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Sammendrag 

I samfunnsfaget blir temaet bærekraftig utvikling en stadig viktigere og mer aktuell del faget. 

Samtidig holder medborgerskapsbegrepet en sterk posisjon, da sentrale mål for faget er å 

legitimere demokratiet og fremme demokratisk deltakelse (Børhaug, 2005). Begge disse 

temaene er sentrale i utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) som også har fått mer 

oppmerksomhet i norsk skole. Høsten 2017 gjennomførte to skoler på Østlandet et prosjekt 

om utdanning for bærekraftig utvikling, (UBU-prosjektet). I denne oppgaven undersøker jeg 

hvilke erfaringer elevene gjorde seg i dette prosjektet, og hvordan disse erfaringene kan bidra 

til å utvikle elevenes økologiske medborgerskap. Begrepet økologisk medborgerskap er hentet 

fra Dobson (2003), og det danner deler av det teoretiske rammeverket for oppgaven. Målet er 

å få innsikt i hvordan samfunnsfaget kan legge til rette for at elevenes erfaringer brukes for å 

fremme utvikling av økologisk medborgerskap.  

For å få tilgang til elevens erfaringer lot jeg elever i utvalgte klasser, som deltok i UBU- 

prosjektet, gjennomføre spørreundersøkelser. Disse produserte data i form av skriftlige 

beskrivelser av erfaringer. Ved å bruke Stegvis-Deduktiv induktiv metode (Tjora, 2012) fant 

jeg at elevenes erfaringer i kan systematiseres inn i fem hovedtemaer: utøvelse av økologisk 

medborgerskap, Verdier i økologisk medborgerskap, Vaner, Sosialisering og signifikante 

andre og samfunnsstrukturer.  

De viktigste funnene er at elevene, ved å delta i UBU-prosjektet, fikk praktiske erfaringer 

med å minske forbruket sitt. Å minske sitt forbruk er en måte å utøve økologisk 

medborgerskap, en form for demokratisk deltakelse (Dobson, 2003). Praktiske erfaringer med 

å minske forbruk kan dermed sees på som en form for opplæring gjennom demokratisk 

deltakelse. Det andre viktige funnet i denne oppgaven er at elevene gjennom å få praktiske 

erfaringer med å minske forbruk på ulike måter, ble bevisste på sammenhenger mellom 

individuelle handlinger, samfunnsstrukturer og miljømessige konsekvenser.  
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Enhver har rett til et miljø som 

sikrer helsen, og til en natur der 

produksjonsevne og mangfold 

bevares. Naturens ressurser skal 

disponeres ut fra en langsiktig 

og allsidig betraktning som 

ivaretar denne rett også for 

etterslekten. 

Borgerne har rett til kunnskap 

om naturmiljøets tilstand og om 

virkningene av planlagte og 

iverksatte inngrep i naturen, slik 

at de kan ivareta den rett de har 

etter foregående ledd. 

Statens myndigheter skal 

iverksette tiltak som 

gjennomfører disse 

grunnsetninger. 

(Grunnloven, 1814 § 112) 

 



VII 

 

Forord 

Prosessen med å skrive denne masteroppgaven har vært veldig lærerik, utfordrende og 

morsom. Jeg har fått gjort noe jeg aldri har gjort før, og jeg har blitt kjent med nye, 

interessante mennesker. Tusen takk til alle elever og lærere som slapp meg inn i deres 

klasseromsfelleskap, og gav meg innblikk i deres prosjekt-hverdag. Tusen takk til Shelley 

som alltid var superpositiv til prosjektet og hjalp meg å utforme spørreundersøkelsene. Tusen 
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1 Innledning 

Klimaendringene som planeten vår er utsatt for vil endre menneskets fremtid. Som følge av 

klimaendringene vil menneske-, dyr- og planteliv settes i fare (Miljødirektoratet, 2014). 

Flommer, skogbranner, orkaner og hetebølger vil forekomme hyppigere enn før, og særlig 

verdens mest fattige mennesker vil rammes hardt (Miljødirektoratet, 2014).  

For å møte klima- og miljøutfordringene opprettet FN Verdenskommisjonen for miljø og 

utvikling. Kommisjonen ble bedt om å komme frem til en global miljøstrategi for endring og 

utvikling. (Brundtland, 1987).  Svaret ble en ny tilnærming til klima- og miljøproblemet, der 

alle land sikter mot en utvikling med produksjon som bevarer og øker ressursene vi har 

tilgjengelig, og som sikrer alle tilstrekkelig utbytte av og tilgang til ressurser (Brundtland, 

1987). Denne nye tilnærmingen til utvikling fikk navnet bærekraftig utvikling. 

Brundtlandkommisjonen definerte bærekraftig utvikling som «en utvikling som imøtekommer 

dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine 

behov» (Brundtland, 1987, s. 42). Bærekraftig utvikling handler om en endring av 

økonomiske, sosiale og økologiske forhold, i en bærekraftig retning (Brundtland, 1987).  

Kommisjonen hevder at dersom bærekraftig utvikling skal fremmes må verdens land drive 

miljøutdanning slik at kommende generasjoner får ansvarsfølelse overfor miljøet (Brundtland, 

1987). I verdenssamfunnet anses utdanning for bærekraftig utvikling å være en av 

drivkreftene på veien mot bærekraftig utvikling, og i 2002 erklærte FNs generalforsamling at 

årene 2005-2014 skulle være tiåret for utdanning for bærekraftig utvikling (UNESCO, 2006).  

Det internasjonale fokuset på bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling har 

også hatt ringvirkninger i norsk utdanningspolitikk. I formålsparagrafen i Opplæringslova står 

det: «Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen […]», og «elevane og lærlingane 

skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst» (Opplæringslova, 1998 § 1-1). 

Verdigrunnlaget som kommer til syne i definisjonen av bærekraftig utvikling, respekt for 

mennesket og naturen, er dermed også å finne i formålsparagrafen for norsk skole.  

Den norske regjeringen utarbeidet også en strategi for utdanning for bærekraftig utvikling. I 

strategien trekkes samfunnsfag og naturfag fram som viktige fag i utdanning for bærekraftig 

utvikling, og det presiseres at slik utdanning for handler om innsikt i realfaglig kunnskap og 
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demokratiforståelse (Kunnskapsdepartementet, 2012). Straume (2016) har fremsatt kritikk 

mot denne strategien for at det ikke en strategi, og at den mangler forslag for hvordan skolen 

og lærere kan få støtte til å drive utdanning for bærekraftig utvikling, og forslag for hvordan 

utdanning for bærekraftig utvikling kan integreres i skolens virksomhet som helhet.   

Samtidig må det understrekes at bærekraftig utvikling, av natur er et tverrfaglig tema, da det 

handler om økonomi, økologi og sosiale forhold. Dette kommer tydelig fram i den nye 

overordnede delen for læreplanverket som ble vedtatt i 2017, da bærekraftig utvikling er et av 

tre tverrfaglige temaer som elever skal forstå gjennom å få øye på sammenhenger på tvers av 

fagene (Kunnskapsdepartementet, 2017).  

De to andre tverrfaglige temaene som er nedfelt i Overordnet del – verdier og prinsipper for 

grunnopplæringen er folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap. Alle 

temaene kan sees i sammenheng, og kan sees som spesielt relevante for samfunnsfaget da et 

viktig formål med faget er å stimulere til demokratisk deltakelse (Utdanningsdirektoratet, 

2013). Denne oppgaven er skrevet innenfor faget samfunnsfagdidaktikk, og jeg har valgt å ta 

utgangspunkt i temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.  

Dette valget er gjort på bakgrunn av at temaene er spesielt relevante innenfor samfunnsfaget 

da sentrale formål med faget er å stimulere til medborgerskap og økt bevissthet om klima, 

natur og bærekraftig utvikling (Utdanningsdirektoratet, 2013). Temaene er også spesielt egnet 

for å behandles sammen da utdanning for bærekraftig utvikling innebærer kunnskap om 

demokratiske prosesser og demokratiforståelse (Kunnskapsdepartementet, 2012).   

Flere har tidligere skrevet om disse temaene i sammenheng med hverandre. Dette har resultert 

i ulike teorier om hvordan medborgerskap i lys av ivaretakelse av natur, klima og miljø, bør 

forstås. Barry (2006) snakker om et bærekraftig medborgerskap, Dobson (2003) snakker om 

et økologisk medborgerskap og Dimick (2015) snakker om miljømedborgerskap. Felles for 

alle er at de ser nødvendigheten av at menneskers ansvar for miljøet sees på som en viktig del 

av det å være aktivt deltaker i et politisk samfunn. Teoretikerne er imidlertid ikke enige om 

hvilken rolle skolen skal ha når det gjelder unges utvikling av denne typen medborgerskap. 

Det kan dermed se ut til at mer forskning på hvordan utviklingen av et økologisk 

medborgerskap kan foregå, er nødvendig.  
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På bakgrunn av at temaene bærekraftig utvikling og medborgerskap er sentrale innenfor 

samfunnsfaget, og at mer forskning på unges utvikling av økologisk medborgerskap er 

nødvendig ønsker jeg å undersøke hvordan elever kan utvikle et økologisk medborgerskap.  

Rammen denne undersøkelsen er et prosjekt om utdanning for bærekraftig utvikling, heretter 

forkortet til UBU-prosjektet. Kort fortalt, gikk UBU-prosjektet ut på at elever som 

gjennomførte UBU-prosjektet skulle endre noe ved sin livsførsel som kunne sees i 

sammenheng med bærekraftig utvikling og forbruk. I UBU-prosjektet gjorde elevene seg 

erfaringer med hvordan det er å endre livsførsel slik at forbruk av naturressurser minsker. Jeg 

ønsker å undersøke hvordan disse erfaringene kan bidra til å utvikle elevens økologiske 

medborgerskap, og har derfor utformet følgende problemstilling for oppgaven:  

Hva beskriver elevene at de har erfart i et prosjekt om utdanning for bærekraftig 

utvikling, og hvordan kan disse erfaringene bidra til å utvikle deres økologiske 

medborgerskap?  

I denne oppgaven brukes begrepet erfaring om informasjon som mennesker tilegner seg 

gjennom sansing og handling. For å få tilgang til elevenes erfaringer I UBU-prosjektet brukte 

jeg spørreundersøkelser med åpne spørsmål. Ett av de skriftlige svarene på de åpne 

spørsmålene har blitt tittelen i denne oppgaven fordi jeg synes det beskriver at erfaringer i 

UBU-prosjektet kan bidra til utvikling av et økologisk medborgerskap. Eleven skrev: 

«[…] Jeg prøver å kaste mindre plast, noe som gjør at jeg begynner å få grønnere 

tanker, som at jeg lurer på hvorfor alt av matavfall for eksempel blir kastet i 

plastposer.» 

For å undersøke problemstillingen er det nødvendig å gå inn i teori som belyser 

medborgerskapsbegrepet.  I kapittel to går jeg inn i medborgerkapslitteratur, og diskuterer 

hvordan medborgerskapet forstås innenfor liberalistisk, republikansk og bærekraftig og 

økologisk perspektiv på medborgerskap. Perspektivene settes opp i mot hverandre for å 

tydeliggjøre likheter og forskjeller. Videre, i kapittel to, går jeg inn i litteratur som kan si noe 

om konteksten for elevens utvikling av økologisk medborgerskap. I kapittel tre diskuterer jeg 

valg av datainnsamlingsmetode og valg av metode for analyse. I dette kapittelet 

undersøkelsesmetodens reliabilitet og validitet. I kapittel fire presenterer jeg analysen 

hovedtemaer og diskuterer disse opp i mot teori. I kapittel fem oppsummerer jeg hovedfunn 

og kommer med forslag til videre forskning.  
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2  Teori 

Medborgerskap handler om hvordan vi lever sammen i et politisk felleskap (Stray, 2011). 

Teorier om demokratisk medborgerskap diskuterer hvilken adferd individene i demokratiet 

bør ha for å opprettholde og styrke demokratiet, og hvilke egenskaper som er viktige for 

medborgeren. Liberalistisk og republikansk perspektiv blir ofte stilt opp mot hverandre som 

to svært ulike tradisjoner innenfor demokratiteori. Demokratiteorier har konsekvenser for 

hvordan medborgerskapet forstås innenfor ulike demokratier. For eksempel har liberalistisk 

demokratiteori hatt stor innvirkning på forståelsen av demokratiet og medborgerrollen i USA. 

Etter hvert som klimautfordringer og bærekraftig utvikling har fått mer oppmerksomhet har 

disse aspektene ved samfunnet hatt innflytelse på medborgerskapslitteraturen. Dette har hatt 

konsekvenser for begrepsutviklingen og nye begreper, som økologisk medborgerskap og 

miljømedborgerskap og bærekraftig medborgerskap, har vokst fram. Økologisk 

medborgerskap, miljømedborgerskap og bærekraftig medborgerskap er alle knyttet til 

menneskets ansvar for å ta vare på miljøet. Teoridelen er delt i to deler.  

I den første delen vil jeg ta for meg begrepet medborgerskap, og presentere liberalistisk og 

republikansk perspektiv på medborgerskap, for så å stille disse opp mot grønne perspektiver 

på medborgerskap, økologisk medborgerskap (Dobson, 2003) og bærekraftig medborgerskap 

(Barry, 2006). Jeg vil ta utgangspunkt i aspekter ved medborgerskap som handler om 

individers adferd som er nødvendig i demokratifellesskapet og hvilke egenskaper individene 

trenger for å ha denne adferden. Kort sagt legger grønne medborgerskap et større ansvar på 

medborgeren for å delta aktivt i samfunnet, både i det private hjem og i det offentlige rom, da 

målet er å sikre en god fremtid der miljøet og et økologisk mangfold blir ivaretatt.  

Når grønne medborgerskap utøves i både det private og det offentlige blir det relevant å 

diskutere hvordan privat og offentlig kontekst kan påvirke utøvelsen av det grønne 

medborgerskapet. I den andre delen av teorien vil jeg derfor gå nærmere inn på aspekter som 

kan tenkes å påvirke utøvelse av medborgerskap, vaner, kognitiv dissonans, sosialisering og 

signifikante andre og samfunnsstrukturer.  

2.1 Del 1 - Medborgerskap  
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Begrepet medborgerskap er enklest å forklare med begrepene status og rolle. Når 

medborgerskapet forstås som status viser det til de rettighetene som medborgeren har i kraft 

av å være medlem av et politisk felleskap, og medborgerskapsbegrepet forstås da som passivt. 

(Stray, 2014). Når medborgerskapet forstås som rolle innebærer dette en handlingsdimensjon, 

og medborgerskapet forstås da som aktivt. Stray (2014) gir følgende eksempler på 

medborgerskapet som aktivt: «deltagelse i demonstrasjoner, sivil ulydighet, offentlig 

deltagelse og aktiv påvirkning i enkeltsaker» (s. 657). Å være en medborger handler i norsk 

utdanningskontekst om å være en aktiv deltaker i et demokratisk samfunn (Berge & Stray, 

2012).  

Stray (2014) presiserer at medborgerskapsbegrepet er normativt, det vil si at hvordan 

medborgerrollen forstås avhenger av politiske, sosiale og kulturelle forventinger til hvordan 

individer skal opptre som demokratiske borgere. Dette vil variere med ulike forståelser av og 

perspektiver på demokrati (Stray, 2014). I det følgende vil jeg diskutere hvordan ulike 

perspektiver på medborgerskap legger opp til forskjellig grad av deltagelse i politiske 

fellesskap.  

2.1.1 Aktivt og passivt medborgerskap  

Det skilles ofte mellom et passivt og et aktivt medborgerskap (Habermas, 1995). Dette er en 

forenkling av medborgerskapsbegrepet. Jeg velger likevel å bruke denne inndelingen da 

idealtypene av aktivt og passivt medborgerskap viser de store forskjellene mellom ulike typer 

medborgerskap.  

 

Det passive medborgerskapet har fått sitt navn fordi dette perspektivet på medborgerskap 

vektlegger rettigheter fremfor plikter (Kymlicka & Norman, 1994). Medborgerskapsbegrepet 

til Marshall (1950) kan kategoriseres som et passivt medborgerskap da det her legges vekt på 

at medborgeren har tre ulike typer rettigheter: sivile rettigheter som er nødvendig for 

individenes frihet; ytringsfrihet, religionsfrihet, rett til å eie eiendom, rett til å signere gyldige 

kontrakter og rett til rettferdighet; politiske rettigheter, som innebærer rett til å delta i politiske 

prosesser og sivile rettigheter som gir deg rett til leve et sivilisert liv etter de standardene som 

finnes i samfunnet (Marshall, 1950). 
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Når man setter liberalistisk medborgerskap opp mot det republikanske medborgerskapet er det 

det liberalistiske medborgerskapet som står nærmest det passive medborgerskapet. Dette fordi 

rett til beskyttelse, rett til eiendom og rett til frihet fra statlig intervensjon i privatlivet anses 

som grunnleggende verdier i liberalismen (Habermas, 1995). Medborgerne anses som 

strategiske aktører som jobber for å få gjennomslag for sine interesser i et konkurransepreget, 

offentlig, politisk rom (Habermas, 1995).  Medborgerlig aktivitet er således å stemme ved 

politiske valg (Habermas, 1995).  

 

Det republikanske perspektivet på medborgerskap knyttes på sin side opp mot det aktive 

medborgerskapet (Kymlicka & Norman, 1994). Dette fordi rett til politisk deltakelse anses 

som en grunnleggende verdi i republikansk tradisjon (Habermas, 1995). Medborgernes 

fremste ansvar er å skape og opprettholde et offentlig rom der medborgerne diskuterer 

hvordan de best kan leve sammen, og hva som er til det felles beste (Habermas, 1995). I den 

republikanske tradisjonen stilles det dermed krav til aktiv deltakelse i det politiske samfunnet. 

Medborgerne i det republikanske demokratiet kan dermed anses for å være aktive 

medborgere. 

 

De grønne perspektivene på medborgerskap finner inspirasjon i både liberalistisk og 

republikansk tradisjon. Den republikanske tradisjonen er utgangspunktet for det bærekraftige 

medborgerskapet (Barry, 2006). Barry (2006) hevder at et bærekraftig medborgerskap må ta 

utgangspunkt i et aktivt perspektiv på medborgerskapet dersom det skal være relevant for å 

møte utfordringer som klimakrise, miljøproblemer, sosial ulikhet, fattigdom og økonomisk 

urettferdighet. En bærekraftig medborger har som sin fremste oppgave å jobbe for en 

bærekraftig utvikling (Barry, 2006). Det betyr at hennes/hans adferd er på en slik måte at den 

fremmer økologisk, økonomisk og sosial utvikling (Barry, 2006). På samme måte som den 

republikanske medborgeren må delta aktivt i det offentlige rom for å opprettholde demokratiet 

og jobbe for det felles beste, må den bærekraftige medborgeren jobbe aktivt for bærekraftig 

utvikling. Dette arbeidet kan for eksempel foregå ved å engasjere seg i miljøorienterte grupper 

eller partier, eller ved å delta i ikke-voldelige protester mot økonomisk urettferdighet (Barry, 

2006). Gjennom å jobbe aktivt for bærekraftig utvikling jobber den bærekraftige medborgeren 

også aktivt for det felles beste (Barry, 1999). 
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En sentral del av å jobbe for bærekraftig utvikling er å jobbe mot ikke-bærekraftig utvikling. 

Dette krever at de bærekraftige medborgerne motarbeider underliggende politiske, 

økonomiske og sosiale strukturer i samfunnet, som tillater, og i noen tilfeller fremmer, ikke-

bærekraftig utvikling (Barry, 2006). Det bærekraftige medborgerskapet kan dermed sees på 

som et motstandsmedborgerskap der medborgerne må engasjere seg i kollektiv politisk 

handling, for eksempel gjennom sivil ulydighet, og ha en kritisk holdning til staten og 

økonomiske aktører (Barry, 2006, 2016).  

 

I det økologiske medborgerskapet er medborgerens fremste ansvar knyttet til ideen om 

økologiske fotavtrykk. «Økologisk fotavtrykk kan defineres som det økologiske området som 

et menneske opptar ved å leve hverdagslivet sitt»
1
 (Dobson, 2007, s. 281). Det er ikke snakk 

om et bestemt areal som kan plasseres geografisk, men at deler av det økologiske fotavtrykket 

kan være verden over (Dobson, 2003). Jorden har begrensende ressurser og følgelig også et 

begrenset økologisk område som kan opptas og brukes (Dobson, 2007). Ifølge Dobson (2007) 

må rettferdighet ligge til i grunn for en teori om medborgerskap. Rettferdighetsprinsippet 

krever at alle mennesker opptar omtrent det samme økologiske området, at de har omtrent like 

store økologisk fotavtrykk (Dobson, 2007). Slik det er i dag er det økologiske området 

asymmetrisk fordelt blant verdens befolkning (Dobson, 2007).  Dette går i mot 

rettferdighetsprinsippet. Den økologiske medborgerens fremste ansvar er dermed å ha en 

adferd som gjør fordelingen av det økologiske området mer symmetrisk, mer rettferdig 

(Dobson, 2003). Å ha en adferd som gjør fordelingen av økologisk område mer rettferdig 

betyr å ta i bruk både det politiske systemet for kollektiv handling og ta ansvar for at det 

personlige, økologiske fotavtrykket ikke er for stort (Dobson, 2003).  

 

I lys av motstandsmedborgerskapet som Barry (2006) snakker om, og ansvaret for å gjøre noe 

for å minske økologiske fotavtrykk som Dobson (2003) snakker om, er det tydelig at grønne 

perspektiver på medborgerskap innebærer en handlingsdimensjon. Grønt medborgerskap er 

derfor, i likhet med medborgerskapet i en norsk utdanningskontekst, et aktivt medborgerskap.  

 

I grønne perspektiver på medborgerskap er kilden til medborgerlig handling, for eksempel å 

demonstrere mot klimagassutslipp, at det er det rette å gjøre (Barry, 2006; Dobson, 2003). 

Dette bunner i tanken om at individer har delvis skyld i klimaendringer og miljøødeleggelser 

                                                 
1
 Min oversettelse  
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(Dobson, 2003). Kilden til ansvaret skillet seg fra veldedighet fordi individer som driver 

veldedighet ikke har skyld i ulykken som skapte behovet for veldedigheten (Dobson, 2007). 

Grønne perspektiver skiller seg fra et liberalistisk perspektiv på medborgerskap fordi 

sistnevnte først og fremst ser medborgerlig handling som individualistisk motivert 

(Habermas, 1995), mens medborgerlig handling i grønne perspektiver på medborgerskap er 

motivert av at handlingen er rett og riktig (Barry, 2006; Dobson, 2007).  

