uformelle samtaler underveis. Disse uformelle 

samtalene fungerte på flere måter: refleksjoner og hensyn rundt samlingsforvaltning samt 

sikkerhet rundt gjenstander og interiør ble ivaretatt samtidig som den ansatte ikke opplevde at 

dette prosjektet ble «tredd nedover hodet» på henne.  

 

4.4.2 Museet må gjøre seg relevant med tanke på læreplanen 

De ansatte ved museet oppgir at de er takknemlige for å ha fått så mye tid av skolen til å jobbe 

med elevene, og de er bevisste på at skolens organisering og plikt til å tilby elevene rett timer 

og forutsetninger til å nå kompetansemålene. Derfor er det viktig at museet gjør seg relevant i 

forhold til læreplanen, slik at skolen ser verdien av besøket. 
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«Ja, det er ikke snakk om voldsomt mye tid, men etter hvert som vi har blitt bedre 

kjent med skoleverket og forstår det presset de står i. (…). Selv om det ikke er 

uendelig mye tid i timer, så er det at du er så presset på kompetansemål og læringsmål 

som de er. Så der har de (skolen) gitt mye». 

Alternative undervisningsopplegg har en naturlig plass i skolen, og selv om en 

undervisningstime ikke blir gjennomført på tradisjonelt vis i et klasserom, er ikke timen 

nødvendigvis «tapt» (Sjaastad & Carlsten & Wollscheid, 2016). Men elevenes rettighet og 

skoleeiers plikt når det gjelder minste årstimetall handler ikke bare om en kvantitativ 

dimensjon, men også om undervisningskvalitet (Sjaastad & Carlsten & Wollscheid, 2016). Et 

av resultatene etter dette konkrete prosjektet, er blant annet at museet i dag tilbyr elever fra 

videregående skole, foredrag ved museet i tillegg til grunnpakken med omvisning i Eidsvoll-

bygningen og besøk i demokratisenteret. 

I tillegg til at et besøk ved et museum, bør forsvares i forhold til læreplan og kompetansemål, 

så er kostnad i forbindelse med et museumsbesøk et element skolen må ta stilling til. 

Gratisprinsippet i skolen er regulert i opplæringsloven § 2-15. Der står det at skolen ikke kan 

kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med opplæringen. Det gjelder 

både undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som en 

del av opplæringen (Udir).  

«Det har helt klart bidratt til et enda mer skjerpet fokus på lærerplanene, men jeg vil si 

at vi i mange år har vært veldig bevisst på at vi må ha en forankring i lærerplanen når 

vi lager skoletilbud uansett. Det handler om at det er ingenting som er selvsagt når det 

gjelder museumsbesøk fra skolene, det koster penger for de som skal ha transport, og 

det må dokumenteres at det er relevant i forhold til lærerplanen. Den forutsetningen 

har ligget der i mange år, men det er likevel – særlig under foredragene – strukturert 

på en eller annen måte. Dette har også skapt et nytt produkt som fagdager for andre 

skoler. Det har kommet fra samarbeid med Eidsvoll videregående skole». 

De museumsansatte peker videre på at det museet kan bidra med er en opplevelse som ledd i 

utviklingen av demokratisk medborgerskap, og at kunnskap om de formelle politiske 

institusjoner kan gjennomføres i klasserommet.  

«Det har også noe med hva museet best kan bidra til i en totalutvikling av demokratisk 

medborgerskap. Det er ikke noe vits i at vi skal forklare hva ordningen med 



60 

 

utjevningsmandater ved stortingsvalg går ut på. Det er mye kunnskapstilegning som det 

best kan jobbes med i klasserom eller andre sammenhenger. Det vi kan bidra med er først 

og fremst motivasjon og engasjement, også knyttet til opplevelse». 

Denne opplevelsessiden ved å utvikle demokratisk medborgerskap, kan forstås som et ledd i 

sosialiseringsfunksjonen til Biesta (2011, s. 31) hvor elevene tilegnet seg normer og verdier 

gjennom generell sosialisering, og at for eksempel museer er alternative sosialiseringsarenaer. 

Videre treffer opplevelsen elevene får på museet, kvalifikasjonsfunksjonen til Biesta fordi 

elevene får trent på ferdigheter som hjelper dem å kunne ivareta sitt medborgerskap (2011, s. 

31). En av de ansatte fremhever: 

«Vi driver ikke så mye med det formelle. Vi snakker ikke veldig mye om politiske 

partier eller det formelle, men mest om engasjement.» (…) «Vi lærer dem at de har 

like mye ytringsfrihet som alle andre. Man kan være en veldig viktig stemme selv om 

man ikke har stemmerett.» 

Dette viser hvordan de museumsansatte opplever at de kan styrke et nedenfra- og opp 

perspektiv ved utviklingen av elevenes demokratiske medborgerskap. 

 

4.5 Oppsummering  

Elevene oppgir å ha arbeidet med flere ulike ferdigheter under prosjektet. Samtale, diskusjon, 

samarbeid og lytte er alle ferdigheter som inngår i demokratisk kompetanse (Udir). De har 

jobbet med å løse oppgaver de har hatt i sine arbeidsgrupper, og har i så måte jobbet med 

demokrati på en nedenfra- og opp måte. Videre har prosjektet berørt sider ved Biestas 

subjektifikasjonsfunksjon (2011), som jeg forstår som sammenliknbart med hvordan 

Utdanningsdirektoratet beskriver kompetanse: at kunnskap og ferdigheter kan anvendes 

sammen, og i andre situasjoner. I denne måten å forstå kompetanse, tolker jeg det som at 

elevene blir autonome slik Biesta beskriver subjektifikasjonsfunksjonen. Men denne delen av 

funnet viser at de har jobbet med ferdighetene i et mikroperspektiv. Elevene har jobbet 

nedenfra –og opp, og det er nyttig for å sette elevene i stand til å påvirke og handle i saker 

som gjelder dem selv i sin nærhet. Dette er en viktig side ved medborgerskap, spesielt knyttet 

til barn og unge som ikke har stemmerett fordi det viser måter å mektiggjøre medborgeren. 

Elevene har gjennom disse ferdighetene, bidratt til å skape prosjektet om til det det ble.  
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Elevene uttrykker i stor grad en ovenfra- og ned forståelse av demokratiet: maktfordeling, 

statligstyring og beslutningstaking i formelle politiske institusjoner. Elevene opplevde at 

prosjektet ikke ga dem opplæring om de ulike partiene og hva de sto for, og at de savnet 

undervisning om dette i forkant av Stortingsvalget 2017. Disse funnene samsvarer med funn 

fra Børhaug (2017) og Mathé (2017) som begge presiserer at det er viktig med kunnskap om 

politiske institusjoner og formell politikk, men at det er viktig å vurdere hva som er viktig 

kunnskap om politikk, slik at man i undervisningen kan fokusere mer på å utvikle dypere 

forståelse av politiske prosesser og strukturer og utvikling av relevante faglige ferdigheter 

(Mathé, 2017. NOU, 2015:8).   

Elevene trekker spesielt frem at de har hatt mye ulike former for samtaler og samarbeid 

underveis i dette prosjektet, og jeg kobler dette til at elevene har praktisert både 

kommunikasjonsdemokrati, og mer diskursivt demokrati. Men elevene oppgir at de tror det 

hadde vært gunstig å debattere og diskutere hva prosjektet skulle handle om. Elevene 

opplevde at det tok tid før de skjønte hva det handlet om. En informant, som har praktisert 

demokrati og medborgerskap gjennom mange ulike ferdigheter, opplever at hennes rolle ved 

prosjektet, ikke hadde noe med prosjektet å gjøre. Det er veldig trist at et opplæringsopplegg 

hvor elevene får trent og praktisert ferdigheter, oppleves som bom fra elevenes side. Dette kan 

ha noe sammenheng med at elevene forstår demokrati ovenfra- og ned perspektiv, mens 

prosjektet ga demokratilæring i et nedenfra- og opp perspektiv. Elevene har fått praktisert 

demokrati på flere plan, og det er trist at et prosjekt som innebærer så mye innsats og 

ressurser fra så mange, oppleves som lite relevant for elevene selv.  