 

Ansvaret som tillegges medborgerne i grønne perspektiver på medborgerskap knytter seg til 

klimaet, miljøet og det økologiske mangfoldet på jorden. Dette ansvaret er asymmetrisk 

fordelt. Det vil si at noen medborgere har mer ansvar for å sørge for klima, miljøet og at det 

økologiske mangfoldet blir ivaretatt. Ansvaret medborgerne har, er asymmetriske fordi 

medborgerne har ulik mulighet til å påvirke hverandre og den bærekraftige utviklingen 

(Barry, 2006; Dobson, 2003). De rike, med makt og mulighet til å påvirke, har større ansvar 

for å motvirke ikke-bærekraftig utvikling (Barry, 2006). Et godt eksempel på dette er 

muligheten medborgerne har for å påvirke den globale oppvarmingen. Noen medborgere vil 

ha større mulighet til å påvirke klimagassutslipp enn andre. I et grønt perspektiv på 

medborgerskap har medborgere med større mulighet for å senke klimagassutslipp også et 

ansvar for å gjøre det (Barry, 2006; Dobson, 2003).  

 

Diskusjonen om hvordan man skal møte klimautfordringene kan beskrives som en linje, der 

ytterpunktene er det dypøkologiske perspektivet og det teknokratiske perspektivet (Sinnes, 

2015).  Hverken Dobson (2003) eller Barry (2006) befinner seg i ytterpunktene. I det 

dypøkologiske perspektivet anses løsningen på klimakrisen som svært kompleks. Næss 

(1999), dypøkologiens far, fremhever 18 punkter som må adresseres dersom man skal ha et 

godt nok svar på klimakrisen. Når det gjelder forholdet mellom den menneskelige og den 

ikke-menneskelige verden fremheves egalitarianisme i biosfæren som et sentralt moment: 

«Retten til liv og utfoldelse er den samme […] for alle former for liv» (Næss, 1999, s. 14). 

Ifølge Næss (1999) må jordens befolkning stabiliseres og antall mennesker på jorden må 

begrenses.  

 

I det teknokratiske perspektivet, anses den menneskelige verden som overlegen den ikke-

menneskelige (Sinnes, 2015). Mennesket forvalter naturressurser til det beste for seg selv. 

Hverken Dobson (2003) eller Barry (2006) mener at ansvaret for klimaet, miljøet og det 
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økologiske mangfoldet ikke skal føre til en utarming av ens egen generasjon. Slik sett kan de 

ikke defineres som dypøkologer. Dobson (2003) ligger likevel nærmere dypøkologien enn 

Barry (2006), da Barrys bærekraftige medborgerskap, i tillegg til økologisk utvikling, 

vektlegger økonomisk og sosial utvikling. De økologiske medborgerne har «bare» ansvar for 

få en mer rettferdig fordeling av det økologiske fotavtrykk, mens de bærekraftige 

medborgerne også har ansvar for økonomisk og sosial fremgang.  

 

Selv om økologiske og bærekraftige medborgere har forskjellig ansvar krever dette ansvaret 

et engasjement innenfor de samme samfunnssfærene.  På samme måte som den bærekraftige 

medborgeren må jobbe for økonomisk utvikling, må den økologiske medborgeren adressere 

økonomiske urettferdigheter for å oppnå rettferdighet når gjelder fordelingen av økologiske 

fotavtrykk.  

 

I grønne perspektiver på medborgerskap er det dessuten enighet om at samfunnssfærene har 

blitt tettere knyttet sammen og at grensene mellom dem har blitt mindre tydelige. Hvor og 

hvordan medborgerskapet utøves er av relevans for samfunnsfagdidaktikken fordi 

samfunnsfagets mandat er å utvikle bevisste og kyndige samfunnsborgere (Fjeldstad & 

Mikkelsen, 2008). I det neste delkapittelet skal jeg gå nærmere inn på hvordan liberalistisk, 

republikansk og grønne perspektiver på medborgerskap ser på forholdet mellom den 

offentlige og private sfære i samfunnet, og hvilke følger dette har for hvor og hvordan 

medborgerrollen utøves.  

2.1.2 Offentlig sfære og privat sfære 

I både liberalistisk og republikansk perspektiv på medborgerskap foregår medborgerlig 

aktivitet i den offentlige sfæren – enten i form av interessekompromisser i forhandlinger om 

maktposisjoner eller i form av kommunikasjon mellom medborgere om det felles beste 

(Habermas, 1995). Dette gjenspeiler seg i forståelsen av aktivt medborgerskap slik Berge og 

Stray (2012) snakker om utøvelse av medborgerskap da de stiller krav til at medborgeren må 

kunne delta i formelle demokratiske institusjoner.  

Disse perspektivene på medborgerskap kan kritiseres for å anse den offentlige sfæren som 

overlegen den private sfæren (Shafir, 1998 i Dobson, 2003). Den private sfæren kan både 

anses som det fysiske rommet der mennesker lever livene sine, for eksempel leiligheter, 
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eneboliger osv., eller det kan anses som rommet der private forhold utspiller seg, for 

eksempel forhold mellom familien og venner (Dobson, 2003) 

Beasley (1999) argumenterer for at det å skille mellom det offentlige og det private på en så 

tydelig måte, er en del av en kjønnet og dualistisk forståelse av samfunnet. Samfunnet forstås 

gjennom begrepspar der den ene delen av paret blir ansett som mer verdifull eller av større 

relevans enn andre (Beasley, 1999). Vanlige inndelinger er mann/kvinne, offentlig/privat, 

aktivt/passivt, fornuft/følelser, logikk/intuisjon (Beasley, 1999). Den mer verdifulle og 

relevante delen knyttes oftest til mannen og det mannlige. Denne dualistiske tankegangen 

strukturerer hva vi tenker på og hvordan vi tenker om det. Feministisk kritikk fremhever at 

dualismen har snevret inn synet på medborgerskapet (Beasley, 1999), og at utøvelse av 

medborgerrollen ikke er forbeholdt den offentlige sfæren. Utøvelse av medborgerrollen skjer 

både i den offentlige og i den private sfæren (Prokhovnik, 1998). Eksempler på 

medborgerlige aktiviteter i den private sfæren er oppdragelse av barn (Prokhovnik, 1998) og 

kildesortering (Kymlicka & Norman, 1994). 

I grønne perspektiver på medborgerskap følges den feministiske linjen. Både i det økologiske 

og i det bærekraftige medborgerskapet har den private sfæren fått en viktigere rolle. Dette 

handler først og fremst om at handlinger som foregår i det private hjem blir sett på som 

medborgerlige aktiviteter og at egenskaper og dyder som tradisjonelt er forbundet med den 

private sfæren, især omsorg og medfølelse, kan brukes for å realisere en mer symmetrisk 

fordeling av bærekraftige fotavtrykk (Dobson, 2003). Det sistnevnte skal jeg komme nærmere 

inn på i neste delkapittel.  

Private handlinger kan, i grønne perspektiver på medborgerskap, anses som medborgerlig 

aktivitet fordi handlinger som foretas i det private kan ha konsekvenser utenfor den private 

sfæren (Barry, 2006; Dobson, 2003). For eksempel vil det regnes for en medborgerlig 

aktivitet å kutte ned på kjøttforbruket av hensyn til miljøet. Den private sfæren blir et rom der 

det er mulig å utøve medborgerskapet. Dette står i motsetning til det liberalistiske og 

republikanske perspektivet på medborgerskap der medborgerskapet først og fremst utøves i 

den offentlige sfæren. Det økologiske og det bærekraftige medborgerskapet kan sies å følge 

samfunnsutviklingen da grensen mellom det offentlige og det private blir stadig mindre 

tydelig (Arendt, 2013). Dette har konsekvenser for samfunnsfaget fordi samfunnsfaget skal 

utvikle elevenes medborgerskap i den private sfæren. Det betyr at samfunnsfaglærere må vise 

interesse i det som skjer i det private hjem da medborgerskapet også utøves der. For utøvelse 
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av medborgerskap er det noen egenskaper anses som viktigere enn andre. En spesielt verdifull 

eller moralsk egenskap kalles dyd. Jeg vil nå gå inn på hvilke dyder som anses som viktige for 

grønne medborgere.  

2.1.3 Medborgerskaplige dyder 

I liberalistisk tradisjon verdsettes evnen til å stille spørsmål ved autoriteter. Dette kreves av 

medborgerne fordi medborgerne i liberalistiske demokratier velger representanter som har i 

oppgave å snakke deres sak. Medborgerne må derfor være i stand til å vurdere 

representantenes utøvelse av makten de har fått tildelt (Kymlicka & Norman, 1994).  En 

annen egenskap som verdsettes i den liberalistiske tradisjonen er den offentlige fornuft (public 

reasonableness). Den offentlige fornuft handler om at medborgeren tar standpunkt til 

problemstillinger ut i fra argumenter. Argumentene skal utformes på en slik måte at de virker 

rimelige for andre, uavhengig av deres religion eller nasjonalitet (Kymlicka & Norman, 

1994).  

I det republikanske perspektivet på medborgerskap verdsettes dyder som er fordelaktige når 

en skal oppnå det felles beste. Følgelig blir disiplin, dedikasjon, selvbeherskelse, lojalitet, 

mot, utholdenhet, forpliktelse og solidaritet høyt verdsatt (Barry, 2006). Dette perspektivet 

kritiseres av Dobson (2003) for å bare verdsette maskuline dyder, noe som er problematisk da 

kvinner vil bli utelatt fra medborgerrollen. Dette er en av årsakene til at Dobson (2003) 

avviser å ta utgangspunkt i det republikanske perspektivet på medborgerskap. Barry (2006) 

hevder på sin side at maskuline dyder kan vise seg å være viktige i møte med 

klimautfordringer. Med maskuline dyder menes dyder som tradisjonelt har vært knyttet til det 

mannlige og det militære. Eksempler på slike dyder er solidaritet, disiplin og dedikasjon 

(Barry, 2006). Videre hevder han at det republikanske medborgerskapet må utvides i synet på 

verdifulle dyder slik at også medfølelse, omsorg, kunnskap, moderasjon, klokskap, 

selvrefleksjon og åpenhet for andre synspunkt blir inkludert da disse dydene også kan vise seg 

viktige når man skal drive diskusjon med mål om å finne fram til det felles beste (Barry, 

2006).  

Det må poengteres at dyder ikke nødvendigvis må knyttes til kjønn. Å knytte dyder opp mot 

kjønn virker for meg å være en svært gammeldags og snever tankegang. Det Dobson (2003) 

og Barry (2006) beskriver som maskuline dyder, som blir verdsatt hos den republikanske 
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medborgeren, kan like gjerne finnes hos kvinner som hos menn. I Norge er det for eksempel 

stor konkurranse blant høyt motiverte unge menn og kvinner om å gjennomføre 

førstegangstjeneste (Fjellstad, 2015). Å melde seg til førstegangstjeneste kan tyde på et ønske 

om å bidra til felleskapet, offervilje og vilje til å følge en streng disiplin. Dette er dyder som 

verdsettes hos den republikanske medborgeren. Når både menn og kvinner ønsker å 

gjennomføre førstegangstjeneste kan dette tyde på at disse dydene eller egenskapene, som av 

Dobson (2003) og Barry (2016) karakteriseres som maskuline, viser seg hos både kvinner og 

menn. Det er derfor ikke hensiktsmessig å dele dyder inn kategoriene maskuline og feminine.  

Dobson (2003) mener det er meningsløst å verdsette noen spesifikke dyder som skal gjelde 

for all fremtid. Verden vi lever i er mangfoldig og i stadig endring, og derfor vil ulike dyder, 

avhengig av kontekst, vise seg å bli viktige for den økologiske medborgeren (Dobson, 2003). 

Hvilke dyder dette er må vurderes etter hva som er kilden til ansvaret individet har, og om 

hvorvidt denne kilden kan regnes som politisk (Dobson, 2003). I det økologiske 

medborgerskapet er medborgerens fremste ansvar å ha en adferd som gjør fordelingen av det 

økologiske området mer symmetrisk, og dermed mer rettferdig. Av dette følger det at den 

fremste dyden eller egenskapen i det økologiske medborgerskapet er rettferdighetssans 

(Dobson, 2003). Med andre ord, i første rekke vil alltid rettferdighet ligge til grunn for 

vurderingen av ulike handlingsalternativer. I det økologiske medborgerskapet er verdifulle 

egenskaper de egenskaper som viser seg nødvendige for å utføre ansvaret man har. I andre 

rekke kan dermed ulike egenskaper eller dyder vise seg viktige for å utøve rettferdighet 

(Dobson, 2003). Disse egenskapene eller dydene blir i det økologiske perspektivet på 

medborgerskapet sett på som redskaper for rettferdigheten og rettferdighetssansen (Dobson, 

2003).   

Dydene som viser seg å være verdifulle for å utøve rettferdighet eller rettferdighetssansen kan 

hentes fra ulike tradisjoner. For eksempel kan kritisk holdning til myndigheter og autoriteter, 

som er en sentral dyd i den liberalistiske medborgerforståelsen, også være viktig i det 

økologiske medborgerskapet. Kritisk tenking er en dyd i det økologiske medborgerskap hvis 

den brukes for å drive myndigheter og andre autoriteter (for eksempel sterke markedsaktører) 

mot tilrettelegging for mindre økologisk fotavtrykk. Et annet eksempel kan hentes fra den 

republikanske forståelsen av medborgerrollen, selvdisiplin. Selvdisiplin kan bli en viktig dyd 

for den økologiske medborgeren når han/hun jobber for en rettferdig fordeling av økologisk 

fotavtrykk gjennom å forsøke å minske sitt personlige økologiske fotavtrykk. Dette kan i noen 
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tilfeller kreve selvdisiplin og følgelig kan selvdisiplin anses for å være en dyd i det økologiske 

medborgerskapet.  

I grønne perspektiver på medborgerskap fokuseres det på hvilke egenskaper en medborger bør 

ha for å møte klima- og miljøutfordringene på en god måte. I norsk utdanningssammenheng 

handler denne diskusjonen om hvilke kompetanser barn og unge bør tilegne seg for å endre 

verden i en mer bærekraftig retning (Sinnes, 2015). Kompetanser defineres som «evnen til å 

møte krav med høy grad av kompleksitet» (Rychen & Salganik, 2000, s. 67). Bærekraftig 

utvikling er et krav med høy grad av kompleksitet som både kompetansebegrepet i 

utdanningssammenheng og grønne perspektiver på medborgerskap adresserer (Barry, 2006; 

Dobson, 2003; Sinnes, 2015). Dyder i grønne perspektiver på medborgerskap og 

kompetansene for en bærekraftig fremtid brukes for å oppnå det samme målet, å løse klima- 

og miljøproblemene. I utdanningssammenheng handler dette om kompetanser som har 

relevans for folks liv, og som dreier seg om mer enn det å kvalifisere seg for studier og 

arbeidsliv (Mogensen & Schnack, 2010; Sinnes, 2015). I kompetansebegrepet ligger strategier 

for anvendelse av kunnskap og ferdigheter, samt hensiktsmessige følelser og holdninger 

(Rychen & Salganik, 2000).  

Sinnes (2015, s. 44) fremhever handlingskompetanse som «det ultimate målet med skolen». I 

det følgende vil jeg argumentere for at handlingskompetanse har flere paralleller til grønne 

perspektiver på medborgerskap.  

Handlingskompetanse handler om at elevene skal få evne og motivasjon til å delta aktivt i 

samfunnet for demokratiske løsninger på problemer knyttet til bærekraftig utvikling 

(Mogensen & Schnack, 2010). Elevene skal bli i stand til å påvirke samfunnet gjennom 

politisk deltakelse og gjennom å ha en livsstil som harmonerer med det man ønsker å leve i 

(Sinnes, 2015). Både handlingskompetansen og grønne perspektiver på medborgerskap 

handler om at medborgerne må utvikle en interesse for å påvirke samfunnet. Denne interessen 

skal både kanaliseres mot offentlig, politisk deltakelse og mot egen livsstil (Dobson, 2003; 

Mogensen & Schnack, 2010) 

Aktiv deltakelse i samfunnet krever gode kommunikasjons- og samarbeidsevner (Sinnes, 

2015). Å utvikle sin handlingskompetanse handler derfor også om å utvikle evnen til 

samarbeide med andre (Sinnes, 2015). Selv om ikke evne til samarbeid er nevnt eksplisitt som 

en dyd i de grønne perspektivene på medborgerskap er det tydelig for meg at det stilles krav 
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om samarbeid mellom grønne medborgere. I det bærekraftige perspektivet på medborgerskap 

skal medborgerne i felleskap, gjennom det deliberative demokratiet, finne fram til 

bærekraftige måter å organisere samfunnet på (Barry, 2006). Deliberasjon er et sosialt 

samarbeid om politiske problemer der deltakerne er åpne for overbevisning gjennom 

argumentasjon som gjør seg gyldig for alle parter (Habermas, 1995). I det økologiske 

perspektivet på medborgerskapet argumenteres det for at økologiske medborgere kommer 

sammen i den globale, sivile sfæren for å finne løsninger på klimautfordringer (Dobson, 

2003). Jeg vil argumentere for at et fungerende deliberativt demokrati og en global sivil sfære 

krever god kommunikasjon og samarbeid mellom medborgere.  

En annen viktig del av handlingskompetansen er evnen til å drive kritisk tenkning (Mogensen 

& Schnack, 2010). Kritisk tenkning er et konsept som beskriver gjennomtenkt og fornuftig 

tankegang med hensikt å bestemme seg for hva man skal tro eller gjøre (Ennis, 2018). For å 

drive god kritisk tenkning må man inneha noen bestemte disposisjoner og evner (Ennis, 

2018). En disposisjon for kritisk tenkning defineres som «tilbøyeligheten til å gjøre noe, gitt 

visse forhold
2
» (Ennis, 1996, s. 166). Ennis (2018) trekker fram følgende disposisjoner for 

kritisk tenkning:  

 Etterspørre tydelighet 

 Tenke helhetlig 

 Være tolerant 

 Være åpen for nye ideer 

 Være åpen for andres perspektiver 

 Være så presis som mulig 

 Endre mening når argumentasjon 

taler for det 

 bruke troverdige kilder og data og 

være åpen om disse 

 

Den som skal drive kritisk tenkning må dessuten lære seg strategier for å forstå og 

tydeliggjøre informasjon og argumenter, ta i bruk egen bakgrunnskunnskap, gjøre seg opp en 

mening på bakgrunn av argumenter og å evaluere sine egne tankeprosesser.  Disposisjonene 

og evnene for kritisk tenking står i et avhengighetsforhold til hverandre (Ennis, 1996). For 

eksempel kan man ha et ønske om god forståelse uten å ha evnen til å stille spesifikke 

spørsmål eller forstå komplekse konseptualiseringer.  

                                                 
2
 Min oversettelse  
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Disposisjoner og evner for kritisk tenkning har flere paralleller til dyder i grønne perspektiver 

på medborgerskap. For eksempel er det å være åpen for andres perspektiver viktig i både 

økologisk og bærekraftig medborgerskap. I det bærekraftige perspektivet på medborgerskap 

er det viktig å være åpen for andres perspektiver fordi målet er, i felleskap, å jobbe for det 

bærekraftige samfunn (Barry, 2006). I det økologiske perspektivet på medborgerskap kan det 

å være åpen for andres perspektiver være en dyd dersom det bidrar til at medborgeren jobber 

for en mer rettferdig fordeling av økologiske fotavtrykk (Dobson, 2003).  

En annen parallell mellom kritisk tenkning og dyder i grønne perspektiver på medborgerskap 

er parallellen mellom det å kunne gjøre seg opp en mening, på bakgrunn av argumenter og 

bruk av «den offentlige fornuft». Både kritisk tenkning og bruk av offentlig fornuft krever at 

man er i stand til å begrunne sin mening eller standpunkt med basis i argumentasjon.  

I relasjon til spørsmålet om dyder i grønne perspektiver på medborgerskap er hvor disse 

dydene utøves. Utøves medborgerskapet først og fremst innenfor grensene til nasjonalstaten 

eller kan det utøves på andre arenaer? I det neste vil jeg diskutere hvordan Barry (2006) og 

Dobson (2003) forholder seg til dette spørsmålet. I denne diskusjonen blir det også sentralt 

hvordan skolen og samfunnsfaget skal forholde seg til dette spørsmålet.  

2.1.4 Nasjonal eller post-nasjonalt medborgerskap? 

Hvorvidt medborgerskapet skal knyttes til nasjonalstaten eller ikke, er omdiskutert (Stokke, 

2017). Barry (2006) hevder at «grønne stater» danner de beste forutsetningene for 

bærekraftige medborgerskap. Grønne stater er nasjonalstater som legger til rette for utøvelse 

av bærekraftig medborgerskap og som minner medborgerne på de pliktene de har i samfunnet 

(Barry, 2006). Grønne stater dannes ikke av seg selv, men er et resultat av at medborgere i 

felleskap legger press på myndighetene til å føre en grønnere politikk (Barry, 2006). Barry 

(2006) hevder at nasjonalstaten er en hensiktsmessig ramme for grønt medborgerskap fordi 

den åpner for sterkere styring av medborgernes adferd. Barry (2006) mener at styring av 

medborgernes adferd må vurderes i diskusjonen om bærekraftig utvikling fordi atferdsendring 

blant medborgerne er nødvendig i møte med klimakrise og naturkatastrofer, sosial ulikhet og 

fattigdom og økonomisk urettferdighet.  

På en annen side har denne forståelsen av medborgerskapet blitt utfordret av post-nasjonale 

forståelser av medborgerskapet (Stokke, 2017). I post-nasjonale forståelser av 
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medborgerskapet utøves medborgerskapet innenfor en sivil sfære som strekker seg utover 

nasjonalstaten (Stokke, 2017). Denne typen medborgerskap vokser frem som følge av 

utfordringer og ansvar som går utover nasjonalstatens grenser (Stokke, 2017). Klima- og 

miljøutfordringer er av en slik karakter (Dobson, 2003; Stokke, 2017). Dobson (2003) nevner 

internasjonale ikke-statlige organisasjoner (INGOs) og nettverket de danner som eksempel på 

det ikke-territorielle, globale sivilsamfunnet der økologisk medborgerskap utøves.  

Hvorvidt medborgerskapet skal forstås i tiknytning til nasjonalstaten eller i tilknytning til et 

globalt sivilsamfunn er også av relevans for samfunnsfagdidaktikken. I samfunnsfag har det 

vært en tradisjon for en nasjonal forståelse av medborgerskapet (Børhaug, 2005). Dette må 

sees i lys av at sentrale myndigheter i Norge kan bruke skolen, og spesielt samfunnsfaget, for 

å legitimere de økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle strukturene i landet (Børhaug, 

2005). Samtidig kan samfunnsfaget brukes for å opprettholde et perspektiv på verden som 

bestående av nasjonalstater, og på denne måten fremme nasjonalstaten som ramme for 

samfunnsstyring (Børhaug, 2005).  

Børhaug (2005) argumenterer for at samfunnsfaget kan konkretisere sitt innhold ved å ta 

utgangspunkt i elevenes lokalsamfunn. Solhaug (2006) kan sies å støtte dette da han 

argumenterer for at strategisk læring i samfunnsfag tar utgangspunkt i det nære og det 

konkrete for å forstå det fjerne og abstrakte. Når formålet med samfunnsfag er å «stimulere til 

og gje erfaring med aktivt medborgerskap og demokratisk deltaking» (Utdanningsdirektoratet, 

2013), vil jeg argumentere for at Børhaug (2005) og Solhaug (2006) har et lokalt perspektiv 

på medborgerskapet i kontekst av samfunnsfaget. I et samfunnsdidaktisk perspektiv kan det 

dermed argumenteres for at lokalt perspektiv på medborgerskap er hensiktsmessig. Det viktig 

å presisere her at et lokalt perspektiv ikke nødvendigvis utelukker et nasjonalt eller et post-

nasjonalt perspektiv. Medborgerskapet kan forstås på ulike nivåer, men når det gjelder 

utvikling av medborgerskap i samfunnsfaget kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i 

det lokale for å fremme forståelse av medborgerskap.  

Når en skal drive opplæring for medborgerskap vil det være av betydning om man har et 

lokalt, nasjonalt eller post-nasjonalt perspektiv.  I neste delkapittel vil jeg presentere noen 

ulike perspektiver på hvordan utdanning for medborgerskap bør utformes.  

2.1.5 Opplæring for grønt medborgerskap  
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I grønne perspektiver på medborgerskap har vi sett at det er enighet om at grønne medborgere 

er aktive medborgere. Det handler om å engasjere seg i demokratiet for ivaretakelse av kloden 

(Barry, 2006; Dobson, 2003). I forskningslitteraturen er det bred enighet om at aktivt 

medborgerskap må læres (Barry, 2006; Dobson, 2003; Habermas, 1995; Stray, 2011), men det 

er ikke enighet om hvordan dette bør gjøres. Jeg vil nå gå nærmer inn på hvordan ulike 

teoretikere mener opplæring for grønne medborgerskap bør være. Et tydelig skille viser seg i 

hvor denne opplæringen skal foregå.  

 

Barry (2006) mener at en sentral del av det å være medborger handler om å kunne identifisere 

underliggende strukturer i samfunnet som tillater ikke-bærekraftig utvikling. Barry (2006) 

hevder at skolen er preget av disse underliggende strukturene. Derfor er det mest logisk at 

opplæringen for bærekraftige medborgerskap skjer utenfor det offentlige skolesystemet 

(Barry, 2006). I stedet for å lære medborgerskap i det offentlige skolesystemet skal opplæring 

for medborgerskap skje gjennom deltakelse i det deliberative demokratiet. Deliberasjonen 

skal foregå på en slik måte at alle som berøres av en eventuell politisk beslutning skal få 

tilgang til å legge fram fakta og argumenter (Stray, 2011).  

Dimick (2015) legger seg på samme linje som Barry (2006) ved å fremheve at elever må lære 

seg å identifisere og kritisere normaliserte forståelser av miljøet, og identifisere de 

maktinnehaverne som har mer ansvar for miljøet og holde dem ansvarlige for å utvikle 

politikk som beskytter og bevarer miljøet. Dimick (2015) mener at dette er en viktig egenskap 

hos den grønne medborgeren fordi samfunnet er preget av en nyliberalistisk tankegang, der 

synet på fri konkurranse og få reguleringer anses som de mest rettferdige og beste systemene 

for samfunnsstyring (Dimick, 2015). Ifølge Dimick (2015) er dette svært uheldig fordi slik 

samfunnsstyring fremmer ikke-bærekraftig utvikling. I motsetning til Barry (2006) mener 

Dimick (2015) at opplæringen bør skje innenfor konteksten av det offentlige 

utdanningssystemet. På dette området er hun mer på linje med (Dobson, 2003). 

 Dobson (2003) mener at veien til medborgerskapet må gå igjennom det offisielle 

utdanningssystemet fordi det allerede i mange land er en del av den obligatoriske 

utdanningen. Sentrale elementer i utdanning for økologisk medborgerskap er rettigheter og 

rettferdighet når det gjelder økologiske område, samt ansvar og plikter overfor andre 

medborgere, også fremtidige generasjoner (Dobson, 2003). Dobson (2003) mener at 
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skolesystemet skal utstyre elevene med et sett av verktøy som gjør dem i stand til å utøve de 

plikter og ansvar som medborgerrollen fører med seg.  

Det settet av verktøy som Dobson (2003) beskriver kan sees i sammenheng med det 

Mogensen og Schnack (2010) beskriver som handlingskompetanse. Hensiktsmessig 

opplæring av handlingskompetanse består ifølge Stray (2012) også av opplæring i 

intellektuell kompetanse og verdi- og holdningskompetanse. Dette er en opplæringsstrategi 

for demokratisk deltagelse som er kjent som opplæring om, for og gjennom demokratisk 

deltakelse. Opplæring om demokratisk deltagelse er opplæring for å utvikle sin intellektuelle 

kompetanse (Stray, 2012). Dette er kunnskapskompetanse som kan testes og som er 

nødvendig for at elevene har kunnskap om og forstår politiske systemer (Stray, 2011). I et 

grønt perspektiv på medborgerskap inngår private handlinger også som politiske handlinger. 

Et eksempel på kompetanse om politisk deltakelse vil i et grønt perspektiv på medborgerskap 

inkludere kunnskap om hvordan man kan minske sitt økologiske fotavtrykk. 

Opplæring for demokratisk deltagelse er opplæring for å utvikle elevers verdi- og 

holdningskompetanse (Stray, 2012). Å utvikle elevenes verdi- og holdningskompetanse 

handler om å utvikle deres verdisett til å bli i tråd med demokratiske og menneskerettslige 

verdier (Stray, 2011). Det vil si at elevene utvikler disposisjon for solidaritet, nestekjærlighet, 

tilgivelse og utvikler respekt for menneskeverd, likeverd og natur (Stray, 2012). I 

undervisningen som er rettet mot utvikling av elevers verdi- og holdningskompetanse lærer 

elevene kritisk tenkning, og å se andres perspektiver på saker og kommunikasjon (Stray, 

2012). I grønne perspektiver på medborgerskap vil denne verdi- og holdningskompetansen 

reflektere de verdiene og holdningene som verdsettes i grønne perspektiver på 

medborgerskap, og dermed vil rettferdighet (Dobson, 2003), solidaritet (Barry, 2006) og 

kritisk tenkning (Dimick, 2015) være en del en verdi- og holdningskompetansen i grønne 

perspektiver på medborgerskap.  

 

Opplæring gjennom demokratisk deltagelse er opplæring for å utvikle elevers 

handlingskompetanse. Jeg har alt argumentert for at handlingskompetanse kan sies å ha flere 

paralleller til dydene i grønne perspektiver på medborgerskap. Opplæring for å utvikle elevers 

handlingskompetanse skal, ifølge denne opplæringsstrategien, skje gjennom praktisering og 

erfaring av demokratiske prosesser, både i og utenfor skolen (Stray, 2012). I grønt perspektiv 

på medborgerskap der all aktivitet siktet på å minske eget økologisk fotavtrykk regnes som 
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medborgerlig aktivitet, vil praktisering og erfaring av slik aktivitet regnes som opplæring 

gjennom demokratisk deltagelse.  

 

I del én av teorien har liberalistisk og republikansk perspektiv på medborgerskap blitt stilt opp 

i mot grønne perspektiver på medborgerskap. I motsetning til et liberalistisk perspektiv på 

medborgerskap krever grønne medborgerskap at medborgerne er aktive samfunnsborgere 

(Barry, 2006; Dobson, 2003). Grønne perspektiver på medborgerskap kan dermed sies å dele 

det perspektivet på medborgeren som finnes i norsk utdanningskontekst.  I diskusjonen om 

utøvelse av medborgerskapet har det kommet frem at grønne perspektiver på medborgerskap 

anser den private sfæren som en mulig kontekst for utøvelse av medborgerskap (Barry, 2006; 

Dobson, 2003), mens den offentlige sfæren anses som kontekst for utøvelse av 

medborgerskapet i liberalistisk og republikansk perspektiv på medborgerskap (Dobson, 

2003), samt i et norsk utdanningsperspektiv på medborgerskap (Berge & Stray, 2012). I 

diskusjonen om medborgerlige dyder ble det argumentert for at dyder i medborgerskapet har 

flere paralleller til handlingskompetanse. Etter dette fulgte en diskusjon om hvorvidt 

medborgerskapet bør forankres i det globale, nasjonale eller lokale nivå.  

2.2 Konteksten for handlingsendring 

I denne delen av teorien vil jeg diskutere hvordan konteksten som elever befinner seg når de 

gjennomfører UBU-prosjektet kan påvirke deres erfaringer og utvikling av økologisk 

medborgerskap. Først vil jeg ta for meg elevenes hverdagshandlinger, presentert som vaner. 

Deretter vil jeg gå inn på den psykologiske termen kognitiv dissonans, da det kan bidra til å 

forstå hvorfor vi endrer handlinger og holdninger. Så vender jeg blikket utover og går 

nærmere inn på begrepene sosialisering og signifikante andre. Til sist går jeg inn på litteratur 

om hvordan medborgeren bør forholde seg til underliggende samfunnsstrukturer.  

2.2.1 Vaner  

Jeg har tidligere argumentert for at utviklingen av dydene som knyttes til grønne 

medborgerskap handler om å utvikle handlingskompetanse. En sentral del av 

handlingskompetanse handler om « å selv kunne leve på en måte som samsvarer med den 

fremtiden man ønsker» (Sinnes, 2015, s. 44). Derfor handler handlingskompetanse om 

hvordan man strukturerer hverdagen sin. Vaner er den adferden folk har i hverdagen. Det er 
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valg og handlinger vi gjør uten å tenke igjennom dem på forhånd (Dahlstrand & Biel, 1997).  

Dette er den typen valg og handling som vi gjør uten å legge merke til at vi gjør dem 

(Arbuthnott, 2009). Adferd som knytter seg til gjentatte handlinger, som for eksempel 

matkonsum eller transport, krever at vi konstant overvåker denne adferden dersom vi ønsker 

en vaneendring (Arbuthnott, 2009). Desto flere barrierer som finnes for vaneendringen, desto 

mindre sannsynlighet er det for at vaneendringen finner sted (Arbuthnott, 2009). På bakgrunn 

av endring av at vaner krever mye overvåkning av vaner og eventuelle barrierer som står i 

veien, kan vaner sees på som spesielt vanskelige å endre. Våre vaner påvirker størrelsen på 

vårt økologiske fotavtrykk fordi vårt økologiske fotavtrykk avhenger av vår livsutfolding 

(Dobson, 2003). Dersom vi skal minske vårt økologiske fotavtrykk må vi dermed endre 

vanene våre (Dobson, 2003). Arbuthnott (2009) hevder at utdanning for bærekraftig utvikling 

derfor bør finne inspirasjon til undervisningopplegg i programmer som er designet for å endre 

vaner. Hunnes (2015) hevder at samfunnsfaglæreren kan støtte elevene i vaneendring og 

vanedanning gjennom motivering, forventinger, forklaringer og sanksjoner.  

2.2.2 Kognitiv dissonans  

Kognitiv dissonans oppstår når en persons holdninger og meninger ikke overensstemmer med 

personens valg og adferd. Denne uoverensstemmelsen er ubehagelig og vil motivere personen 

til å redusere uoverensstemmelsen for å opprette overensstemmelse (Festinger, 1962). Når 

kognitiv dissonans oppstår vil man, i tillegg til å forsøke å redusere den, aktivt unngå 

situasjoner og kunnskap som øker den kognitive dissonansen (Festinger, 1962).  Kognitiv 

dissonans befinner seg i forholdet mellom to elementer, holdning og adferd. Dersom man 

endrer en av disse vil man redusere dissonansen (Festinger, 1962).                                                                                                                                                                                                                                  

Festinger (1962, s. 2) trekker frem røyking som eksempel på kognitiv dissonans. Individet vet 

at røyking har negative helseeffekter men røyker likevel. Å slutte å røyke er ikke lett på grunn 

av det avhengighetsskapende stoffet nikotin som finnes i sigaretter. Dersom individet ikke 

klarer å endre adferd vil individet forsøke å rasjonalisere hvorfor han/hun røyker, for 

eksempel gjennom å overbevise seg selv om at sjansen for at han eller hu kommer til å lide på 

grunn av røykingen ikke er så stor som andre skal ha det til (Festinger, 1962).  

Kognitiv dissonans er relevant for å beskrive individers ikke-miljøvennlige adferd og kan sies 

å prege Norge som nasjon (Steentjes et al., 2017). For eksempel kommer denne dissonansen 
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til syne i forholdet mellom antall langdistansereiser i befolkningen og vektleggingen av 

forurensing og klima som problem i Norge. Nordmenns langdistanseresing står for store 

mengder klimagassutslipp (Aamaas & Peters, 2017). Samtidig mener nordmenn at 

forurensing og miljø er det nest viktigste problemet Norge står overfor i de neste 20 årene 

(Steentjes et al., 2017).  Ifølge Festinger (1962) vil situasjonen med kognitiv dissonans føre til 

at nordmenn enten vil endre sine holdninger til klimasaken, eller endre sine flyvaner. Vi kan 

dermed snakke om læring eller utvikling slik at holdninger eller handlinger endres.  På denne 

måten fungerer kunnskaper og handlinger knyttet til det private som en lærende og utviklende. 

I det følgende delkapittelet vil jeg gå inn på hvordan samhandling med andre blir beskrevet 

som en prosess for utvikling av barnet. Denne prosessen foregår både i hjemmet og på skolen 

og kalles sosialisering.  

2.2.3 Sosialisering og signifikante andre  

For å delta i samfunnet må mennesker i gjennom en sosialiseringsprosess. Sosialiseringen 

utvikler mennesker til å bli deler av samfunnet, men også til å bli individer med spesielle 

karakteristikker. Schiefloe (2011) definerer sosialisering slik:  

Sosialisering er en prosess som former mennesker. Gjennom sosialiseringen tilegner vi 

oss de kunnskaper, ferdigheter og meningene som er nødvendige for å kunne delta 

som fullverdige og aksepterte medlemmer i samfunnet. Sosialiseringen innebærer også 

at vi utvikler oss til særegne individer med egen personlighet. (s. 288) 

Sosialisering beskriver prosessen der voksne utøvelser innflytelse og påvirkning på barn slik 

at de utvikler seg til å bli sosiale vesener og medlemmer av samfunn (Østerberg, 2012). I 

sosiologien skilles det gjerne mellom primærsosialisering og sekundærsosialisering. I 

primærsosialiseringen blir mennesket formet til å bli et sosialt vesen, mens det i 

sekundærsosialiseringen blir formet til å bli medlem av samfunnet (Østerberg, 2012). 

Primærsosialiseringen er sterk og har stor påvirkning i de første årene av barnets liv, og 

foreldrene er spesielt viktige på dette stadiet av sosialiseringsprosessen (Schiefloe, 2011). I 

sekundærsosialiseringen blir også andre personer viktige for barnet. Særlig fungerer skolen 

som en arena for sekundærsosialisering (Østerberg, 2012). Som en sosialiseringsagent kan 

samfunnsfaget stimulere elevenes konstruksjon av kunnskap og holdninger, men det er ikke 

gitt at samfunnsfaget er den dominerende sosialiseringsagenten (Børhaug, 2005).  
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I sosialiseringsprosessen vektlegger sosiologer signifikante andre. Dette er personer som barn 

har sosialt samvær og dialog med og som er svært viktige for barnet (Frønes, 1998). De 

signifikante andre har stor påvirkning for sosialiseringen av barnet fordi de er bærere av en 

bestemt kultur og bestemte måter å forstå og formidle verden på (Frønes, 1998). Barnet vil 

anta at den kulturen og de forståelsesformene som blir presentert dem, av de signifikante 

andre, også gjelder for verden utenfor relasjonen mellom dem selv og de signifikante andre 

(Frønes, 1998).  

Foreldre er, i de aller fleste tilfeller, signifikante andre overfor sine barn. Den moderne 

skolen, der elevmedvirkning og elevdemokrati har fått økt betydning, krever at foreldre er 

støttespillere for sine barn, i større grad enn tidligere (Frønes, 1998). Frønes (1998, s. 45) 

hevder at «Den moderne samfunnsutviklingen er paradoksal når det gjelder foreldres posisjon. 

På den ene siden øker antallet profesjonelle sosialiseringsagenter og -institusjoner, på den 

andre siden øker foreldres betydning som tilretteleggere og partnere».  Utviklingen som 

Frønes beskriver ser ut til å være gjeldene også utover 2000-tallet.  

Ifølge Øia og Vestel (2014) har ungdom i dag et nærere forhold til sine foreldre sammenlignet 

med dagens voksengenerasjon. De argumenterer for at det som før kunne karakteriseres som 

en generasjonskløft mellom ungdom og deres foreldre ikke lenger viser seg å være 

beskrivende for forholdet ungdom har til sine foreldre i dag (Øia & Vestel, 2014). 

Forklaringen på denne utviklingen ligger delvis i at organiserte fritidsaktiviteter har fått større 

betydning i ungdoms og deres foreldres liv, og at foreldre har fått økt kontakt med 

ungdommene sine gjennom sosiale medier (Øia & Vestel, 2014). Samfunnsfaget kan sies å ha 

sterk konkurranse fra familien som påvirkningsagent når det gjelder å utvikle kunnskaper om 

og holdninger til ulike samfunnsforhold (Børhaug, 2005) 

Når foreldre og skolen er viktige barns sosialiseringsprosess hos kan det oppstå kognitiv 

dissonans dersom foreldrenes livsførsel ikke overensstemmer med den informasjonen om 

bærekraftig utvikling som elevene blir presentert for på skolen. Dette kan igjen føre til at 

elevene endrer livsførsel, som er det mest ønskelige, eller det kan føre til at de endrer 

holdninger overfor bærekraftig utvikling til å gå imot den informasjonen som de blir 

presentert for i skolen. 

Den sosialiseringen som elevene blir utsatt for kan sies å være strukturerende for hvilke 

holdninger og handlinger elevene tilegner seg. I det neste skal jeg gå kort inn på hvordan 

politiske strukturer påvirker elevenes utøvelse av medborgerskap og deretter hvordan 
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samfunnsfaget kan legge til rette for at elevene lærer seg å identifisere de strukturer som 

omgir dem, da dette en sentral del av å delta aktivt i samfunnet (Børhaug, 2005).  

2.2.4 Samfunnsstrukturer 

I demokratiske medborgerskap, slik skolen ser på demokratiske medborgerskap handler 

politisk deltagelse først og fremst om deltagelse i offentlige, politiske institusjoner (Berge & 

Stray, 2012). I grønne perspektiver på medborgerskap har det blitt vektlagt at politisk 

deltagelse også kan foregå i det private hjem (Barry, 2006; Dobson, 2003). Selv om det i 

grønne perspektiver på medborgerskap snakkes om at politisk deltagelse også handler om 

deltagelse i offentlige, politiske institusjoner, kan grønne perspektiver på medborgerskap 

kritiseres for at slik deltagelse ikke har blitt tillagt nok vekt. Det demokratiske 

medborgerskapet og det økologiske medborgerskapet kan lære noe av hverandre. Politisk 

deltagelse i det private hjem og i offentlige politiske institusjoner henger sammen. Individets 

handlinger og holdninger påvirkes av de offentlige politiske føringene, samtidig som 

utformingen av politiske føringer påvirkes av individets handlinger og holdninger. 

Dimick (2015) en utfordring innfor utdanning av miljømedborgere er at de politiske føringene 

i moderne demokratier har et forbrukerperspektiv på individene i samfunnet. 

Forbrukerperspektivet innebærer at individene kun blir sett på som nyttemaksimerende 

vesener som tar valg på bakgrunn av egennytte for seg selv og egen familie (Sagoff, 1988). 

Dimick (2015) hevder et slikt perspektiv kan ha negative konsekvenser for miljøet ved at man 

ikke finner gode nok løsninger på klima- og miljøproblemer, og for elevers konsekvenser for 

elevers miljøengasjement ved at miljøengasjementet begrenser seg til enkeltindividers forbruk 

i stedet for et bredere perspektiv, rettet mot underliggende strukturer som hindrer bærekraftig 

utvikling.  

 Den bærekraftige medborgeren skal være i stand til å identifisere underliggende strukturer 

som kan hindre bærekraftig utvikling (Barry, 2006). Dimick (2015) hevder at dersom vi skal 

utvikle grønne medborgere må vi lære unge å identifisere, vurdere og utfordre måter å leve på 

som hemmer den bærekraftige utviklingen. En forutsetning er at unge forstår at individuell 

handling foregår i en kontekst der individet påvirker strukturer og strukturer påvirker 

individet (Dimick, 2015). Slik Dimick (2015) og Dobson (2003) forstår det er dette skolens 
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oppgave, og i norsk kontekst er det tradisjon for at samfunnsfaget har et særlig ansvar 

(Fjeldstad & Mikkelsen, 2008).  
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3 Metode  

Dette kapittelet handler om hvordan jeg har gått fram for å framskaffe kunnskap og teori om 

elevens erfaringer i UBU-prosjektet. I dette kapittelet beskriver jeg også hvordan jeg har gått 

fram for å sikre at kunnskapen og teorien som framskaffes, oppfyller krav til vitenskapelig 

kvalitet og relevans innenfor samfunnsfagdidaktikk. For å svare på problemstillingen i denne 

oppgaven, «Hva beskriver elevene at de har erfart i et prosjekt om bærekraftig utvikling, og 

hvordan kan disse erfaringene bidra til å utvikle deres økologiske medborgerskap?», trengs 

både empiriske undersøkelser og teoretiske drøftinger. Metoder for empiriske undersøkelser 

og teoretisk drøfting bygger på fastsatte prinsipper (Grønmo, 2004), disse vil jeg beskrive 

hvordan jeg har tatt hensyn til og hvordan dette styrker undersøkelsesopplegget.  

3.1 Undersøkelsesopplegget  

Tradisjonelt sett deles forskningsdesign inn i kvalitative og kvantitative, der kvantitative 

metoder handler om analyse av tall, og kvalitative metoder om analyse av tekst (Hammersley, 

1992). For å framskaffe kunnskap og teori om elevenes erfaringer i UBU-prosjektet har jeg 

valgt et undersøkelsesopplegg som har spørreundersøkelse som metode for datainnsamling og 

Stegvis-deduktiv induktiv metode, heretter SDI, som metode for analyse av data.  