Det kan tyde på at skolen og museet ikke i tilstrekkelig grad har gjennomgått sentrale 

begreper tilknyttet prosjektet, som demokrati, medborgerskap, demokratisk medborgerskap 

med elevene i forkant. Dette er alle begreper som vi hører svært ofte, men de er også 

normative, så det er svært viktig å skape en fellesforståelse av hva de innebærer og hvordan 

de brukes. Dette kan gi elevene økt mulighet for å reflektere over egen læring (Brevik & 

Fosse & Rødnes, 2014). Markussen & Seland (2013) beskriver at lærer ofte introduserer 

læringsmål som aktiviteter, og derfor blir det utydelig hva som er læringsutbyttet. Hvis målet 

her har vært demokratilæring, aktiviteten har vært Ta Over, hva har da blitt fremmet for 

elevene som ønsket læringsutbytte? Jeg finner i denne studien at det er et gap mellom hva 

intensjonen og potensialet for demokratilæring i Ta Over prosjektet var, og hvordan elevene 

forstår og opplevde læring i demokrati og medborgerskap. 
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Videre finner jeg at elevene har hatt ulik grad av engasjement og entusiasme knyttet til 

prosjektet, og at dette i noen grad har påvirket hvilke arbeidsgrupper de var i. En elev som 

oppga å ha hatt en strategi om å gjøre minst mulig, oppga også at hans gruppe hadde jobbet 

med individuelle ferdigheter i demokratiske prosesser. Amnå & Ekman (2014) presenterer 

enkelte passive borgere som, «latente standby medborgere», og disse kjennetegnes ved at de 

har den samme kunnskapen og ferdighetene som de aktive, men at de ikke aktiveres før det er 

nødvendig. Dette er borgere med en grunnleggende positivitet og tillitt til det demokratiske 

samfunnet. 

Avslutningsvis for elevene, fant jeg at noen elever oppga at prosjektet bidro til at de skaffet 

seg oversikt over de politiske partiene på egenhånd, slik at de kunne foreta et så korrekt valg 

som mulig ved Stortingsvalget 2017. Den ene eleven oppgir også at hun ikke har fått vekket 

noen politisk gnist hjemmefra, hverken før eller til å sette seg inn i det frem mot valget, til 

tross for at hun er førstegangsvelger. Jeg setter dette i sammenheng med «push» som 

primærsosialiseringsfaktor, og «jump» som sekundærsosialiseringsfaktor (Ødegård, 2011), og 

det kan tyde på at prosjektet hadde en viss «Jump»-effekt. 

Lærerne oppgir at lærere i realistfagene er bekymret for antall timer de har «mistet», fordi 

flere hele dager har gått til alternative opplæringsopplegg. Hvis mange timer går vekk for et 

fag, vil det hindre progresjon hos elevene.  

Videre blir det tydelig at det er et skille mellom samfunnsfaglærer og de andre lærerne, i hva 

de legger i demokratisk medborgerskap, og hvordan de underviser i det. Historie og 

norsklærere legger et smalere, ovenfra- og ned perspektiv til grunn, samtidig som det ikke 

oppleves som deres ansvar. Samfunnsfagslæreren belyser både nedenfra- og opp samt 

ovenfra- og nedperspektivet, samtidig som han innrømmer at det kan være vanskelig å 

modellere. Jeg argumenterte for at en deliberativ tilnærming til klasserommet, kan aktivisere 

ferdigheter som elevene da får øvet i praksis, og som kan gi utslag på deres læring i demokrati 

og medborgerskap. 

Samarbeidet mellom institusjonene ble trukket frem som en positiv konsekvens av dette 

prosjektet. En lærer beskriver at ettersom skolen også er et samfunn, er det viktig at dette kan 

påvirkes av disipliner utenfra. Han sier videre at «skole fort kan bli bare skole», og at lærere 

kan befinne seg noe i et ekkokammer hvor alle snakker stammespråk, om ikke det kommer 

innspill utenfra. 
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De museumsansatte opplevde et enormt informasjonsbehov i forbindelse med dette prosjektet. 