Undersøkelsesopplegget i denne oppgaven analyserer, kvalitative data, tekst, og bruker en 

kvalitativ analysestrategi, SDI. Undersøkelsesopplegget ligner derfor mest på et kvalitativt 

undersøkelsesopplegg, men minne om en form for kombinerte metoder da både kvalitative og 

kvantitative data blir samlet inn. Undersøkelsesopplegget kan dermed styrkes ved å følge 

prinsipper fra både kvalitativ og kvantitativ forskningstradisjon.  

3.2 Kontekst for datainnsamling: UBU-prosjekt om 

bærekraftig utvikling  

Konteksten for datainnsamlingen var UBU-prosjektet som ble gjennomført ved to 

videregående skoler på Østlandet, skole A og skole B, høsten 2017. UBU-prosjektet har blitt 

gjennomført ved de samme skolene en gang tidligere, og var et samarbeid mellom skolene og 
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Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Masterstudenter fra 

UIO deltok i prosjektet, både som støtte for lærere og som forskere. Elin Sæther var 

prosjektleder og sendte inn en felles søknad til Norsk senter for forskningsdata (NSD) for 

UBU-prosjektet i sin helhet. Dette undersøkelsesopplegget er godkjent av NSD på bakgurnn 

av godkjenningen som ble gitt UBU-prosjektet i sin helhet. Godkjenningen ligger som 

vedlegg.  

Målet for UBU-prosjektet var å gi elevene erfaringer som kunne legge til rette for forståelse 

og kunnskaper om sammenhenger i bærekraftige samfunn. De skulle altså få økt 

handlingskompetanse og erfaring med å utøve økologisk medborgerskap.  Elevene, lærerne 

og masterstudentene som fulgte UBU-prosjektet valgte seg en vane som kan sees i 

sammenheng med bærekraftig utvikling, som de skulle endre. Ved å la voksenpersoner delta i 

UBU-prosjektet ble det formidlet at både ungdommer og voksne har et behov for økt 

handlingskompetanse (Sæther, 2017). Endringen skulle ikke ha negativ innvirkning på 

elevenes psykiske eller fysiske helsetilstand, og den skulle vare i en periode på tre uker.  

UBU-prosjektet varierte noe fra klasse til klasse, men felles for alle var en digitalt komponent 

og en skriftlig vurdering på slutten av prosjektperioden. I løpet av prosjektet fikk elevene i 

lekse å dele tekst eller bilder som reflekterte endringen deres i en lukket Facebook-gruppe 

eller på en Instagram-konto, lukket eller åpen. På slutten av prosjektperioden ble elevene på 

den ene skolen bedt om å skrive et refleksjonsnotat som ble brukt til skriftlig vurdering av 

elevene i samfunnsfag. Elevene på den andre universskolen gjennomførte en tentamen som 

ble brukt til skriftlig vurdering av elevene i flere fag. 

I forbindelse med UBU-prosjektet fikk jeg mulighet til å samle inn data til denne 

masteroppgaven. Jeg valgte spørreundersøkelse som en metode for datainnsamling. Jeg 

introduserte spørreundersøkelsene for elevene i undervisningstimer tilknyttet UBU-prosjektet. 

Spørreundersøkelsene ble på denne måten en del av undervisningshverdagen. Elevene ved 

skole A gjennomførte samme spørreundersøkelse to ganger, én gang etter at første uke av 

prosjektet var gjennomført og én gang til etter at andre uke av prosjektet var gjennomfør. 

Elevene ved skole B gjennomførte den samme undersøkelsen som skole A, etter at en uke av 

prosjektet var gjennomført.  

3.3 Spørreundersøkelsen  
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Ved å delta i UBU-prosjektet fikk jeg mulighet til å gjennomføre spørreundersøkelser med 

elevene som deltok i UBU-prosjektet med hensikt å belyse problemstillingen. 

Problemstillingen spør etter en beskrivelse av elevenes erfaringer i UBU-prosjektet. Derfor 

anså jeg det som hensiktsmessig å bruke en beskrivende metode, spørreundersøkelse. Å bruke 

spørreundersøkelse for å svare på hva elevene beskriver at de har erfart i UBU-prosjektet var 

hensiktsmessig fordi en spørreundersøkelse kan gis til mange ulike respondenter, og på denne 

måten gi mange ulike beskrivelser av hva elevene har erfart. Samtidig kan en 

spørreundersøkelse gi en oversikt over ulike erfaringer elevene har gjort seg i UBU-prosjektet 

og er derfor egnet til å generere data som kan brukes for å svare på problemstillingen. 

Jeg valgte å gjennomføre undersøkelsen på to ulike tidspunkt fordi jeg var nysgjerrig på om 

elevene ville oppleve den første uken av prosjektet annerledes enn den andre. Dette baserte 

seg i det faktum at elevene ble bedt om endre vanene sine, noe som går utover evnen til på 

utøve selvkontroll (Baumeister, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998). Det var to åpenbare 

fordeler ved å gjennomføre to spørreundersøkelser, den første var å få innsikt i en mulig 

utvikling i løpet av prosjektet. Den andre fordelen ved å gjennomføre to spørreundersøkelser 

på ulike tidspunkt var at den første spørreundersøkelsen fungerte som en pretest. På denne 

måten kunne jeg finne ut hvilke deler av spørreundersøkelsen som fungerte godt, og hvilke 

deler som måtte utvikles videre.  

Spørreundersøkelsene ble gjennomført via Nettskjema. Nettskjema er et verktøy for 

utforming og gjennomføring av spørreundersøkelse på nett (UIO, 2010). Nettskjema ble valgt 

på bakgrunn av god brukervennlighet, sikker oppbevaring av data og mulighet for å svare fra 

både PC og mobil. Elevene skulle gjennomføre spørreundersøkelsen ved å svare på 

spørsmålene selv da dette gjorde det mulig å få et stort utvalg. At elevene selv skulle 

gjennomføre undersøkelsen krevde korte og enkle spørsmål slik at elevene forstod (Grønmo, 

2004). Siden elevene er unge er enkelt språk og få spørsmål spesielt viktig da barn og unge 

blir lettere ukonsentrert enn voksne (Cohen, Manion, Morrison, & Bell, 2011).  

Undersøkelsene bestod av åtte spørsmål, fire lukkede og fire åpne spørsmål.  
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Tabell 1: Åpne og lukkede spørsmål  

Lukkede spørsmål Åpne spørsmål 

 

1. Hvor enkelt har det vært på å 

gjennomføre endringen(e) i UBU-

prosjektet? 

 

2. Hvor sikker er du på at du klarer å 

gjennomføre endringen(e) i 

prosjektperioden? 

 

 

3. Har du snakket med foreldre, søsken 

eller andre utenfor klassen om UBU-

prosjektet? 

 

4. Hvor mye støtte har fått for å 

gjennomføre endringen din? 

1. Hva har gått bra og hvorfor? 

 

2. Hva har vært vanskelig og hvorfor? 

 

 

3. Hvis du svarte ja på forrige spørsmål, 

hva snakket dere om? 

 

4. Kan du beskrive hvordan du har fått 

støtte til å gjennomføre endringen 

din?  

 

De åpne spørsmålene ble designet med den hensikt å få innblikk hva elevene hadde erfart i 

UBU-prosjektet. Fordelen med åpne spørsmål er at de ikke legger begrensninger på 

respondenten, og gir respondenten mulighet til å nyansere svaret sitt (Hellevik, 2002). Åpne 

spørsmål gir meg dermed mulighet til å få innsikt i alle de erfaringene som elevene ønsker å 

beskrive, uten at jeg som forsker begrenser denne rapporteringen. Dataene som ble produsert 

av de åpne spørsmålene gav øyeblikksglimt av elevenes erfaringer i UBU-prosjektet. 

Ulempen ved åpne spørsmål er at respondentene kan få problemer med å sette ord på det de 

mener om spørsmålene (Hellevik, 2002), altså at elevene ikke vet hva de skal skrive eller 

kommer på noe å skrive om. Av denne grunn kan det være hensiktsmessig å komme med 

eksempler på mulige svar til de åpne spørsmålene (Hellevik, 2002). Til de åpne spørsmålene 

var det derfor eksempeltekster slik at jeg skulle få størst mulig innblikk i elevenes erfaringer 

med UBU-prosjektet.  
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For å svare på de lukkede spørsmålene benyttet elevene seg av en rangeringsskala som strakk 

seg fra 1-10. Skalaen 1-10 ble valgt fordi det er en kjent rangeringsskala som brukes i 

hverdagslivet. Ved å bruke en rangeringsskala på 1-10 åpnet dette for å behandle variablene, 

som ble utledet fra spørsmålene, som om de har tilnærmet intervallnivå (Christophersen, 

2013). Dataene kunne da ha blitt brukt til statistiske analyser for å undersøke sammenhengen 

mellom grad av støtte og hvor enkelt elevene syntes det var å gjennomføre prosjektet og de 

åpne spørsmålene. Analyser av de åpne spørsmålene kunne da ha vært brukt for å få mer 

informasjon om denne sammenhengen. Dette var den opprinnelige planen for undersøkelsen. 

I løpet av arbeidet med analysen ble det tydelig for meg at det ikke var mulig å gjennomføre 

analyser av et slikt omfang for én person i løpet av ett semester. Jeg valgte derfor å bruke de 

åpne spørsmålene for få innsikt i erfaringene elevene hadde i UBU-prosjektet, og de lukkede 

til å sortere utvalget. I neste delkapittel vil jeg gå nærmere inn på hvordan dette arbeidet 

foregikk.  

3.4 Informanter og utvalg  

Informantene i dette undersøkelsesopplegget er elevene som deltar i UBU-prosjektet. De er 

omkring 16 år gamle og går i 1.klasse på videregående skole på studieforberedende linje. 

Skolene ligger i sentrale strøk og det er derfor nærliggende å tro at de aller fleste bor i samme 

bolig som sine foreldre.  

I begynnelsen av datainnsamlingen var planen å gjennomføre statistiske analyser av dataene 

og jeg ønsket meg derfor et representativt utvalg for alle som har gjennomført UBU-

prosjektet. Av denne grunn forsøkte jeg å få så mange klasser som mulig til å gjennomføre 

spørreundersøkelsene. For å sørge for et tilstrekkelig stort nok utvalg, og for å få lavest mulig 

bortfall av respondenter så jeg det som mest hensiktshensiktsmessig at undersøkelsene ble 

gjennomført i en klasseromssituasjon. For å få et utvalg måtte jeg da først komme i kontakt 

med lærerne i klassene som gjennomførte UBU-prosjektet. Om klassen skulle bli presentert 

for undersøkelsene ble bestemt av lærerne. Lærerne gjorde en vurdering om klassen hadde tid 

og mulighet for å gjennomføre spørreundersøkelsene. Læreren hadde altså stor innvirkning på 

den enkelte elevs deltakelse i spørreundersøkelsene. Ved skole A var det åtte klasser som 

gjennomførte UBU-prosjektet, og fire av disse klassene gjennomførte Undersøkelse 1 og 

Undersøkelse 2. Ved skole B var det fem klasser som deltok i UBU-prosjektet, og to av disse 

klassene som gjennomførte Undersøkelse 1.  
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Utvalget ble gjort fra klassene som gjennomførte spørreundersøkelsene. For å få en håndterlig 

mengde datamateriale og spredning og variasjon i erfaringer elever gjorde seg i UBU-

prosjektet valgte jeg å se nærmere på respondenter som hadde særdeles høye og lave verdier 

på en bestemt variabel, «Enkelt». Variabelen «Enkelt» er utledet av spørsmålet «Hvor enkelt 

har det vært å gjennomføre endringen(e) i UBU-prosjektet? De med verdien 8 eller mer fikk 

høy verdi på variabelen «Enkelt». De med verdien 3 eller mindre fikk lav verdi på variabelen 

«Enkelt».  

Utvalget består av 157 respondenter har høy verdi på variabelen «Enkelt», og 16 respondenter 

har lav verdi, på variabelen «Enkelt». Utvalget består dermed av mange ulike elever som vil 

kunne gi svært ulike beskrivelser av erfaringene de gjorde seg i UBU-prosjektet og dermed 

også gir bred innsikt i disse erfaringene.  

3.5 Analyseverktøy: Stegvis-deduktiv induktiv 

metode  

For å analysere datamaterialet har jeg brukt sosiologien Aksel Tjora (2012) sin Stegvis-

deduktiv induktiv metode. Denne metoden appellerte til meg fordi den er systematisk og 

oversiktlig beskrevet i hans bok Kvalitative forskningsmetoder i praksis og fordi SDI er 

intuitivt forståelig og hensiktsmessig å anvende når en skal analysere et stort kvalitativt 

datamateriale. Metoden for analyse som jeg bruker er ikke en rendyrket SDI i den form at jeg 

utvikler en teori, men jeg bruker teorien fra teorikapittelet deduktivt for å belyse de empiriske 

funnene i datamaterialet. Jeg valgte også å benytte meg av dataprogrammet Nvivo da det kan 

effektivisere prosessen med analyse av kvalitative data (Tjora, 2012).  

I henhold til SDI brukte jeg tekstnære koder første gang jeg kodet datamaterialet. Tekstnære 

koder er detaljerte koder som består av ord eller utrykk som finnes i empirien (Tjora, 2012). 

Da jeg kodet første gang fikk jeg mange tekstnære koder. For å få struktur i analysen er det 

nødvendig å kategorisere de tekstnære kodene som er relevante for problemstillingen inn i 

grupper (Tjora, 2012). Disse gruppene kalles koder i min analyse. For å komme fram til disse 

kodene, kodet jeg i flere omganger. Dette gjorde det mulig å se elevenes svar i lys av 

hverandre og se sammenhenger mellom de tekstnære kodene. Å kode i flere omganger gjorde 

det også mulig for meg å sjekke at jeg hadde kodet på en logisk og hensiktsmessig måte. I 

tabellen under viser jeg hvordan kodene er basert på de tekstnære kodene. Av plasshensyn 
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skal jeg ikke gå inn på alle kodene. De tekstnære kodene har ofte bare én referanse i teksten, 

men kan også ha flere. Tallet i parentes viser hvor mange referanser koden har i 

datamaterialet.  

Tabell 2: Koder og tekstnære koder  

Spørsmål i 

spørreskjema 

Kode Tekstnær kode 

«Hva har gått bra, og 

hvorfor?»  

 

Familie og 

foreldre 

(44)  

 

«Mamma er glad», «Pappa klager ikke», «Foreldre 

er fornøyd» «Familien er fornøyd» «Familien er glad 

for ny mat», «Familien er med på det», «Alle har 

blitt med», «Mamma og pappa har vært med». 

«Hva har vært vanskelig 

og hvorfor?»  

Nedgang i 

velvære 

(27)  

«Jeg elsker å dusje», «Fristende å dusje lenger», 

«Rekker ikke vaske håret», «Liker å synge i dusjen», 

«tvinge meg selv ut av dusjen», «Brødskiver frister 

ikke», « Å ikke spise det samme», «styre unna 

godteri», «Lyst på snacks», «Må stå opp tidligere».  

 «Hvis du svarte ja på 

forrige spørsmål, hva 

snakket dere om?» 

Økologisk 

fotavtrykk 

(13)  

 

«Viktig å ikke bruke plast», «Hva enkeltindividet 

kan gjøre for å redde verden» , «Hva vi kan gjøre for 

å endre livsstilen», «Hvorfor vi gjør det», 

«Konsekvensene», «Hva som gjør kortreist 

bærekraftig», «Forskjellene på bil og tog», 

«Viktigste var at mengden kjøtt i huset minsket», 

«foreldre ikke enige i at mennesker har skylden» 

 

I neste del av analysen strukturerte jeg kodene inn i hovedtemaer. Her jobbet jeg deduktivt og 

induktivt ved å se empirien i sammenheng med teoretiske perspektiver. Ved å analysere 

datamaterialet på denne måten kom jeg fram til fem ulike hovedtemaer: Utøvelse av økologisk 

medborgerskap, Verdier og dyder i økologisk medborgerskap, Vaner, Sosialisering og 

signifikante andre og Samfunnsstrukturer. I tabell 3 ligger en oversikt over hvilke koder som 

danner grunnlaget for de ulike hovedtemaene. Kodenes navn står i anførselstegn.  
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Tabell 3: Hovedtemaer  

Hovedtemaer 

Utøvelse av 

økologisk 

medborgerskap 

Dyder og 

verdier i 

økologisk 

medborgerskap 

Sosialisering og 

signifikante 

andre  

Vaner 

 

Samfunns-

strukturer 

«Jeg har ikke 

gjennomført»  

 

«Økologisk 

fotavtrykk»   

«Miljøvennlig» 

  

«God  

samvittighet» 

 

«Holdning» 

«Familie og 

venner pos og 

neg»  

 

«Foreldre delta, 

hjelpe» 

 

«Familie» 

 

«Familie og 

foreldre» 

 

«sosiale 

settinger» 

«Vaner»  

 

«Huske på det» 

 

«Nedgang i 

velvære» 

 

«Liten el lett 

endring»  

 

«Bedre 

livskvalitet»  

 

 «Sparer 

penger» 

 

«Alternativ som 

fungerer» 

 

«Ytre faktorer»  

 

 

 

Denne fremgangsmåten for analyse av data, betyr at jeg som forsker på mange måter er 

analyseverktøyet. Forskerens bakgrunn, kultur, erfaringer og rolle i studien kan forme 

tolkningene som blir gjort i analysen (Creswell, 2014). Det er derfor aktuelt å gå inn på 

hvilken betydning jeg som forsker har for denne studien.  

3.6 Forskerrollen  

I samfunnsfaglig forskning vil forskeren alltid være en del av det samfunnet som det forskes 

på (Grønmo, 2004). Forskerens sosiale bakgrunn og forståelsesformer påvirker kunnskapen 

som produseres, dette kalles refleksivitet (Grønmo, 2004). Derfor vil jeg nå diskutere hvordan 

min bakgrunn, kultur og tidligere erfaringer kan ha påvirket denne studien.  I arbeidet med 

UBU-prosjektet ved skolene deltok jeg i undervisningstimene tilknyttet UBU-prosjektet. Ved 

skole A var jeg ofte til stede på skolen, både da vi gjennomførte undersøkelsene, men også for 

å observere andre timer og delta i undervisningen. På den måten lærte jeg elevene å kjenne. 

Vi diskuterte UBU-prosjektet både i timen og i friminuttene, og jeg fulgte også deres 

Instagram-brukere og var medlem i klassenes Facebook-grupper. Ved skole B var jeg ikke 
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like mye til stede som ved skole A, men også her assisterte jeg lærerne og observerte klassene 

utenom den tiden spørreundersøkelsene ble gjennomført. Dette har gitt meg innsikt i elevenes 

hverdag som har vist seg å være verdifullt i arbeidet med analysen av datamaterialet. For 

eksempel har jeg ved å følge elevene på Facebook og Instagram sett hvordan de jobber med 

prosjektet hjemme. Mange elever tok bilder og videoer som viste hvordan de gjennomførte 

prosjektet. Dette forteller meg at dette prosjektet blir gjennomført av mange elever.  

Ved å delta i undervisningen tilknyttet UBU-prosjektet fikk jeg også innblikk i hvordan 

lærerne snakket om bærekraftig utvikling og hvilke kilder som ble brukt for å skaffe 

informasjon om bærekraftig utvikling. Det ble tydelig for meg at det er FN- definisjonen som 

gjelder i klasserommet til elevene. FNs definisjon av bærekraftig utvikling stammer fra 

Brundtland (1987) sin definisjon og vektlegger som nevnt utvikling innenfor økologiske, 

økonomiske og sosiale forhold. Det ble også tydelig for at meg lærerne og elevene fokusert 

mest på bærekraftighet når det gjeler økologiske forhold. Denne kunnskapen tar jeg med meg 

inn i analysen av datamaterialet og jeg vil for eksempel forvente å finne at elevene beskriver 

endringer i livsførsel som har innvirkning på økologiske, fremfor økonomiske og sosiale 

forhold.  Jeg vil påstå at denne innsikten gjør mine tolkninger pålitelige i den forstand at de 

troverdige. Dette styrker relabiliteten i undersøkelsesopplegget.  

I arbeidet med analysen har valg og kjennskap til teori påvirket min kodingsprosess. For 

eksempel viser Tabell 2 at en av kodene kalles økologisk fotavtrykk. Det kan tenkes at andre 

forskere, uten interesse for medborgerskap og UBU ville kalt denne koden for 

konsekvenstenkning eller miljøhensyn.  

3.7 Etiske betraktninger  

Som forsker har det vært viktig for meg å være så åpen og ærlig som mulig. I forkant av 

gjennomføring av Undersøkelse 1 holdt jeg et kort innlegg i de aktuelle klassene. I innlegget 

fortalte jeg hvem jeg var, hva som var formålet med undersøkelsen, at undersøkelsen var 

anonym, og at dataene om dem ville bli lagret på en forsvarlig måte, på UIOs server. Jeg 

presiserte også for elevene at deltakelse i undersøkelsene var frivillig og at de når som helst 

kunne trekke seg fra undersøkelsen. I tillegg delte jeg ut et samtykkeskjema der denne 

informasjonen var presentert skriftlig (se vedlegg 2) . Det å være åpen om formålet med 
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undersøkelsen på denne måten kan bidra til at elevene gir mer nyttig informasjon, enn de ville 

ha gjort hvis formålet hadde vært skjult for dem (Hellevik, 2002).  

Spørreundersøkelsenes utforming og tema var ikke truende eller sensitiv. Deltakelse i 

spørreundersøkelsene ville heller ikke skade elevene på noen måte. Tvert i mot, vil jeg 

argumentere for at spørsmålenes utforming ga elevene mulighet til å reflektere over 

prosjektperioden og slikt sett kan spørreundersøkelsene ha vært læringsfremmende for 

elevene som gjennomførte. Dette kunne jeg ha fremlagt for elevene i forkant av 

undersøkelsen da det ville gitt elevene mer informasjon om fordeler ved å delta i prosjektet.  

Når det gjelders spørreundersøkelsenes åpenhet for elevenes perspektiver vil jeg argumentere 

for at de tre åpne spørsmålene gav elevene mulighet til å beskrive det de ønsket å beskrive. 

Samtidig kunne det vært lagt til et spørsmål på slutten av spørreundersøkelsen som lød «Er 

det noe mer du vil legge til?» eller «Har du andre erfaringer fra UBU-prosjektet som du 

ønsker å fortelle om?».  Dette kunne gitt elevene en sterkere følelse av at deres meninger ble 

verdsatt og det kunne gitt verdifulle data.  

3.8 Reliabilitet og validitet  

Da jeg plana og gjennomførte dette undersøkelsesopplegget var det hensikt å få produsere et 

datamateriale som gir svar på problemstillingen. Jeg vil nå diskutere hva som har økt og 

svekket kvaliteten på datamaterialet. For å vurdere datamaterialets kvalitet tar jeg 

utgangpunkt i reliabilitetskriteriet og validitetskriteriet.  

Reliabilitetskriteriet handler om datamaterialets pålitelighet, om vi kan komme fram til 

samme resultat ved å bruke det samme undersøkelsesopplegget på et annet tidspunkt 

(Grønmo, 2004). I kvalitative undersøkelsesopplegg dreier reliabilitet seg også om at de 

funnene som forskeren presenterer er basert på faktiske forhold i den naturlige settingen som 

ble undersøkt (Cohen et al., 2011). Validitetskriteriet handler om datamaterialets gyldighet i 

forhold til problemstillingene, om dataene er relevante for å svare på problemstillingen 

(Grønmo, 2004). Validitet i kvalitative studier handler også om at funnene er nøyaktige og 

presise i forhold til deltakerens og forskerens standpunkt (Creswell, 2014).  

3.8.1 Reliabilitet  
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I kvalitative studier innebærer reliabilitet at de funnene som presenteres er basert på faktiske 

forhold i den virkelige verden, at dataene er innsamlet på en systematisk måte, at forskeren 

har beskrevet konteksten for undersøkelsesopplegget spesifikt (Creswell, 2014). På bakgrunn 

av dette har jeg etter beste evne forsøkt å beskrive undersøkelsesopplegget i detalj. Videre er 

undersøkelsesopplegget av en slik karakter at det egnet for å gi lignede datamateriale, som 

denne studien har produsert, ved en senere gjennomføring, under forutsetning av det 

gjennomføres i samme kontekst, UBU-prosjektet. Undersøkelsesopplegget er egnet for å gi 

lignende datamaterialet fordi metoden for datainnsamling var spørreundersøkelse. 

Spørreundersøkelse som metode egner seg for gjentakelse fordi den enkelt kan lagres digitalt, 

det finnes ingen intervjuer som påvirker respondentene, spørsmålene blir stilt på nøyaktig 

samme måte, i nøyaktig samme rekkefølge. 

Jeg hadde opprinnelig tenkt til å se på utviklingen i prosjektet og analysere datamaterialet fra 

Undersøkelse 1 og Undersøkelse 2 separat. Det jeg kunne se var at datamaterialet fra de to 

undersøkelsene var svært like, og jeg valgte derfor å analysere datamaterialet samlet. Dette 

viser at datainnsamlinger gjort på ulike tidspunkt gir samme data. Dette kan antyde høy 

reliabilitet i mitt datamateriale, da samme undersøkelse, på to ulike tidspunkt gav relativt likt 

datamaterialet. 

I utformingen av spørreundersøkelsen ble det gjort valg av hensyn til respondentene og 

reliabilitet. De lukkede spørsmålene i spørreundersøkelsene hadde svaralternativer i form av 

en rangeringsskala der elevene skulle rangere sine svar fra 1-10. Dette kan sies å gi troverdige 

data fordi skalaen 1-10 er en kjent og hverdagslig skala som elevene vant til å bruke. De åpne 

spørsmålene styrker reliabiliteten fordi de minsker sjansen for at respondentene gir et tilfeldig 

svar spørsmålene (Hellevik, 2002). Både de åpne og de lukkede spørsmålene hadde et enkelt 

språk og tilhørende kort tekst som forklarte hensikten med spørsmålet. Spørreundersøkelsen 

hadde også kort varighet, de fleste elevene brukte mellom fem og ti minutter på 

gjennomføringen. Disse valgene ble gjort med hensyn til respondentene og datakvalitet da 

elevene var i en alder der de har vanskeligere for å konsentrere seg over lengre tid (Kvale & 

Brinkmann, 2015), og en lang spørreundersøkelse med et vanskelig språk kan gå ut over 

elevenes fysiske og psykiske velvære og datamaterialets kvalitet (Cohen et al., 2011). 

De åpne spørsmålene i spørreundersøkelsene hadde eksempeltekster. Dette kan ha påvirket 

elevene til å beskrive erfaringer som lignet på eksempelteksten, og på denne måten ha gitt et 

skjevt bilde elevenes virkelige erfaringer i UBU-prosjektet.  
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En spørreundersøkelse på internett gir elevene mulighet til å svare skriftlig. Dette kan sies å 

styrke datamaterialets reliabilitet ved at det gjør det lettere å oppfatte hva elevene utrykker 

sammenlignet med for eksempel båndopptak av intervju der lydkvaliteten eller språklig 

variasjon kan påvirke forskerens analyser av dataene. Den gjør det også mulig å være 

anonym. Elevene i dette undersøkelsesopplegget var anonyme, og de kunne skrive hva de 

ønsket, uten å bekymre seg for at deres erfaringer eller meninger ville bli konfrontert. 

Anonymitet styrker troverdigheten til dataene.  

Konteksten for gjennomføringen var klasserommet og konteksten for gjennomføring av 

spørreundersøkelsen var dermed relativt lik respondentene. Dette øker troverdigheten til 

dataene ved at det er autentiske data, elevene har ikke fått noen andre til å svare på 

spørreundersøkelsen for seg, og de har heller ikke blitt fortalt av andre hva de bør skrive.  

Det bør også nevnes at mitt forhold til elevene kan tenkes å ha påvirket elevenes beskrivelser 

av erfaringer. I prosjekt-perioden ble jeg kjent med flere av elevene, de fulgte meg på 

Instagram, og jeg fulgte dem. Mitt syn på bærekraftig utvikling og min positive innstilling til 

UBU-prosjektet ble dermed synlig for elevene. Jeg kan ikke sies å ha opptrådt som en nøytral 

part i UBU-prosjektet. Jeg assisterte også lærerne i undervisning, og min rolle lignet mer 

lærerens enn elevenes. Min rolle i klasserommet og min positive holdning til prosjektet kan 

tenkes å ha påvirket elevene til å tilpasse seg min holdning til UBU-prosjektet når de beskrev 

sine erfaringer med UBU-prosjektet. 

Når det gjelder analysemetode vil jeg argumentere for at valget av SDI som analysemetode 

styrker reliabiliteten i opplegget fordi bruk av tekstnære koder øker sannsynligheten for at 

funnene er basert på faktiske forhold. I tillegg er SDI en kjent og oversiktlig metode for 

analyse. Dette gjør det enklere for andre å bruke denne metoden for analyse datamaterialet.  

3.8.2 Validitet 

I det følgende vil jeg beskrive hva som kan sies på styrke validiteten i dette 

undersøkelsesopplegget. I undersøkelsesopplegget har jeg blant annet ønsket å finne ut av hva 

elevene beskriver at de erfarer i et prosjekt om bærekraftig utvikling. For å få et mest mulig 

bredt og dekkende bilde av hvilke erfaringer eleven har gjort seg i UBU-prosjektet valgte jeg 

å stille ulike, åpne spørsmål som kunne gi innblikk i dette. Jeg ønsket både at elevene skulle 

beskrive gode og mindre gode erfaringer i prosjektet, og spurte derfor både etter hva som 
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hadde gått, og hvorfor og hva som hadde vært vanskelig og hvorfor. I tillegg spurte jeg etter 

hva elevene hadde snakket om, hvordan de hadde fått støtte. Jeg vil argumentere for disse 

spørsmålene gir et bredt og dekkende innblikk i elevenes erfaringer. Selv om de åpne 

spørsmål legger få begrensinger på elevene kunne jeg ha styrket validiteten ytterligere ved å 

legge til et spørsmål der elevene som ønsket det fikk legge til eventuelle aspekter ved UBU-

prosjektet som de ønsket å fortelle om. Det kunne for eksempel ha sett slik ut: «Er det noen 

andre erfaringer fra UBU-prosjektet du ønsker å fortelle om?». Dette kunne ha styrket 

validiteten fordi det hadde gitt mer rom for nøyaktige og korrekte funn i forhold til 

respondentens synpunkt.  

Spørsmålene i spørreundersøkelsen ble utformet etter råd fra Shelley Stromholt. Hun har 

erfaring med utforming lignende spørreundersøkelser til elever. Dette var til god hjelp i 

vurderingen av utformingen på spørsmålene, rekkefølgen på spørsmålene og layout på 

spørreundersøkelsene. Jeg fikk også råd og veiledning fra Elin Sæther om hvilke spørsmål 

som gav data som egnet seg for å svare på problemstillingen og etter diskusjoner om 

problemstilling og undersøkelsesmetode ble det bestemt at data fra spørsmålene «hva har gått 

og hvorfor», «Hva har vært vanskelig og hvorfor?» og «Hva snakket dere om?» gir best 

grunnlag for å gi et godt svar på problemstillingen. Å ta råd og veiledning fra andre 

kvalifiserte forskere styrker den kommunikative validiteten (Grønmo, 2004).  

Spørreundersøkelsen ble i dette undersøkelsesopplegget gjennomført i forbindelse med UBU-

prosjektet og det faktum at jeg tilbrakte mye tid på skolene i forbindelse med prosjektet 

styrker validiteten i undersøkelsesopplegget ved dette har utviklet min forståelse for elevenes 

erfaringer.  

For å stryke validiteten ytterligere kunne jeg brukt validitetsstrategien «member checking», 

det vil si tatt med noe av det ferdig kodede datamaterialet tilbake til elevene for å sikre at 

elevenes standpunkt var riktig framstilt i analysene. Dette hadde også bydd på noen 

utfordringer da det var mange elever som deltok i spørreundersøkelsen. 

En trussel mot validiteten som jeg ønsker å påpeke at det var svært mange elever som 

gjennomførte undersøkelsen som var positive til UBU-prosjektet. Det kunne vært interessant 

å undersøke flere elevsvar som var mindre positive. Dette kunne vært gjort ved å sortere 

utvalget på en litt annen måte.  
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Når et gjelder funnenes overførbarhet vil jeg argumentere for at funnene som elevenes 

beskrivelser av erfaringer, gir et godt bilde på hva elever som gjennomførte UBU-prosjektet 

erfarte i UBU-prosjektet. Dette begrunnes med at jeg har et relativt stort utvalg av elever. 

Funne kan dermed sies å være relevante for elevene som gjennomførte UBU-prosjektet ved 

skole A og skole B. Funnene om knytter seg til utvikling av økologisk medborgerskap er mer 

tentative.   
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4 Analyse og diskusjon 

I dette kapittelet presenterer jeg analysen og diskusjonen av datamaterialet som ble utledet fra 

spørreundersøkelsene. Spørreundersøkelsene ble gjennomført i forbindelse med et prosjekt 

om utdanning for bærekraftig utvikling. I UBU-prosjektet skulle elevene endre sin livsførsel 

på en måte som kunne knyttes til bærekraftig utvikling og forbruk. Endringen i livsførsel 

skulle vare i 21 dager. Analysen gir innblikk hva elevene beskriver at de erfarte i UBU-

prosjektet. Elevene beskriver hva de har erfart ved å svare på spørsmålene «Hva har gått bra, 

og hvorfor?», «Hva har vært vanskelig og hvorfor?» og «Hva snakket dere om?». Disse 

beskrivelsene av erfaringer kaller jeg erfaringsbeskrivelser. Hensikten med kapittelet er å vise 

hva elevene beskriver at de har erfart i UBU-prosjektet, og å diskutere hvordan elevenes 

erfaringer kan bidra til utvikle økologisk medborgerskap.  

Analysen tar utgangspunkt i fem hovedtemaer som ble induktivt utviklet fra empirien på 

bakgrunn av tekstnære koder, og deduktivt på bakgrunn av teorien fra teorikapittelet. De ulike 

hovedtemaene strukturerer dette kapittelet og heter: Utøvelse av økologisk medborgerskap, 

Verdier og dyder i økologisk medborgerskap, Vaner, Sosialisering og signifikante andre og 

Samfunnsstrukturer.  

4.1 Utøvelse av økologisk medborgerskap 

I datamaterialet finner jeg at elevene på ulike måter beskriver at de har gjort endringer i 

hverdagslivet sitt slik at minsket sitt personlig, og i mange tilfeller, familiens forbruk. De 

typer endringer som oftest blir beskrevet er endring av kosthold og endring av dusjevaner. 

Andre endringer som elevene beskriver er plukking av søppel, shoppestopp, turgåing, bruk av 

handlenett, og resirkulering. Det er bare en elev som beskriver at han/hun ikke kommer til å 

gjennomføre prosjektet. 156 erfaringsbeskrivelser beskriver at elevene på en eller annen måte 

har gjort en endring i hverdagen sin.  

De endringene elevene beskriver at de har gjort kan i mange av tilfellene, knyttes til et 

forminsket forbruk, enten det er i form av kjøttforbruk, strømforbruk eller plastforbruk. 

Elevene som har gjort endringer i vanene sine når det gjelder resirkulering og plukking av 

søppel har gjort en endring som har hatt positiv effekt på naturen og nærmiljøet ved at de har 
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motvirket forsøpling. Ved å minske forbruket sitt bruker elevene mindre av naturens ressurser 

når de lever hverdagslivet sitt. Ved å bruke mindre naturressurser minsker de også det 

økologiske område som de tar opp ved å leve hverdagslivet sitt. Ved å minske det økologiske 

området de opptar ved å leve hverdagslivet, minsker elevene sine økologiske fotavtrykk. Å 

minske sitt økologiske fotavtrykk er å utøve økologisk medborgerskap (Dobson, 2003). 

Elevene som har kuttet i forbruket sitt har dermed utøvet økologisk medborgerskap.  

Gjennomføringen av UBU-prosjektet og erfaringene elevene har fått med å minske sitt 

økologiske fotavtrykk kan utvikle elevenes økologiske medborgerskap og bærekraftige 

medborgerskap fordi de har fått opplæring gjennom demokratisk deltagelse. Stray (2012) 

argumenter for at opplæring gjennom demokratisk deltagelse er hensiktsmessig fordi 

opplæringen må settes i en praktisk sammenheng. Opplæring gjennom demokratisk deltagelse 

kan hevdes å være opplæring for økologisk medborgerskap. Dette argumentet bunner i at 

demokratisk deltagelse inngår det i det den aktive rollen som medborgeren må ha i det grønne 

medborgerskap (Barry, 2006; Dobson, 2003). Elevene som har deltatt i UBU-prosjektet har 

fått opplæring gjennom demokratisk deltagelse ved at de har fått praktiske erfaringer, både i 

og utenfor skolen. Den teoretiske kunnskapen som de har blitt introdusert for på skolen har de 

fått anvende i faktiske situasjoner i sitt private liv. Dette er ifølge Stray (2012) opplæring 

gjennom demokratisk deltagelse. Argumentet, om at elevenes erfaringer i UBU-prosjektet kan 

utvikle elevenes økologiske medborgerskap, støtter seg på oppfatningen til Dimick (2015), 

Dobson (2003) og Stray (2011) om at utvikling av medborgarskap bør skje i skolen.  

Videre kan erfaringsbeskrivelsene tyde på at erfaringer med å snakke om og diskutere 

bærekraftsrelaterte spørsmål kan utvikle elevers økologiske medborgerskap. I datamaterialet 

finner jeg at elevene beskriver at de snakket om hva man kan gjøre for å endre livsstilen sin, 

hvorfor man må gjøre det og konsekvenser av vaneendringene. Noen elever beskriver også at 

de har snakket om hva som gjør at vi regner noen handlinger, eller noen alternativer som mer 

bærekraftige enn andre. For eksempel svarer en elev på spørsmålet «Hva snakket dere om?»  

Jeg har snakket med familie og venner om hva prosjektet handler om og hvorfor vi 

utfører dette prosjektet.  

Hva som gjør kortreist mat så bærekraftig 

Det første eksempelet viser at eleven skriver at han/hun har snakket med familie og venner 

om hvorfor de utfører prosjektet. Dette kan tyde på det ikke er intuitivt hvorfor man velger å 
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gjennomføre en endring i sin livsførsel. Det andre eksempelet viser at eleven har snakket om 

hva som gjør kortreist mat bærekraftig. I likhet med det første eksempelet, viser dette 

eksempelet at spørsmålet om hva som gjør mat bærekraftig ikke har et entydig og enkelt svar. 

Begge eksemplene kan knyttes til spørsmål om økologisk fotavtrykk, da de beskriver hva 

elevene har snakket om i tilknytning til endringen livsførsel. Elevene kan sies å beskrive at de 

har diskutert bærekraftsrelaterte spørsmål, da slike spørsmål ofte er knyttet til hvordan man 

leve på en bærekraftig måte, og samtidig som de er komplekse (Sinnes, 2015).  

Erfaringer med å diskutere bærekraftsrelaterte spørsmål kan utvikle elevenes økologiske 

medborgerskap på ulike måter. For det første kan erfaring med å diskutere bærekraftsrelaterte 

spørsmål utvikle evnene elevene har til samarbeid og kommunikasjon. Samarbeid og 

kommunikasjon er nødvendig i grønne perspektiver på medborgerskap da utøvelse av 

medborgerskap skjer gjennom å finne frem til det felles beste, bærekraftig utvikling, gjennom 

deliberasjon (Barry, 1999) og gjennom samarbeid i det globale sivile samfunn (Dobson, 

2003).  

For det andre kan erfaringer med å diskutere bærekraftsrelaterte utfordringer utvikle 

økologisk medborgerskap ved at elever får erfaring med kritisk tenking. I diskusjoner blir 

elevene stilt overfor andres perspektiver og synspunkter og de blir utfordret på å kunne se 

saker fra ulike perspektiver, noe som er en sentral del av kritisk tenkning og medborgerskap 

(Barry, 2006; Ennis, 2018). Her er et eksempel på hvordan elever beskriver at han/hun har 

blitt utfordret i diskusjon om bærekraftsrelaterte spørsmål:  

Vi snakket om hva vi mennesker kan gjøre for å endre livsstilen vår. Mamma og pappa 

var ikke enige med meg om at vi mennesker har skylda i global oppvarming og slikt 

da, så det var litt vanskelig. 

Dette eksempelet viser at elevene kan møte utfordring hjemmefra når det gjelder selve 

premisset for prosjektet, at mennesker har skyld i klimaendringer og ødeleggelse av naturen, 

og at endring av vaner, livsstil og forbruk må finne sted for å møte kravet om bærekraftig 

utvikling. På en side kan diskusjon om bærekraftsrelaterte spørsmål utvikle økologisk 

medborgerskap ved at elevene trener opp evnen til samarbeid og diskusjon og kritisk tenking. 

Det er imidlertid ikke gitt at det å bli utfordret på denne måten fremmer utvikling av 

økologisk medborgerskap. 
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I eksempelet på side 42 beskriver eleven at hans/hennes foreldre utfordrer eleven i 

diskusjonen om global oppvarming. Eleven beskriver også at dette gjorde gjennomføringen av 

prosjektet litt vanskelig, da eleven har et annet syn på global oppvarming enn sine foreldre. 

Elevens perspektiv på global oppvarming reflekterer det perspektivet som fremmes i skolen 

og samfunnsfaget, at mennesker har skyld i global oppvarming. Eksempelet viser hvordan 

skolen og samfunnsfaget, som sosialiseringsagenter, blir utfordret av foreldrene som 

sosialiseringsagenter. Børhaug (2005) hevder dette er en spesiell utfordring for faget, og at 

fagets ambisjon må være å kaste lys over alternative perspektiver ved å sette de i 

sammenhenger og kritiske vurdere ulike perspektiver.  

Ettersom foreldrene mener at mennesker ikke har skyld i den globale oppvarmingen er det 

trolig at de har en livsførsel som reflekterer dette, og at de trolig ikke har en livsførsel som er 

basert på bærekraftige prinsipper. Dette begrunnes i at holdninger og handlinger ofte har 

sammenheng (Arbuthnott, 2009). Når foreldrene er signifikante andre for barnet (Frønes, 

1998), og preger sosialiseringsprosessen til eleven i stor grad (Øia & Vestel, 2014; Østerberg, 

2012) er det sannsynlig at eleven har lik livsførsel som sine foreldre. Dersom dette er tilfelle 

står eleven i et tilfelle av kognitiv dissonans, der familiens livsførsel ikke overensstemmer 

med den kunnskapen og informasjonen eleven får gjennom samfunnsfagundervisningen. I 

tråd med Festinger (1962) kan den kognitive dissonansen føre til at eleven velger å endre sine 

handlinger for at de skal stå i overensstemmelse med de kunnskaper som eleven har fått 

gjennom samfunnsfagundervisningen. Slik sett vil erfaringene kunne fremme utviklingen av 

økologisk medborgerskap, ved at eleven velger å ha en mer miljøvennlig livsførsel. På en 

annen side, også i tråd med Festinger (1962) sin teori om kognitiv dissonans, kan det tenkes at 

eleven velger å ignorere informasjonen og kunnskapen han/hun blir presentert for på skolen, 

slik at kunnskaper og handlinger skal overensstemme. Slik sett kan erfaringene med å bli 

utfordret i diskusjoner om bærekraftsrelaterte spørsmål hemme utviklingen av økologisk 

medborgerskap, da eleven, i stedet for å ha en mer miljøvennlig adferd, velger å ignorere 

informasjonen.  

I tillegg til å utøve sitt økologiske medborgerskap ved å minske sitt økologiske fotavtrykk og 

ved å diskutere bærekraftsrelaterte spørsmål beskriver elever erfaringer med å utøve 

økologiske medborgerskap i det et offentlig, digitalt rom. Å legge ut bilder på Instagram var, i 

noen av klassene som UBU-deltok i prosjektet, en obligatorisk aktivitet. Elevene skulle bruke 

Instagram for å spre budskapet om bærekraftig utvikling og personlig endring i livsførsel. 



43 

 

Dette kan kalles utøvelse av økologisk medborgerskap da Dobson (2003) presiserer at 

økologiske medborgere må ta i bruk arenaer for kollektivt engasjement for en mer rettferdig 

fordeling av økologisk fotavtrykk. Derfor fikk mange elever erfaringer med å gjøre dette. 

Likevel er det bare fire erfaringsbeskrivelser i datamaterialet som knytter seg til bruk av 

sosiale medier.  Her er et eksempel: 

Jeg har fortalt alle i familien og venner om prosjektet. Siden jeg har åpen 

instagrambruker og driver aktivt med idrett har det nådd fram til folk over hele landet. 

Folk i Bergen, Trondheim, Stavanger osv. har lagt merke til brukeren.  