Elevene skulle ha maksimerte muligheter for medvirkning, men blant annet på grunn av 

skolens sommerferie og tid for oppstart av prosjektet ble tiden knapp og informasjonen 

vanskelig å gi. De museumsansatte opplever videre at det er svært viktig at de som museum, 

må gjøre seg relevante i læreplaner, slik at skolene ser at det er verdt et besøk. De peker 

spesielt på opplevelsessiden ved demokratilæring, som en av sine styrker, samt å styrke 

nedenfra- og opp perspektivet ved demokratilæring hos elevene. 
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5 Avslutning 

Denne kvalitative studien er basert på tre gruppeintervjuer, og et individuelt intervju med 

deltakere i «Ungdommen tar over», et demokratilæringsprosjekt. Hovedmålet med oppgaven, 

har vært å se på hvordan deltakerne opplevde prosjektet. Ved hjelp av tematisk analyse, har 

jeg funnet sider ved hvordan elever, lærere og museumsansatte opplevde Ta Over. Oppgavens 

problemstilling er: 

Hvordan opplevde deltakende elever, lærere og museumsansatte å delta i Ta 

Over-prosjektet? 

 

5.1 Hovedfunn 

Mine hovedfunn er at elevene ikke opplever å ha fått tilstrekkelig opplæring i demokrati 

under prosjektet. Elevene oppgir å ha fått praktisert en rekke ferdigheter som er del av 

kompetanse i demokrati. Elevene har samarbeidet, lyttet, diskutert, kommet med ulike forslag, 

vurdert og tatt mange ulike avgjørelser i sine arbeidsgrupper. Elevene oppgir selv å ha 

medvirket. Dette viser at elevene har jobbet med demokratilæring ved hjelp av å ha praktisert 

ferdigheter i et nedenfra- og opp perspektiv (Biesta, 2006. Børhaug, 2017. Hoskins & Janmaat 

& Villaba, 2012. Keating & Janmaat, 2015), men elevene identifiserer klarest samarbeid og 

diskusjon som elementer i demokratilæring. Elevene har jobbet både for og gjennom 

demokrati under dette prosjektet. 

På spørsmål om hva de tenker om begrepet demokratisk medborgerskap, og på 

oppfølgingsspørsmål om hva de tenker demokratisk medborgerskap innebærer, så svarer 

elevene i tråd med en smal forståelse, et ovenfra- og ned perspektiv (Kahne & Crow & Lee, 

2013. Mathé, 2017). Partier og valgdeltakelse er det mest fremtredende blant elevsvarene. Det 

kan se ut som om elevene ikke kjenner til hvilke ferdigheter en demokratisk medborger bør 

kunne praktisere for å kunne fungere godt ut fra et nedenfra- og opp perspektiv. Dette 

forsterker viktigheten av at undervisningen speiler de tre sidene å jobbe med demokrati, og 

demokratisk kompetanse på. Kunnskap om formelle politiske institusjoner er også svært 

viktig, og det oppleves kanskje spesielt viktig for elevene i vg3 som er førstegangsvelgere. 

Førstegangsvelgerne opplever et behov for å få dette repetert i forkant av valg spesielt. 
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Videre har jeg identifisert at selv om noen elever har valgt å ha passive roller i prosjektet, så 

har de allikevel fått trene på flere av de samme ferdighetene som de mest aktive og engasjerte 

elevene har praktisert. Dette kan tyde på at selv om det ligger en viss tilbøyelighet i valget om 

å være passiv, vil disse passive medborgerne kunne fungere som en slags reserve ved å være 

latente standby medborgere (Amnå & Ekman, 2014), som kan trå til hvis det trengs fordi de 

har ferdighetene og kompetansen som kreves av en demokratisk medborger (Amnå & Ekman, 

2014). Det er viktig å ha en plan for de elevene som er passive i skolearbeider og prosjekter. I 

dette prosjektet, jobbet disse elevene i gruppe hvor de også ble inkludert i elevaktive og 

demokratiske arbeidsformer. 

Det ser ut som om prosjektet kan ha hatt en sekundærsosialiserende «jump»-effekt på enkelte 

elever. Til tross for svært lavt politisk engasjement hjemme, satte flere elever seg ned og 

jobbet systematisk med de ulike politiske partiene, slik at de kunne stemme i forhold til hva 

som ble rett for dem. En elev oppga at det spesifikt skyldtes dette prosjektet. Disse to 

funnene, bidrar til å styrke et syn på at dette prosjektet har kunnet bidra til å øke 

engasjementet blant de unge som deltok.  