I denne erfaringsbeskrivelsen skriver eleven at han/hun har « […] nådd frem til folk […] » og 

at «Folk […] har lagt merke til brukeren». Jeg vil argumentere for at dette kan tyde på at 

eleven oppfatter at han/hun har påvirket andre. Denne erfaringen kan sies å ha utvikle elevens 

økologiske medborgerskap på ulike måter. For det første gjennom å påvirke andre. Å arbeide 

for å minske økologiske fotavtrykk gjennom å påvirke andre er en medborgerlig, politisk 

aktivitet (Dobson, 2003). Det er å utøve økologisk medborgerskap. Å erfare å påvirke andre 

er dermed en måte å utvikle økologisk medborgerskap fordi eleven utvikler sitt økologiske 

medborgerskap gjennom praktisering av økologisk medborgerskap.  

For det andre kan denne erfaringen utvikle elevens økologisk medborgerskap fordi han/hun 

har brukt Instagram for å påvirke andre. Instagram gir eleven trening i digital kommunikasjon 

på en plattform som når ut til en global verden. Kollektiv arbeid og samarbeid er nødvendig 

for at medborgere skal oppfylle sitt ansvar (Barry, 2006; Dobson, 2003). Erfaringen med å 

kommunisere på en digital plattform kan dermed sies å utvikle en viktig egenskap hos den 

økologiske medborgeren. Instagram kan sies å være en digital plattform hvor et globalt sivilt 

samfunn, slik Dobson (2003) beskriver det, får utvikle seg. Erfaringen med å kommunisere 

digitalt på Instagram utvikler det økologiske medborgerskapet fordi eleven får trening i å 

kommunisere med andre i det globale, sivile samfunnet.  

I datamaterialet finnes det også eksempler som kan tyde på elevene har møtt motstand når de 

skal utøve økologisk medborgerskap i et digitalt offentlig rom. På spørsmålet «Hva snakket 

dere om?» skriver en elev:  

Vi snakket om det vi må legge på Instagram, som både pappa og stemoren min var 

ekstremt unødvendige å gjøre. De synes det var en god tanke, men måtte lage en 

bruker og legge ting ut på en bruker mener de skulle være unødvendig å bruke tiden 

på.  
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Dette eksempelet understreker to utfordringer ved UBU-prosjektet. For det første kan det se ut 

til at tematikken og arbeidsformen i UBU-prosjektet utsetter elevene for mer kognitiv 

dissonans enn de er vant til. Tidligere i analysen, da jeg diskuterte diskusjon om 

bærekraftsrelaterte spørsmål, diskuterte jeg hvordan tematikken, bærekraftig utvikling, kunne 

føre til kognitiv dissonans hos den aktuelle eleven. Her tyder eksempelet på at det er 

arbeidsformen i UBU-prosjektet som kan føre til kognitiv dissonans. Arbeidsformen i UBU-

prosjektet påvirker livet utenfor skolen da elevene endrer vanene de har hjemme. I tillegg 

deler av prosjektarbeidet lagt til sosiale medier.  

For det andre kan eksempelet tyde på at UBU-prosjektet krever at skolen og læreren gir mye 

støtte og oppmuntring til elevene.  Dette fordi denne tematikken, bærekraftig utvikling, og 

arbeidsformene, bruk av sosiale medier, krever ekstra mye støtte og det ikke er sikkert at de 

får den støtten hjemmefra.  Eksempelet over kan tyde på at eleven viser en slags motstand 

overfor UBU-prosjektet ved å utrykke foreldrenes misnøye med arbeidsformen. I 

datamaterialet er det spesielt en elev som utrykker mostand mot UBU-prosjektet. Eleven 

skriver: 

Jeg har ikke gjennomført noen endringer som kan relateres til eksperimentet 

Det har ikke vært vanskelig å gjennomføre prosjektet for å si det sånn  

At jeg ikke skulle gjennomføre det, noe som gjelder den veldig overrepresenterte 

majoriteten av klassen (Ha i bakhodet at de fleste lyver for å få en bedre karakter og 

bli satt i et bedre lys) 

Eleven som har disse utsagnene har ikke gjort noen endringer i hverdagslivet sitt for å få 

redusere forbruket sitt. Når eleven skriver at det ikke har vært vanskelig å gjennomføre 

prosjektet kan det tolkes dithen at det er fordi han/hun ikke har gjennomført endringer. Eleven 

beskriver også at han/hun har snakket om at han/hun ikke skulle gjennomføre prosjektet. Her 

benytter eleven seg av det det åpne spørsmålet for å fortelle at han/hun erfarer at resten av 

klassen lyver for å få bedre karakter.  

Hvorvidt det medfører korrekthet at de fleste i elevene, i denne elevenes klasse, lyver om å 

gjennomføre prosjektet er mindre relevant i akkurat denne settingen. Det er denne elevens 

erfaringer som må diskuteres for å gi svar på problemstillingen. Eleven bruker muligheten 

spørreundersøkelsen gir ham eller henne til å vise motstand mot skolen og UBU-prosjektet. 
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Dette kan være et resultat av at spørreundersøkelsen kan fungere som et anonymt fora der 

elever får dele erfaringer som det ikke settes karakter på. 

Det kommer ikke tydelig fram hva denne motstanden er rettet mot, men jeg ser det for 

sannsynlig at den er rettet mot en eller flere følgende aspekter. Den kan være rettet mot UBU-

prosjektets invaderende karakter. Altså at eleven viser motstand mot at UBU-prosjektet 

påvirker hans eller hennes private liv i stor grad. Motstanden kan også være rettet mot UBU-

prosjektets normative karakter. Altså at eleven viser motstand mot at skolen fremmer visse 

standpunkt fremfor andre i, normative problemstillinger. En tredje mulighet er at motstanden 

er rettet mot fokuset på miljø i seg selv. Dette kan innebære at eleven viser motstand mot 

temaet miljø og bærekraftig utvikling.  

Den motstanden eleven viser kan sies å være et utrykk for en mening eleven har, eller et 

standpunkt eleven har tatt. Det å gjøre seg opp en mening og det kunne ta et standpunkt er en 

del av å drive kritisk tenking (Ennis, 2018). Å drive kritisk tenking er blant annet viktig for 

medborgeren fordi medborgeren skal stille seg kritisk til den maktutøvelsen som utøves over 

medborgerne (Kymlicka & Norman, 1994). Ved å gjøre seg opp en mening om UBU-

prosjektet kan det argumenteres for at eleven har utviklet sitt økologiske medborgerskap 

gjennom å drive kritisk tenkning. Samtidig forteller ikke eleven noe om argumentene for det 

standpunktet han/hun har tatt. En viktig del av medborgerskapet er å kunne argumentere for 

de standpunktene man tar (Kymlicka & Norman, 1994). 

Til sist i denne delen av analysen ønsker jeg å trekke fram at ingen av elevene som tok 

spørreundersøkelsen beskriver erfaringer der de utøver det økologiske medborgerskapet i 

tradisjonelle, offentlige, politiske institusjoner eller arenaer. For eksempel kunne dette vært at 

elevene beskrev erfaringer med kollektivt samarbeid i ungdomspartier eller andre politiske 

organisasjoner. Selv om grønne perspektiver på medborgerskap vektlegger at utøvelse av 

økologisk medborgerskap også foregår i den private sfæren betyr ikke dette at det ikke bør 

foregå i den offentlige sfæren (Barry, 2006; Dobson, 2003). På den ene siden kan dette være 

et resultat av undersøkelsesmetode. Elevene ble ikke spurt direkte om hvilke erfaringer de 

hadde fått med å utøve økologisk medborgerskap i offentlige, politiske institusjoner. På den 

annen side er det trolig at de ville nevnt det som en mulig utfordring eller noe som hadde gått 

spesielt bra, dersom elevene hadde erfaringer med utøvelse av medborgerskap i offentlige, 

politiske institusjoner. Riktignok kan det argumenteres for at elevene har utøvet 

medborgerskap i den offentlige sfære ved å bruke Instagram og Facebook, men jeg sikter her 
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til tradisjonelle institusjoner for politisk deltagelse. Dersom prosjektet skal utvikle flere sider 

ved elevenes økologiske medborgerskap vil det være aktuelt å legge til rette for at elevene 

utøver medborgerskapet også i offentlige, politiske institusjoner.  

For å oppsummere, i datamaterialet finner jeg at elevene beskriver at de på ulike måter har 

minsket sitt forbruk av naturressurser. Elevene kan dermed sies å minsket sitt økologiske 

fotavtrykk. Erfaringer med å minske økologisk fotavtrykk kan sies å bidra til å utvikle 

økologisk medborgerskap da dette, i et grønt perspektiv på medborgerskap, kan sees på som 

en type opplæring gjennom demokratisk deltagelse. Videre finner jeg at elevene beskriver 

erfaringer med å diskutere bærekraftsrelaterte spørsmål, og jeg argumenterer for at dette kan 

bidra til å utvikle elevens økologiske medborgerskap da de gjennom slike erfaringer utvikler 

evnen til samarbeid og kommunikasjon og kritisk tenkning. Erfaringsbeskrivelsene i 

datamaterialet kan også tyde på at elevene har utøvet økologisk medborgerskap i et globalt, 

digitalt fora, da elevene beskriver erfaringer med å dele bilder i tilknytning til UBU-prosjektet 

på Instagram. Jeg argumenter for at slike erfaringer kan bidra til å utvikle elevenes økologiske 

medborgerskap da dette kan sies å være trening i kommunikasjon i et digitalt, globalt 

sivilsamfunn. Til sist argumenterer jeg for at elevers erfaringer med motstand mot UBU-

prosjektet kan utvikle elevers økologiske medborgerskap da slik motstand utrykker en form 

for kritisk tenkning.  

Kritisk tenkning er en viktig dyd i grønne perspektiver på medborgerskap. Jeg vil nå gå videre 

til å diskutere erfaringsbeskrivelser i datamaterialet som kan knyttes til verdier og dyder i 

grønt medborgerskap.  

4.2 Verdier og dyder i grønt medborgerskap  

I datamaterialet finner jeg erfaringsbeskrivelser som på ulike måter kan knyttes til verdier og 

dyder i grønt medborgerskap.  Det første som blir tydelig er at noen elevers 

erfaringsbeskrivelser indikerer at disse elevene mener at miljøvennlige valg og handlinger er 

rette og gode. Dette kan begrunnes med at elevene beskriver at de har opplevd at UBU-

prosjektet har gått bra fordi har de hjulpet eller spart miljøet. Som begrunnelse for hvorfor 

prosjektet har gått bra henviser elevene til positiv innvirkning på klimaet og miljøet. For 

eksempel skriver en elev:  

Siden jeg har sluttet å spise kjøtt har jeg hjulpet miljøet, noe som er bra. 
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Begrunnelsen for at endringsprosjektet har gått bra ligger ikke i personlig velbehag eller 

personlige økonomiske fordeler. Den ligger i den positive effekten prosjektet har hatt på 

miljøet. Disse elevenes erfaringsbeskrivelser kan tyde på at de har et verdisyn der naturen 

anses som verdifull i seg selv, og ikke bare verdifull i kraft av å være til nytte for mennesker. 

Sinnes (2015) ville hevdet at et slikt syn lå nærmere et dypøkologisk perspektiv på naturen, 

enn et teknokratisk perspektiv på natur. Samtidig er det viktig å påpeke at slike beskrivelser 

også kan reflektere at spørreundersøkelsen ble gjennomført i skolekontekst, og at 

erfaringsbeskrivelsene kan være et utrykk for at elevene ønsker å fremstille seg selv om 

motiverte og flinke.  

I det bærekraftige perspektivet på medborgerskap er verdisynet knyttet opp mot ansvar 

overfor det felles beste (Barry, 2006). Valg og handlinger som tjener det felles beste, f. eks. 

ivaretakelse av klima og miljø, anses som rette og gode (Barry, 2006). I det økologiske 

perspektivet på medborgerskap er verdisynet knyttet til rettferdighet overfor forbruk av 

naturressurser (Dobson, 2003). Valg og handlinger som sørger for en rettferdig fordeling av 

forbruk av naturressurser anses her som rette og gode (Dobson, 2003). Ingen av elevenes 

erfaringsbeskrivelser beskriver det felles beste eller til rettferdig fordeling av forbruk av 

naturressurser. Likevel kan erfaringsbeskrivelser, der elever beskriver at UBU-prosjektet har 

gått bra fordi man har hjulpet eller miljøet, indikere at disse elevene verdsetter miljøvennlige 

valg og handlinger. Miljøvennlige valg og handlinger vil alltid anses som verdifulle i grønne 

perspektiver på medborgerskap, enten fordi de er til det felles beste, eller fordi de er 

rettferdige. Ved å anse miljøvennlige valg og handlinger som verdifulle har dermed disse 

elevene deler av det samme verdisynet som finnes i grønne perspektiver på medborgerskap.  

Videre kan elever som beskriver god samvittighet ved å gjennomføre en endring i livsførsel 

også sies å dele verdisynet i grønt medborgerskap. Erfaringsbeskrivelsene til elevene handler 

både om god samvittighet som følge av minsket vannforbruk og minsket kjøttforbruk. En av 

disse erfaringsbeskrivelsene ser slik ut:  

Jeg har spart mye tid, penger og miljø på å dusje kortere. Jeg får mer tid til andre ting. 

Sparte penger på å ta med matpakke hjemmefra. Fikk god samvittighet av å spise 

restemiddager.  

Å ha god samvittighet kan knyttes til moral. Vi får god samvittighet når vi gjør noe som vi 

tenker er rett og riktig. At elever beskriver at de har fått god samvittighet av å gjøre en 

atferdsendring kan tolkes som at disse elevene innehar et verdisett der handlinger og adferd 
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som har positiv innvirkning på miljøet, anses som moralsk gode. Handling og adferd som har 

positiv innvirkning på miljøet og klimaet er handlinger som gjør at fordelingen av økologiske 

fotavtrykk blir mer symmetrisk (Dobson, 2003). Derfor er slike endringer gode i et økologisk 

perspektiv på medborgerskap. Elevene som beskriver at de får bedre samvittighet av å minske 

sitt forbruk kan sies å ha et verdisyn der det å minske sitt personlige økologiske fotavtrykk 

fremstår for dem som moralsk riktig.  

Et tredje eksempel jeg ønsker å trekke fram, viser hvordan en elev mener naturen er verdifull 

og at han/hun mener vi må ta vare på naturen for kommende generasjoner, og er som føler: 

Det har gått bra, og mamma og pappa er fornøyd med at jeg har lært meg å sette pris 

på naturen vi har i Norge. Det har endret mitt syn på hvor viktig det er å ta vare på 

naturen for kommende generasjoner.  

Erfaringsbeskrivelsen kan tolkes dithen at eleven anser det å ta vare på naturen som verdifullt 

eller moralsk riktig, og gjennom dette synes han/hun å ha et verdisett som ligner det 

verdisettet som finnes i det økologiske medborgerskapet.  

Eleven utrykker at det viktig å ta vare på naturen med hensyn til kommende generasjoner. 

Elevens erfaringsbeskrivelse kan sees opp i mot verdien av rettferdighet i det økologiske 

medborgerskapet. I det økologiske perspektivet på medborgerskap skyldes ansvaret for en 

rettferdig fordeling av økologisk fotavtrykk ikke bare til nålevende mennesker, men også til 

fremtidige generasjoner (Dobson, 2003). Når eleven utrykker at naturen må tas vare på, av 

hensyn til kommende generasjoner, gjenspeiler dette synet på ansvar og rettferdighet som 

finnes i det økologiske perspektivet på medborgerskap.  

Likevel kan erfaringsbeskrivelsen tolkes dithen at eleven tenker at ansvaret for naturen 

begrenser seg til det lokale og det nasjonale, da det refereres til Norges natur, og gjennom 

dette til fremtidige generasjoner i Norge. Elevenes forståelse skiller seg fra et post-nasjonalt 

perspektiv på medborgerskap. I det økologiske perspektivet på medborgerskap, slik Dobson 

(2003) presenterer det, skyldes ansvaret for naturen også til også til mennesker utenfor Norges 

grenser.  

De tre eksemplene jeg har vist til i dette delkapittelet kan vise, at elevene som har gitt disse 

erfaringsbeskrivelsene anser miljøvennlige valg og handlinger som rette og gode, noe som 

reflekterer verdisynet i det økologiske medborgerskapet. Når elevene beskriver at UBU-

prosjektet har gått bra fordi de gjør valg og handlinger som hjelper miljøet, kan dette tyde på 
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at spørreundersøkelsen har fått elevene til å reflektere over hvorfor deres endring i livsførsel 

er bra. Det kan se ut til at erfaringene med å reflektere hvorfor endringen i livsførsel har gått 

bra, har lagt til rette for at elevene får utrykke det verdisynet som finnes det økologiske 

perspektivet på medborgerskap. Disse erfaringene kan bidra til å utvikle elevens økologiske 

medborgerskap fordi elevene får reflektere over hvorfor miljøvennlige handlinger er gode. 

Dette setter dem i kontakt med verdisynet i økologisk medborgerskap. 

I det siste eksempelet beskriver eleven at han/hun har endret sitt syn på hvor viktig det er å ta 

vare på naturen. Dette kan tyde på at UBU-prosjektet gir rom for at elevene utvikler en mer 

bevisst holdning til hvordan egen livsutfolding påvirker klima og miljø.  

I svarene på spørsmålet om hva som har gått bra og hvorfor, beskriver elevene at UBU-

prosjektet har gått bra fordi de har blitt mer bevisste og fått grønnere tanker. På den ene siden 

kan disse erfaringsbeskrivelsene tyde på at elevene ønsker å gi et godt inntrykk av seg selv og 

sin gjennomføring av UBU-prosjektet. Slike erfaringsbeskrivelser kan også være et resultat av 

at elevene kjenner meg og beskriver ting de tror jeg ønsker å lese. På en annen side kan slike 

erfaringsbeskrivelser også tolkes som at utvikling av evne til å bedrive kritisk tenking. Her er 

et eksempel på erfaringsbeskrivelse der en elev beskriver at han/hun har blitt mer bevisst: 

Jeg har spart penger på å ta med meg handlenett, og jeg blir mer bevisst på hva/hvor 

mye jeg kjøper.  

I dette eksempelet skriver eleven at han/hun har blitt mer bevisst. Når eleven bruker utrykket 

«mer bevisst», kan dette indikere at eleven oftere enn før reflekterer over, og tenker igjennom 

hva og hvor mye, han/hun kjøper. Erfaringsbeskrivelsen kan tyde på at eleven mener 

gjennomføringen av UBU-prosjektet har gått bra fordi han/hun har utviklet større bevissthet 

når gjelder valg og handlinger i hverdagen.  

Denne elevenes erfaringsbeskrivelser kan indikere at eleven har erfart en situasjon der 

han/hun bryter med de vanene han/hun har, da vane er valg og handlinger som man gjør uten 

å tenke over dem (Dahlstrand & Biel, 1997). Erfaringsbeskrivelsen kan tyde på at eleven, i 

stedet for å gjøre valg og handlinger mer eller mindre ubevisst, nå er mer bevisst på sine valg 

og handlinger, og gjør mer gjennomtenkte valg. Denne elevenes erfaringsbeskrivelser kan 

tyde på at eleven, ved å gjennomføre UBU-prosjektet og en endring i livsførsel, har erfart at 

han/hun i større grad tar gjennomtenkte valg for å bestemme seg for hva han/hun skal gjøre. 

Det å bedrive kritisk tenkning er å bedrive gjennomtenkt og fornuftig tankegang med hensikt 
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å bestemme seg for hva man tro eller gjøre (Ennis, 2018). På bakgrunn av dette kan denne 

elevenes erfaringsbeskrivelser, av å bli mer bevisst på valg og handlinger, indikere at 

erfaringer med å bli mer bevisst på valg og handlinger, kan utvikle kritisk tenking. Dersom 

disse elevenes erfaringsbeskrivelser tolkes dithen at erfaringer med å bli mer bevisst har 

utviklet deres evne til å bedrive kritisk tenking, kan UBU-prosjektet sies å være en form 

opplæring for demokratisk deltagelse, da opplæring for demokratisk deltakelse, blant annet, 

handler om å utvikle kompetanse i kritisk tenkning (Stray, 2012).  

Videre kan denne elevens erfaringer, med å drive kritisk tenkning, vise hvordan kritisk 

tenkning er viktig for utøvelsen av økologisk medborgerskap. Vanene vi har i hverdagslivet 

kan sies å bestemme størrelsen på en persons økologiske fotavtrykk (Dobson, 2003). Dersom 

vaner endres, endres også det økologiske fotavtrykket. Det å minske det økologiske 

fotavtrykket er en del av det å utøve økologisk medborgerskap (Dobson, 2003). Eleven 

beskriver at han/hun har klart å endre sin livsførsel fordi han/hun har blitt mer bevisst på sine 

vaner. Dette tyder på at gjennomtenkte valg og handlinger kan endre vaner. Gjennomtenkte 

handlinger og valg kan knyttes til kritisk tenkning (Ennis, 2018). Fordi vanene våre 

bestemmer det økologiske fotavtrykket, og kritisk tenkning kan endre vaner, blir kritisk 

tenkning viktig i det økologiske medborgerskapet. Når denne elevens erfaringsbeskrivelser 

kan tolkes dithen at han/hun har utviklet sin evne til å drive kritisk tenkning, følger det i 

denne tankerekken at han eller også har utviklet sitt økologiske medborgerskap. Sagt på en 

annen måte, elevens erfaringsbeskrivelser kan tolkes som at han/hun har utviklet sitt 

økologiske medborgerskap, ved å ha utviklet sin evne til å bedrive kritisk tenkning. 

Elevers beskrivelse av utvikling i tankegang kan også tolkes som utvikling av økologisk 

medborgerskap, da utviklingen i tankegang kan tolkes om utvikling av disposisjon for kritisk 

tenkning. Her er et eksempel:  

Jeg får en bedre start på dagen når jeg går til skolen. Det er god trening, sparer miljøet 

og bra med frisk luft før skoledagen. Jeg prøver å kaste mindre plast, noe som gjør at 

jeg begynner å få grønnere tanker, som at jeg lurer på hvorfor alt av matavfall for 

eksempel blir kastet i plastposer.  

I dette eksempelet beskriver eleven at han/hun begynner å få grønnere tanker som en følge av 

at eleven førsøker å kaste mindre plast. Når eleven bruker ordene begynner å få grønnere 

tanker kan dette tolkes som en form for utvikling tankegang. Eleven gir også et eksempel på 

hva som menes med grønnere tanker og beskriver at det er å lure på hvorfor alt matavfall blir 
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kastet i plastposer. Eleven kan sies å beskrive en slags undring over hvorfor matavfall blir 

kastet i plastposer. Elevens undring kan tenkes å bunne i det faktum at plastposer er vanskelig 

å bryte ned. Elevens undring kan sies å være en form for helhetlig tankegang der han/hun 

undrer seg over hvorfor samfunnet kaster matavfall i plast samtidig som det er et av de 

materialene vi vet det tar lang tid å bryte ned. En av disposisjonene for kritisk tenking er å 

tenke helhetlig (Ennis, 2018). Denne elevens erfaringsbeskrivelse kan tyde på at eleven, ved å 

gjøre miljøvennlige handlinger i praksis, prøver å kaste mindre plast, utvikler en disposisjon 

for kritisk tenkning, å tenke helhetlig. Denne elevens erfaringsbeskrivelse kan dermed 

indikere at eleven utvikler økologisk medborgerskap, ved å utvikle disposisjon for kritisk 

tenkning.  

Det siste jeg ønsker å trekke fram i dette delkapittelet er erfaringer som kan tyde på at elevene 

har erfart at moderasjon, selv-refleksjon og dedikasjon kan vise seg å være viktige når en skal 

utøve økologisk medborgerskap. Denne tolkningen begrunnes med at elevene beskriver at 

UBU-prosjektet har gått bra fordi de har vært fokuserte, bevisste, dedikerte og flinke til å 

begrense seg. Her er to eksempler:  

Jeg har blitt mer fokusert på hva jeg trenger og jeg har blitt flinkere til å begrense meg  

Alt har gått bra fordi jeg har vært dedikert.  

I det første eksemplet beskriver eleven at han/hun har utviklet sin evne til å utøve moderasjon. 

I det andre eksempelet beskriver eleven at UBU-prosjektet har gått bra fordi han/hun har vært 

dedikert. Disse utsagnene, samt andre utsagn i datamaterialet, kan for det første tyde på at 

elevene har lært seg at disse egenskapene blir verdsatt i skolen og i samfunnsfaget. Dette 

utelukker ikke at elevene også har erfart at disse dydene har vært viktige for dem i endringen 

av sin livsførsel.  

Erfaringsbeskrivelsene fra eksemplene er gitt som svar på spørsmålet «Hva har gått bra og 

hvorfor?». På bakgrunn av at de er svar på dette spørsmålet, kan beskrivelsene antas å 

omhandle begrunnelser for hvorfor elevenes UBU-prosjekt har gått bra. Disse 

erfaringsbeskrivelsene nevner moderasjon og dedikasjon som begrunnelser for at elevens 

personlige UBU-prosjekter har vært vellykket. Elevene ser ut til å ha erfart at noen 

egenskaper viser seg å være spesielt fordelaktige når de skal gjennomføre en endring i 

livsførsel.  
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De egenskapene som elevene beskriver som fordelaktige for å endre livsførsel speiler dydene 

i det bærekraftige medborgerskapet. Dyder i det bærekraftige medborgerskapet er dyder som 

hjelper medborgerne med å ta ansvar for å jobbe for det felles beste, bærekraftig utvikling 

(Barry, 2006). Eksempler på slike er moderasjon, dedikasjon og selvrefleksjon (Barry, 2006), 

som nettopp er de dydene elevene beskriver at de erfarer som verdifulle for å gjennomføre 

endring i livsførsel. I det økologiske perspektivet på medborgerskap er egenskaper verdifulle 

dersom de viser seg å være verdifulle for å overholde ansvaret for en mer rettferdig fordeling 

av økologisk fotavtrykk (Dobson, 2003). Hvilke dyder som blir viktig for den økologiske 

medborgeren er dermed ikke forutbestemt. Dette skiller seg fra det bærekraftige perspektivet 

på medborgerskap.  Når elevene har erfart at moderasjon, dedikasjon og selvrefleksjon er 

viktige for å minske sitt personlige forbruk blir disse dydene, på bakgrunn av 

argumentasjonen til Dobson (2003) dyder i deres økologiske medborgerskap.  

Elevenes erfaringer med å gjenkjenne hvilke dyder som blir viktige for dem i endringen av sin 

livsførsel, kan sies å utvikle det økologiske medborgerskapet fordi elevene kan sies å ha 

tilegnet seg kunnskap om hvilke dyder som er viktige for minske sitt økologiske fotavtrykk. 

Dette må sees som en type opplæring om demokratisk deltagelse, slik Stray (2012) definerer 

begrepet, da elevene har tilegnet seg kompetanse om hva som gjør det enklere å minske sitt 

økologiske fotavtrykk.  

For å oppsummere, erfaringer med å reflektere over hvorfor noen handlinger er rette og gode 

kan sies å utvikle elevenes økologiske medborgerskap da slike refleksjoner kan sies å sette 

elevene i kontakt med det verdisynet som finnes i økologisk medborgerskap. Videre kan 

elevenes erfaringsbeskrivelser tyde elevene har fått erfaringer som har bidratt til å utvikle 

deres evne til kritisk tenkning. Dette kan tyde på at erfaringen også har bidratt til å utvikle 

elevenes økologiske medborgerskap, da kritisk tenking kan bli viktig for å jobbe for en 

rettferdig fordeling av økologisk fotavtrykk. Til sist kan erfaringsbeskrivelsene indikere at 

elevene har utviklet sin kompetanse om økologisk medborgerskap ved at erfaringene i 

prosjektet har gitt elevene kunnskaper om hvilke dyder som er viktige når en skal endre vaner 

og livsførsel. Jeg skal nå gå videre inn i diskusjonen om vaner og endring av livsførsel. 

4.3 Vaner 
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I spørreundersøkelsen fant jeg at mange av erfaringsbeskrivelsene var knyttet til vaner. Vaner 

nevnes både som begrunnelse for hvorfor endringen i livsførsel har gått bra og som 

begrunnelse for hvorfor endringen i livsførsel har vært vanskelig. Datamarialet viser at 

elevene beskriver at UBU-prosjektet påvirkes av deres vaner. Dette viser seg på tre ulike 

måter. For det første kan erfaringsbeskrivelsene tyde på at elevene opplever at UBU-

prosjektet har gått bra fordi det er få barrierer mot å gjennomføre det. Dette kan knyttes seg til 

vaner da erfaringsbeskrivelsene indikerer at elevene har erfart at UBU-prosjektet ikke har 

endret stort på deres vaner. For det andre beskriver elever at de har vaner som gjør det 

vanskelig å gjennomføre prosjektet fordi vanene deres går imot de kravene UBU-prosjektet 

stiller. For det tredje beskriver elever at UBU-prosjektet har gitt dem nye vaner. Jeg vil nå gå 

nærmere inn i hvert av funnene og diskutere hvordan disse erfaringene kan brukes for utvikle 

elevenes økologiske medborgerskap. 

Elevenes erfaringsbeskrivelser kan tyde på at elevene mener at få barrierer for å gjennomføre 

UBU-prosjektet har ført til at det har gått bra å gjennomføre det, da elevene beskriver at 

UBU-prosjektet har gått bra fordi det var liten eller lett endring. Her er to eksempler:  

Ting går bra fordi det er tiltak som jeg kanskje ikke trenger å strekke meg alt for langt 

etter, men er med på å gjøre en forskjell i hverdagen  

Jeg synes selv at det har vært veldig lett å kutte kjøtt i forbindelse med dette prosjektet 

fordi jeg selv ikke liker kjøtt så godt til vanlig.  

Begge disse elevene kan sies å beskrive at UBU-prosjektet har gått bra fordi endringen i 

livsførsel ikke gjøre store inngripener i elevenes liv. Disse erfaringsbeskrivelsene kan tyde på 

at elevene har erfart at det er enklere å gjennomføre endring i livsførsel dersom endringen 

ikke er så stor. Altså at endringen i livsførsel ikke har stor inngripen i livet deres.  

Andre erfaringsbeskrivelser, som beskriver at få barrierer for å gjennomføre UBU-prosjektet 

har ført til at det har gått bra å gjennomføre det, handler om at elevene beskriver at de har fått 

bedre livskvalitet. Disse erfaringsbeskrivelsene knytter seg mer spesifikt til bedre kosthold, 

mindre tidspress og bedre søvn. Her er to eksempler som viser hvordan elevene beskriver at 

de fått økt livskvalitet:  

Det har fungert bra å spise mindre kjøtt, fordi da har jeg spist mer fisk og det er 

sunnere  

Jeg er fornøyd fordi jeg får bedre tid på morgningen.  
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Når elevene beskriver at hverdagen deres har endret seg til det bedre, tyder dette på at elevene 

som gir disse beskrivelsene, har erfart at det ikke er store barrierer for å gjøre en endring i 

livsførsel. Erfaringsbeskrivelsene til disse elevene tyder på at elevene opplever at det er få 

barrierer for å endre livsførselen sin, enten fordi endringen ikke gjør stor inngripen i 

hverdagslivet deres, eller fordi endringen fører til bedre livskvalitet. Elevene som gir disse 

erfaringsbeskrivelsene kan sies å utrykke at UBU-prosjektet og endringen de har gjort i 

livsførsel har gått bra fordi det har vært få barrierer for å gjennomføre endringene i livsførsel. 

Erfaringsbeskrivelsene kan dermed sies å støtte Arbuthnott (2009) når hun argumenterer for at 

færre barrierer gjør det enklere å endre vaner.  

Når vaner er bestemmende for størrelsen på det økologiske fotavtrykket kan endring av vaner 

sies å være en del av det utøve økologisk medborgerskap. Disse elevenes erfaringer kan sies å 

ha utviklet elevenes økologiske medborgerskap ved at elevene har erfart at det er få barrierer 

for å endre sin adferd til å bli mer miljøvennlig. Sagt på en annen måte, erfaringer med at 

endring av forbruksvaner ikke er vanskelig kan bidra til å utvikle økologisk medborgerskap. 

Ved å gjøre en endring i livsførsel har elevene utøvet økologisk medborgerskap. I et grønt 

perspektiv på medborgerskap anes en endring i livsførsel for å minske sitt forbruk som 

politisk deltakelse. Elevenes erfaringer med at endring av forbruksvaner ikke er vanskelig kan 

bidra til å utvikle elevenes økologiske medborgerskap da det å gjøre seg slike erfaringer kan 

sees på som opplæring gjennom demokratisk deltagelse. Hunnes (2015) argumenterer for at 

disse erfaringene med vaneendringen bør støttes gjennom motivering og forventninger til 

fortsettelse.  

I datamaterialet finnes det også erfaringsbeskrivelser som indikerer at elevenes vaner hindrer 

dem i å gjennomføre en endring livsførsel. Disse erfaringsbeskrivelsene kjennetegnes av at de 

beskriver at eleven har vaner som går imot krav livsendringen krever og elevene beskriver at 

de ikke husker å gjennomføre endringen i livsførsel. Å glemme å gjennomføre 

endringsprosjektet knytter seg til vaner fordi vaner er valg og handlinger som gjøres uten at vi 

tenker over dem og ofte uten å legge merke til dem (Arbuthnott, 2009; Dahlstrand & Biel, 

1997). Her et eksempel på en erfaringsbeskrivelse som kan tyde på at elevenes vaner gjør det 

vanskeligere for eleven å gjennomføre endringen i livsførsel:  

Det vanskeligste har vært å ikke ha skinke på toasten, eller karbonadedeig til tacoen. 

Dette er to ting jeg vant å bruke  
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Eleven beskriver her at han/hun er vant til å ha kjøtt i kosten sin, og at det derfor er vanskelig 

å ikke ha det. Eleven går ikke videre inn på hva som gjør det vanskelig å ikke ha kjøtt i 

kosten. Andre elever er tydeligere på at det vanskelig å endre livsførselen sin fordi de liker 

vanen sin. Her er et eksempel på dette:  

Det har vært litt vanskelig å dusje kortere fordi jeg liker egentlig å dusje lenge 

Elevenes beskrivelser kan tyde på at de har fått erfare at vaner er vanskelig å endre. Dette 

støtter opp under Baumeister et al. (1998) sine funn, å endre vaner er vanskelig og krever 

selvkontroll. Erfaringsbeskrivelsene kan tyde på at elevene, ved å gjennomføre UBU-

prosjektet og spørreundersøkelsene, har blitt oppmerksomme på at deres vaner står i veien for 

miljøvennlig adferd. Erfaringene elevene har gjort i UBU-prosjektet kan sies å ha gjort 

elevene oppmerksomme på at de vanene de har i hverdagen står i veien for at de gjennomfører 

endringen i livsførsel. Det kan se ut til at elevene har blitt klar over at det å endre vaner er 

nødvendig for at deres livsførsel skal overensstemme med den kunnskapen de har om 

bærekraftig utvikling. Dette gir grunnlag for å se disse erfaringsbeskrivelsene i lys av teori om 

kognitiv dissonans. Ved å gjennomføre UBU-prosjektet kan elevene ha sies å ha blitt vare en 

kognitiv dissonans mellom egne kunnskaper og egne vaner. Den kognitive dissonansen kan 

være et utgangspunkt for endring av vaner (Festinger, 1962), og dermed også utvikling av 

økologisk medborgerskap. På en annen side kan den kognitive dissonansen føre til at elevene 

forsøker å rasjonalisere sine vaner, fremfor å endre dem. Det er dermed ikke tydelig om denne 

typen erfaringer kan utvikle økologisk medborgerskap.  

Det siste jeg ønsker å diskutere i dette delkapittelet er erfaringsbeskrivelser der elever 

beskriver at endringen i livsførsel har blitt en vane. Disse erfaringsbeskrivelsene stammer fra 

Undersøkelse 2, som ble gjennomført etter at elevene hadde gjennomført en endring i 

livsførsel i to uker. Åtte elever beskriver at prosjektet har gått bra fordi endringen i livsførsel 

har blitt en vane eller en rutine. Disse erfaringsbeskrivelsene er knyttet til endring i livsførsel 

der elevene har minsket sitt strøm- og vannforbruk og sitt konsum av kjøtt og bruk av 

kollektivtransport. Her er to eksempler:  

Jeg syntes fortsatt alt har gått bra. Jeg syntes det er blitt veldig lett nå å huske at jeg 

ikke skal spise kjøtt, og det blitt en vane.  

Det har gått veldig bra fordi det nesten har blitt en vanesak. Jeg trenger ikke lenger 

alarm etter 5 minutter, men er ferdig nesten «automatisk» innen tiden.  
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I det første eksempelet beskriver eleven at det har blitt lett å huske på at han/hun ikke skal 

spise kjøtt, og at det å ikke spise kjøtt har blitt en vane. Det å huske på noe kan, som nevnt, 

knyttes til vaner fordi vaner er valg og handlinger vi ikke tenker over (Dahlstrand & Biel, 

1997). Eleven kan sies å selv knytte endringen i livsførsel til vaner når han/hun skriver at «det 

har blitt en vane».  

I det andre eksempelet beskriver eleven at det å dusje i fem minutter har fungert godt fordi det 

det har blitt en vanesak. Eleven skriver ikke ordet dusj, men det er svært sannsynlig at det er 

varighet på dusjingen eleven beskriver, da det å dusje i fem minutter var et av forslagene til 

endring i livsførsel, som elevene ble presentert for. I det andre eksempelet nevnes det også 

ordet automatisk i relasjon til dusjingen. Når eleven først trekker frem at dusjingen har blitt en 

vanesak og deretter bruker ordet «automatisk», støtter dette Arbuthnott (2009) i at vaner er 

handlinger som skjer mer eller mindre automatisk.  

Etter to uker med endring i livsførsel beskriver disse elevene at endringen i livsførsel har gått 

bra fordi valgene og handlingene har blitt vaner. Elevene har altså erfart at UBU-prosjektet 

har gitt dem mer bærekraftige og miljøvennlige vaner som er med på å minske elevenes 

økologiske fotavtrykk. Erfaringer med å lage seg nye vaner som fører til et mindre økologisk 

fotavtrykk kan bidra til å utvikle elevens økologiske medborgerskap da det å utøve økologisk 

medborgerskap i praksis blir en vane. Her må det også nevnes at erfaringsbeskrivelser der 

elever utrykker at de har fått nye vaner kan være et utrykk for at elever ønsker å stille seg selv 

i et godt lys eller at de skriver det de tror jeg som forsker ønsker å lese.  

For å oppsummere, elevenes erfaringsbeskrivelser kan tyde på at de opplever at det å endre 

vaner ikke er vanskelig når det ikke finnes barrierer for at de skal gjennomføre endringen. 

Erfaringer med at det ikke vanskelig å gjøre endringer i forbruksvanene sine kan bidra til å 

utvikle elevenes økologisk medborgerskap ved å være ta form som form for opplæring 

gjennom demokratisk deltakelse Videre kan erfaringsbeskrivelsene tolkes dithen at noen 

elever har blitt vare en kognitiv dissonans som finnes mellom deres kunnskaper om forbruk 

og miljø og deres vaner. Denne erfaringen kan bidra til å utvikle økologisk medborgerskap 

hvis elevene forsøker å endre sine vaner slik at de overensstemmer med kunnskapen de har 

om forbruk og miljø. På en annen side kan det også tenkes erfaringen med å bli var en 

kognitiv dissonans også kan føre til at eleven ignorerer den kunnskapen eleven har om 

forbruk og miljø og fortsetter med å ha ikke-bærekraftige forbruksvaner. Til sist kan det se ut 

til at erfaringer med å lage nye vaner, som fører til et mindre økologisk fotavtrykk, kan bidra 
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til å utvikle elevenes økologiske medborgerskap da de utøver økologisk medborgerskap i 

praksis. På en annen side kan slike erfaringer også være utrykk for at elever ønsker å fremstå 

som flinke overfor meg som de kjenner fra før, eller at de skriver det de tror jeg som forsker 

ønsker å lese.  

4.4 Sosialisering og signifikante andre  

I de åpne spørsmålene i spørreundersøkelsen refererer elevene ofte til sin familie, sine 

foreldre og sine venner. Dette gjelder når de beskriver hva som har gått bra og hvorfor, hva 

som har vært vanskelig og hvorfor, og hva de har snakket om når de har snakket om UBU-

prosjektet.  Totalt nevnes familie, foreldre, mamma eller pappa, 92 ganger i elevenes 

erfaringsbeskrivelser. Dette indikerer at foreldre, som signifikante andre, har hatt innvirkning 

på elevenes erfaringer i UBU-prosjektet. Særlig tre elementer ved de signifikante andres 

påvirkning trekkes fram av elevene i spørreundersøkelsen. Først er foreldrenes holdning til 

UBU-prosjektet, foreldres deltakelse i UBU-prosjektet og sist normer for akseptert oppførsel i 

sosiale settinger.  

I spørreundersøkelsen beskriver flere av elevene at prosjektet har gått bra fordi deres foreldre 

er fornøyd med den endringen de gjør i livsførsel. Elevene beskriver at foreldene er fornøyd 

fordi de sparer penger, de får prøve ny mat, de slipper å kjøre eleven, eleven hjelper mer til 

hjemme, de sparer miljøet og fordi eleven bruker mindre tid på badet. For eksempel skriver en 

elev:  

Mamma og pappa er fornøyd med at jeg tar kortere dusjer, fordi vi sparer penger og 

strøm. De er også fornøyd med at jeg ikke bruker opp alt varmtvannet før de rekker å 

dusje.  

Denne eleven trekker frem at foreldrene er fornøyd som et svar på spørsmålet «Hva har gått 

bra og hvorfor?». Eleven referer til sine foreldres positive holdning som begrunnelse for at 

prosjektet har gått bra. Dette tyder på at foreldres innstilling eller holdning til prosjektet er 

påvirker hvilke erfaringer elevene får i UBU-prosjektet. En viktig innvending er at 

utformingen av eksempelteksten til spørsmålet kan ha påvirket elevenes svar. 

Eksempelteksten til spørsmålet var «Mamma er fornøyd med at jeg tar kortere dusjer fordi vi 

sparer penger på strøm.» Det kan dermed tenkes at elevrespondentene har blitt påvirket til 

skrive om sine foreldre eller sin familie i svaret på spørsmålet.. 
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Foreldres holdning til prosjektet blir også nevnt som begrunnelse for at prosjektet har vært 

vanskelig å gjennomføre. Dette støtter argumentet om at foreldres holdning til UBU-

prosjektet har evne til å påvirke elevenes erfaringer i UBU-prosjektet. For eksempel:  

Å være pescetarianer har vært vanskelig fordi resten av familien min er skeptiske til 

om de får i seg nok proteiner, vitaminer og mineraler. 

Denne eleven beskriver at familien har vært skeptiske til om de får i seg nok proteiner, 

vitaminer og mineraler når kosten ikke inneholder kjøtt, og fisk blir erstatningen. Eleven 

beskriver at det har vært en vanskelig del av UBU-prosjektet. Dette tyder på at denne elevenes 

erfaringer påvirkes av familiens skeptiske holdning til prosjektet.  

Det tredje funnet i datamaterialet som støtter argumentet om at familiens holdning til UBU-

prosjektet påvirker hvilke erfaringer elevene får i UBU-prosjektet, er at elevene beskriver at 

de har fått positive og negative reaksjoner fra foreldre når de har snakket sammen om UBU-

prosjektet. Her er to eksempler som viser henholdsvis en positiv og en negativ reaksjon fra 

foreldrene.  

Jeg fortalte familien om prosjektet, de var veldig positive og syntes det var et gøy 

prosjekt. De tilpasser de måltidene vi spiser sammen så det ikke er kjøtt i dem og 

moren min prøve å minne meg på å ta med handlenett.  

Jeg har snakket med foreldrene mine om prosjektet og de var ganske negative til at jeg 

skulle være vegetarianer fordi jeg ikke kan så mye om dette kostholdet fra før av.  

Referanser til familiens eller foreldrenes holdning nevnes 61 ganger i datamaterialet.  Jeg har 

vist og argumentert for at dette tyder på at foreldrenes holdning til UBU-prosjektet påvirker 

hvilke erfaringer elevene får i UBU-prosjektet. Erfaringsbeskrivelsene som er diskutert i dette 

delkapittelet indikerer at en betydelig andel av elevene som har gjennomført UBU-prosjektet 

bryr seg om sine foreldres innstilling og holdning til det eleven gjør. Dette gir støtte til 

konklusjonene til Øia og Vestel (2014) om at unge i dag har et nært forhold til sine foreldre. 

De unge bryr seg om hva foreldrene mener og tenker om deres livsprosjekt. Dette betyr at 

selv om elevene har begynt sin sekundærsosialisering, og venner og andre har fått større 

betydning for deres utvikling, så betyr foreldrenes meninger, kultur og forståelsesformer 

fremdeles mye for elevene, da barn og unge vil ta til seg den kulturen og de 

forståelsesformene deres foreldre har (Frønes, 1998). På bakgrunn av erfaringsbeskrivelsene i 

datamaterialet, og Frønes (1998) og Øia og Vestel (2014) sine teorier om foreldres betydning 

for barn og unges forståelsesformer og kultur, vil jeg argumentere for at foreldres positive 



59 

 

holdning til UBU-prosjektet kan styrke mulighetene for at erfaringene elevene gjør seg i 

bidrar til å utvikle deres økologiske medborgerskap ved at elevene tar til seg den positive 

holdningen foreldrene har til endring i livsførsel.  