Undervisning i demokrati og demokratiske ferdigheter, er det i dette utvalget 

samfunnsfagslæreren som føler størst ansvar for. Til tross for at dette er et overordnet 

prinsipp, og gjelder alle lærere i alle fag, finnes det fortsatt lærere som ikke opplever at dette 

er deres ansvar. En vei å gå for å styrke elevenes læring om demokrati og demokratisk 

medborgerskap, kan være ved eksplisitt opplæring, gjennomgang og praktisering av ulike 

begreper. Dette kan øke mulighetene for refleksjon og læring (Brevik & Fosse & Rødnes, 

2015). Dette gjelder ikke bare elevene, men for lærerne også. Å gå grundig igjennom og 

praktisere innholdet i ulike begreper, kan øke mulighetene for at lærer og elever har en felles 

situasjonsforståelse for hva en skal gjennomgå: begreper, læringsmål, læringsaktivitet og det 

potensielle læringsutbyttet (OECD, 2011). 

 

5.2 Didaktiske implikasjoner  

Selv om vi befinner oss i en tid med stort fokus på å redusere fokuset på lærebøker som 

hovedsakelig støtter opp om undervisning, om demokrati (Lorentzen & Røthing, 2017), og det 

stadig er et fokus på å undervise i demokrati, både for og gjennom (Biesta, 2006), viser hvor 
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viktig det er å ikke glemme de formelle politiske institusjonene (Børhaug, 2017. Kahne 

&Crow & Lee, 2013). 

Ulike alternative opplæringsaktiviteter kan gi både glede og frustrasjon i en skolehverdag. 

Skolen må være strukturert, for å sikre at alle elevene får fylt sine rettigheter til minste 

årstimetall i alle fag. Tap av undervisningstimer bidrar til mindre tid til læring for elevene og 

økt arbeidspress for lærerne (Sjaastad & Carlsten & Wollscheid, 2016). Noen ganger har 

alternative opplegg elementer ved seg, som gjør at ikke timen vil «gå tapt» likevel. I denne 

oppgaven ble det spesielt viktig for elevene på vg3 som har rett på tilstrekkelig undervisning 

for progresjon i ulike fag, spesielt med tanke på eksamen. 

Til tross for at ansvaret for å utvikle elevene til et demokratisk samfunn, som kan fungere som 

demokratiske medborgere, er nedfelt i prinsipper og regelverk som gjelder alle lærere, er det 

ikke alle lærere som opplever at de har ansvar for dette. Hvis de nye fagplanene er i tråd med 

Stortingsmelding 28, vil «demokrati og medborgerskap» være et tverrfaglig emne som flere 

må forholde seg til. Det kan bety at mange skoler og mange lærere har en lang vei å gå for å ta 

grep om de nye begrepene de må forholde seg til. Prinsippene i teorier om deliberativt 

demokrati, kan bidra til undervisningen ved å tilrettelegge for å kunne praktisere demokrati 

via et nedenfra- og opp perspektiv. Dette gir også forutsetninger for å ha demokrati på 

arbeidsplassen. Videre er det viktig å løfte begrepene opp, også blant lærerkollegiet. Ved å 

eksplisitt snakke om begreper, kan vi oppnå en metakognitiv forståelse som kan gi økt 

refleksjon og forståelse (Brevik & Fosse & Rødnes, 2014 og 2015). Dette er ikke bare noe 

som gjelder elevene, dette kan også gjelde lærere. Det er viktig å forstå hva en skal 

gjennomgå: begreper, læringsmål, læringsaktivitet og det potensielle læringsutbyttet (OECD, 

2011). 

En didaktisk implikasjon gjelder hvordan en kan bidra til å hindre at skolen blir et lukket 

samfunn, preget av stammespråk og lite påvirkning utenfra. Dette prosjektet engasjere lærere, 

ikke bare elever til å interagere med andre disipliner enn sin egen, og dette kan bidra til 

inspirasjon og utvikling også av både elever, lærere og skolen. 
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5.3 Veien videre 

Ta Over som metode kan være en god måte å jobbe med demokrati. Både for og igjennom 

demokrati. Dette er spesielt relevant i samfunnsfag, men demokratiansvar ligger på alle i 

skolen. Ta Over kan benyttes i mange fag, og om mange emner og temaer: det er fantasien 

som setter grenser. 

Så vidt jeg vet, er det ingen forskning om Ta Over som konsept og metode, i 

samfunnfagsdidaktikk. Slik jeg ser det ligger det mange samfunnsfagdidaktiske og 

tverrfaglige muligheter i å jobbe med denne metoden.  
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