I et av de sist nevnte eksemplene beskriver eleven at foreldrene hjalp til med gjennomføringen 

av prosjektet ved å tilpasse måltidene de spiste med eleven. Dette leder over til det andre 

funnet når det gjelder foreldres påvirkning av elevenes erfaringer i UBU-prosjektet. Hvorvidt 

foreldrene deltar i UBU-prosjektet ser ut til å påvirke elevenes erfaringer med det å 

gjennomføre en endring i livsførsel.  

14 elever beskriver at de har erfart at prosjektet har gått bra fordi familien eller foreldre har 

gjort en endring i livsførsel. Disse erfaringsbekrivelsene handler at familien som en helhet har 

gjort en kostholdsendring eller at foreldrene har hjulpet elevene med gjennomføring ved å 

lage egen mat til eleven. Her er et eksempel på en erfaringsbeskrivelse som skrevet som svar 

på spørsmålet «Hva har gått bra, og hvorfor?»:  

Det å slutte å spise kjøtt har gått veldig fint, mye fordi hele familien min er med på 

det. Det fungerer også fordi middagene vi lager er sunnere og inneholder enda fler 

grønnsaker enn før nå som vi må erstatte kjøtt.  

Denne eleven beskriver det å kutte ned på kjøttforbruk har gått bra fordi elevens familie gjør 

det samme. Familien til eleven kan sies å støtte eleven i gjennomføringen av UBU-prosjektet 

ved å delta i prosjektet. Familien deltakelse i UBU-prosjektet kan beskrives som en del av 

elevens sosialiseringsprosess. Erfaringer med at familien deltar i UBU-prosjektet kan bidra til 

å utvikle økologisk medborgerskap, da Børhaug (2005) hevder læring holdninger og verdier 

er enklere dersom skolen og familien, som sosialiseringsagenter, drar i sammen retning.  

I datamaterialet finnes det også fem erfaringsbeskrivelser som tyder på at elever har erfart at 

prosjektet har vært vanskelig å gjennomføre fordi foreldrene ikke gjør en endring i livsførsel. 

Disse erfaringsbeskrivelsene handler også om endringer i kosthold. Her er et eksempel på en 

erfaringsbeskrivelse til spørsmålet «Hva har vært vanskelig og hvorfor?»:  

Det har vært vanskelig å være vegetarianer på hverdager, fordi resten av familien 

spiser kjøtt, så jeg ender ofte opp med mat som er litt kjedelig som f. eks poteter med 

kål.  

Eleven beskriver her at det har vært vanskelig å være vegetarianer på hverdager, og begrunner 

dette med at foreldrene spiser kjøtt. Eleven beskriver at den maten han/hun må spise er litt 
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kjedelig. Det kan virke som om eleven spiser den samme maten som familien, men kutter ut 

kjøttet, og at middagen derfor blir kjedelig. Elevens erfaringsbeskrivelser kan tyde på at han 

eller mener at prosjektet hadde vært lettere å gjennomføre dersom foreldrene også hadde 

kuttet ut kjøtt.  

Erfaringsbeskrivelsene kan tyde på at UBU-prosjektet og endringen i livsførsel knytter 

elevenes skolehverdag tettere sammen med deres privatliv, og at elevenes erfaringer med 

dette avhenger av om familien også gjør en endring i livsførsel. I grønne perspektiver på 

medborgerskap er spørsmålet om livsførsel i det private hjem, et politisk spørsmål (Barry, 

2006; Dobson, 2003). Disse elevenes erfaringer med å få mer eller mindre hjelp til å 

gjennomføre UBU-prosjektet kan utvikle deres evne til å ta stilling til politiske spørsmål fordi 

de blir stilt i en posisjon der primærsosialiseringen, foreldre og det private, stiller ulike krav 

til dem enn sekundærsosialiseringen, skolen og samfunnsfaget. Gjennom erfaringer med at 

livsførsel blir politisk spørsmål, og dermed også et tema innenfor samfunnsfaget kan elevene 

sies å utvikle sitt økologiske medborgerskap da de blir utfordret til å ta stilling til slike 

spørsmål, både i skolen og i hjemmet.  

Erfaringsbeskrivelsene i datamaterialet tyder på at også annen familie og nære venner 

påvirker deres erfaringer med å gjøre en endring i livsførsel. Elever som gjorde en endring i 

kosthold beskriver at sosiale settinger, spesielt det å spise mat hos andre, var vanskelig fordi 

normer og regler i samfunnet tilsier at man skal spise det man får servert. I datamaterialet 

finnes det 11 slike erfaringsbeskrivelser. Her er et eksempel.  

Jeg var på besøk hos en venninne hvor moren hadde laget elggryte, og da spiste jeg 

den selv om jeg egentlig ikke burde siden jeg følte det var veldig uhøflig å la vær. 

Erfaringsbeskrivelsen kan tyde på at eleven mener det er uhøflig å ikke spise maten han/hun 

blir servert hos venner. Dette kan igjen tyde på eleven har internalisert en norm som gjør det 

vanskelig for eleven å gjennomføre UBU-prosjektet.  Å spise det man får servert på besøk hos 

andre er en godt internalisert norm i Norge.  Det samme gjelder det å servere og spise kjøtt. 

Dersom vi skal kutte i våre personlige økologiske fotavtrykk er det nødvendig å kutte ned på 

kjøttforbruket som normene våre tillater i dag (Lahn & Torvanger, 2017). Å utvikle et 

økologisk medborgerskap innebærer derfor å bryte noen av de internaliserte normene som vi 

utvikler i samspill med signifikante andre.  Dersom elevene ikke velger å bryte normene, slik 

som var tilfelle i eksempelet, kan det oppstå en situasjon der han/hun har holdninger og 
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kunnskap som tilsier at han/hun ikke bør følge normene om å spise kjøtt, men velger å gjøre 

det allikevel fordi det er uhøflig å la være. Dette er en situasjon av kognitiv dissonans 

(Festinger, 1962).  I verste tilfelle kan kognitiv dissonans føre til at personen endrer sine 

holdninger i stedet for sine handlinger (Festinger, 1962).  I stedet for å endre sine handlinger i 

en mer bærekraftig retning kan eleven tenkes å endre holdningene sine i en mindre 

bærekraftig retning for å få overensstemmelse mellom sine holdninger og handlinger. På en 

annen side kan erfaringene med kognitiv dissonans i sosiale situasjoner kan utvikle et 

økologisk medborgerskap da man må reflektere over og velge hva som er riktig å gjøre i 

situasjonen. Å reflektere over hva som riktig handling i sosiale situasjoner er å drive kritiske 

tenkning (Ennis, 1996). Å drive kritisk tenkning er å utvikle sitt økologiske medborgerskap. 

For å oppsummere, erfaringer med å ha foreldre som er positive til UBU-prosjektet kan styrke 

mulighetene for at erfaringene elevene gjør seg i UBU-prosjektet bidrar til å utvikle elevenes 

økologiske medborgerskap ved at elevene tar til seg den positive holdningen foreldre har til 

endring i livsførsel. Elever beskriver også at prosjektet har gått bra fordi elevenes foreldre 

deltar i prosjektet sammen med dem. Dette kan tolkes som at erfaringer med at foreldrene 

deltar i UBU-prosjektet har potensialet for å bidra til å utvikle elevenes økologiske 

medborgerskap da sosialiseringen som skjer i hjemmet former elevenes valg og handlinger. 

Erfaringer med at foreldrene ikke deltar kan også bidra til å utvikle elevenes økologiske 

medborgerskap da elevene blir slike erfaringer kan sies å ha stilt elevene i en posisjon der de 

må ta stilling til politiske spørsmål. Til sist argumenterer jeg for at erfaringene med at oppleve 

kognitiv dissonans i sosiale situasjoner både kan tenkes og utvikle og hemme utviklingen av 

økologisk medborgerskap.  

4.5 Samfunnsstrukturer 

Elevenes erfaringsbeskrivelser støtter Arbuthnott (2009) og Lahn og Torvanger (2017) i at 

økonomiske virkemidler kan styre handlinger i en mer miljøvennlig retning. I 

spørreundersøkelsen beskriver elevene at endringen i livsførsel har gått bra fordi de sparer 

penger. Elevene referer både til at de selv og foreldrene deres har spart penger som en 

konsekvens av at eleven har gjennomført UBU-prosjektet. Her er det viktig å innvende at 

eksempelteksten til spørsmålet «Hva har gått bra og hvorfor?» kan ha påvirket 

elevrespondentenes svar på spørsmålet. Eksempelteksten nevner det å spare penger, og det er 

derfor tenkelig at elever som først ikke ville tenkt på dette aspektet, beskrev dettet i svaret sitt 
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likevel. Her er to eksempler som viser hvordan elevene beskriver at de selv eller foreldrene 

har spart penger:  

Har ikke øvelseskjørt, da har pappa spart penger og ikke sluppet ut så mye Co2 i 

atmosfæren.  

Jeg kjøper ikke mat ute og har kun tatt med hjemmefra. Dette har jeg spart en del 

penger på. 

Elevene bruker det å spare penger som begrunnelse for hvorfor prosjektet har gått bra. Dette 

tyder på at elevene lar seg påvirke av økonomiske insentiver, og at det gjør det lettere å 

handle miljøvennlig når det foreligge egennyttig gevinst. Dette er ikke nødvendigvis å utvikle 

et økologisk medborgerskap. Å fremheve økonomisk vinning for seg selv og sin familie kan 

sies å være en del av det å være en forbruker, som Sagoff (1988) fremhever som det motsatte 

av medborger. Elevenes erfaringsbeskrivelser, der det å spare penger blir trukket fram som en 

begrunnelse for at prosjektet har gått bra, kan også sies å vise det forbrukerperspektivet som 

Dimick (2015) hevder preger konteksten for elevers utøvelse av økologisk medborgerskap. 

Erfaringsbeskrivelene som omtales her kan sies å vise en snever en snever forståelse av 

medborgerskap, som fokuserer på et individuelt, fremfor et kollektivt, engasjement for klima 

og miljø. Dimick (2015) hevder et slikt perspektiv snevrer inn måten vi tenker om løsninger 

for klima- og miljøproblematikk, samtidig som elevene ikke får utviklet sitt økologiske 

medborgerskap til sitt fulle potensialt fordi de ikke blir oppfordret til politisk engasjement. 

Elevenes erfaringer med det å være forbrukere kan derfor ikke uten videre sies å utvikle 

elevenes økologiske medborgerskap, men de kan ha gjort seg erfaringer der økonomiske 

insentiver har ført til at de har handlet i tråd med bærekraftige prinsipper.  

På en annen side kan disse erfaringene gjøre at elevene opplever det som positivt å handle 

miljøvennlig noe som legger til rette for at de gjentar de miljøvennlige handlingene. Dermed 

kan de økonomiske insentivene legge til rette vanedanningen. Å gjøre en vane ut av 

miljøvennlige handlinger kan sies å være å utvikle et økologisk medborgerskap, da 

forbruksvaner i hverdagslivet bestemmer størrelsen på det økologiske fotavtrykket, og 

minskning av økologisk fotavtrykk er utøvelse av økologisk medborgerskap (Dobson, 2003). 

Ut i fra et økologisk perspektiv på medborgerskap ser det ut til at det å skille mellom 

forbruker og medborger, slik Sagoff (1988) gjør, ikke er like relevant.  
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I det neste vil jeg vise hvordan elevenes erfaringer i prosjektet kan sies å utvikle deres 

økologiske medborgerskap ved at erfaringene med å endre livsførsel kan sies å utviklet 

elevens systemforståelse. Erfaringsbeskrivelsene som dette argumentet bygger handler om at 

elevene har erfart at endringen i livsførsel har gått fordi det finnes alternativer til ikke-

bærekraftig livsførsel som fungerer. Videre bygger argumentet på at elever beskriver at de har 

erfart at det har vært vanskelig å gjennomføre endringen i livsførsel fordi samfunnet er lite 

tilrettelagt for at de skal klare å gjennomføre endringen i livsførsel. 11 elever beskriver 

erfaringer som tyder på at de har erfart at prosjektet har gått bra fordi det finnes et bærekraftig 

alternativ. Her er et eksempel:  

Det er kort vei hjemmefra både til buss og togstasjon som gjør det enklere å ta 

kollektivt i stedet for å kjøre dit jeg skal.  

Eksempelet kan tyde på at eleven har erfart det å ha kort vei til kollektivtilbudet gjør at det er 

enklere å ta det i bruk som et alternativ til bil. Dersom det hadde vært lang vei 

kollektivtilbudet er det tenkelig at eleven hadde trukket fram dette som aspekt som gjorde det 

vanskelig å gjennomføre endringen i livsførsel. Eksemplet kan tyde på at eleven har 

identifisert kort vei til kollektivtilbud som et aspekt ved samfunnet som gjør det enklere å ha 

en miljøvennlig livsførsel. Barry (2006) og Dimick (2015) hevder at en sentral del av det å 

jobbe for en bærekraftig utvikling innebærer det å identifisere underliggende strukturer i 

samfunnet. På bakgrunn av dette vil jeg argumentere for at elevenes erfaringer med at det 

finnes alternativer kan utvikle deres økologiske medborgerskap.  

Dette vises også i erfaringsbeskrivelser der elevene har erfart at samfunnsstrukturer gjør det 

vanskelig for dem å gjennomføre endringen i livsførsel. Disse erfaringsbeskrivelsene 

beskriver at lite utvalg av vegetarmat i butikkene, bruk av plastemballasje på matvarer, dårlig 

kollektivtilbud og mangel på tilrettelegging for resirkulering. I datamaterialet finnes det 13 

erfaringsbeskrivelser som på ulike måter beskriver erfaringer med at samfunnsstrukturer gjør 

det vanskelig å gjennomføre UBU-prosjektet. Her er to eksempler: 

De gangene jeg har et stykke å dra, og bussen kanskje ikke går dit så har jeg måttet gå 

veldig langt.  

Dette eksempelet viser at eleven har erfart at dersom det ikke går buss, må han gå langt. 

Denne erfaringsbeskrivelsen er gitt som svar på spørsmålet «Hva har vært vanskelig og 

hvorfor?».  Erfaringsbeskrivelsen tyder dermed på at eleven har erfart at det har vært 
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vanskelig å komme seg dit han skal fordi det ikke går buss. Elevene kan sies å ha identifisert 

at det finnes strukturer i samfunnet som gjør det vanskeligere å gjennomføre en endring i 

livsførsel. Erfaringsbeskrivelsene kan tyde på at elevene opplever at strukturer i 

lokalsamfunnet har betydning for hvor enkelt eller vanskelig det er å gjennomføre UBU-

prosjektet.  Disse erfaringene kan sies å utvikle økologisk medborgerskap fordi erfaringene 

kan fremme forståelsen for hvordan strukturer i lokalsamfunnet påvirker individers 

handlinger. Erfaringene kan dermed sies å utvikle systemforståelse innenfor lokalsamfunnet. 

Dette kan støtter Børhaug (2005) og Solhaug (2006) i det at et lokalt perspektiv på 

medborgerskap kan være hensiktsmessig når elever skal utvikle medborgerskap. 

For å oppsummere, erfaringer med å spare penger på å endre livsførsel kan på den ene siden 

sies å hemme utvikling av et økologisk medborgerskap da elevenes erfaringer kan sies å 

speile et fokus på individuelle fremfor kollektive gevinster av endringen i livsførselen. På en 

annen side kan de økonomiske fordelene ved å gjennomføre endringen i livsførsel legge til 

rette for at elevene får mer miljøvennlige vaner og gjennom dette legge til rette utøvelse av 

økologisk medborgerskap. Til sist argumenterer jeg for at erfaringer med at ytre faktorer 

påvirker elevens gjennomføring av UBU-prosjektet kan utvikle elevenes økologiske 

medborgerskap ved at elevene utvikler systemforståelse, særlig i kontekst av lokalsamfunnet.  
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5 Avslutning  

En fornyelse av fagene i skolen står på trappene. Bærekraftig utvikling, demokrati og 

medborgerskap og folkehelse og livsmestring blir nye tverrfaglige temaer i skolen. Disse 

temaene blir sentrale i det nye samfunnsfaget. Derfor er det relevant å diskutere og forske på 

hvordan samfunnsfaget kan tilnærme seg disse temaene. I denne oppgaven har jeg fokusert på 

medborgerskap og utdanning for bærekraftig utvikling. Ved å delta i et prosjekt om utdanning 

for bærekraftig utvikling har jeg fått anledning til å undersøke følgende problemstilling: «Hva 

beskriver elevene at de har erfart i et prosjekt utdanning om bærekraftig utvikling, og hvordan 

kan disse erfaringene bidra til å utvikle deres økologiske medborgerskap?». Jeg gjennomførte 

spørreundersøkelser for å få tilgang til elevers beskrivelser av erfaringer med å gjennomføre 

en endring i livsførsel, og jeg brukte Stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI) og teori om 

medborgerskap, vaner og sosialisering for å analysere dataene inn i hovedtemaer.  

Elevenes erfaringer, knyttet til utvikling av økologisk medborgerskap, kan struktureres inn i 

følgende hovedtemaer: Utøvelse av økologisk medborgerskap, Verdier og dyder i økologisk 

medborgerskap, Vaner, Sosialisering og signifikante andre og Samfunnsstrukturer.  

De viktigste funnene i denne studien, under hovedtemaet Utøvelse av økologisk 

medborgerskap, er at erfaringer med å minske forbruk kan sies å bidra til å utvikle økologisk 

medborgerskap. Dette bygger på at det å minske forbruk er en politisk handling, i et økologisk 

perspektiv på medborgerskapet. Når eleven får praktisk erfaring med å minske forbruk kan 

slik erfaringslæring sees på som en form for opplæring gjennom demokratisk deltagelse. 

Videre at erfaringer med å diskutere bærekraftsrelaterte spørsmål kan utvikle elevers evne til 

samarbeid og kommunikasjon og kritisk tenkning. Samtidig kan det å diskutere 

bærekraftsrelaterte spørsmål med familie og venner, gjøre elever oppmerksomme på en 

kognitiv dissonans mellom familiens livsførsel og den kunnskapen eleven blir presenter for i 

samfunnsfaget om forbruk og klima- og miljøutfordringer. Å bli oppmerksom på slik kognitiv 

dissonans kan føre tilt det økologiske medborgerskapet fremmes, men det kan også føre til at 

utviklingen av økologisk medborgerskap hemmes. Et annet viktig funn under dette 

hovedtemaet er at erfaringer med å vise motstand mot UBU-prosjektet kan bidra til å utvikle 

elevers kritiske tenkning, og dermed økologisk medborgerskap. Til sist er et viktig funn under 

dette hovedtemaet at erfaringer med å dele innlegg om endring i livsførsel på Instagram eller 
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Facebook kan bidra til å utvikle elevers økologiske medborgerskap, da slike erfaringer gir 

elevene trening i å kommunisere i et globalt sivilsamfunn.  

Under hovedtemaet Verdier og dyder i det økologiske medborgerskapet fant jeg at noen av 

elevenes erfaringsbeskrivelser kan tolkes dithen at spørreundersøkelsen og UBU-prosjektet 

har lagt til rette for at elevene har kommet i kontakt med det verdisynet som finnes i 

økologisk medborgerskap. En viktig refleksjon i relasjon til dette funnet er at de 

erfaringsbeskrivelsene som dette funnet bygger på, også kan reflektere elevers ønske om 

fremstille seg selv som flink og miljøbevisste. Et annet funn under denne hovedkategorien er 

at noen elever beskriver at de har erfart å bli mer bevisste på de valg og handlinger de gjør i 

hverdagen. Dette kan tyde på at elevene har utviklet sitt økologiske medborgerskap ved at de 

har utviklet evne til kritisk tenking. Det siste funnet jeg ønsker å trekke frem i denne 

hovedkategorien er at elever beskriver at de har erfart at endring i livsførsel har fungert fordi 

de har vært dedikerte og fokuserte. Dette kan tyde på at elevene har identifisert hvilke dyder 

som er viktige for når en endre vaner og kutte forbruk. Dette kan sees som en form for 

opplæring for økologisk medborgerskap. 

Endring i livsførsel er nært knyttet til vaner. Dette beskriver også elevene i 

spørreundersøkelsen. Tre hovedfunn er knyttet til hovedtemaet Vaner. Elevenes 

erfaringsbeskrivelser kan tyde på at de opplever at det å endre vaner ikke er vanskelig dersom 

det ikke finnes barrierer for at de skal gjennomføre endringen. Erfaringer med at det ikke 

vanskelig å gjøre endringer i forbruksvanene sine kan sees på som form for opplæring 

gjennom demokratisk deltakelse og slike erfaringer kan bidra til utvikling av økologisk 

medborgerskap.  Elevenes erfaringsbeskrivelser kan også tyde på at noen elever synes det er 

vanskelig å endre sin livsførsel fordi de har vaner som står i veien. Dette kan tolkes dithen at 

disse elevene har blitt vare en kognitiv dissonans som, på den ene siden kan bidra til at 

elevene utvikler økologisk medborgerskap, ved å endre forbruket sitt, og på den andre siden 

kan hemme utvikling av økologisk medborgerskap, ved at elevene rasjonaliserer sine vaner 

eller velger å ignorerer den informasjonen de har om forbruk og klima. Det siste funnet som 

jeg ønsker å trekke fram fra dette hovedtemaet er at noen elever beskriver erfaringer med å 

lage seg nye vaner, som mer miljøvennlige og som fører til et mindre økologisk fotavtrykk. 

Slike erfaringer kan sies å utvikle elevens økologiske fotavtrykk da endring i livsførsel kan 

sies å være en form for opplæring gjennom demokratisk deltakelse i et økologisk perspektiv 

på medborgerskap. På en annen side kan slike erfaringer også være utrykk for at elever ønsker 
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å fremstå som flinke overfor meg, som de kjenner fra før, eller at de skriver det de tror jeg 

som forsker ønsker å lese. Den sosiale relasjonen noen av elevene fikk til meg kan tenkes å ha 

påvirket deres erfaringsbeskrivelser. I det neste vil jeg gå inn på funn som er sterkt knyttet til 

sosiale relasjoner, hovedtemaet Sosialisering og signifikante andre.  

Under hovedtemaet, Sosialisering og signifikante andre, diskuterer jeg elevene beskriver at 

familie og venner påvirker deres erfaringer med prosjektet. Erfaringsbeskrivelsene kan tyde 

på at erfaringer med at elevenes foreldre er positive til UBU-prosjektet kan styrke 

mulighetene for at erfaringene elevene gjør seg i UBU-prosjektet bidrar til å utvikle elevenes 

økologiske medborgerskap, ved at elevene tar til seg den positive holdningen foreldre har til 

endring i livsførsel. Elever beskriver også at prosjektet har gått bra fordi elevenes foreldre 

deltar i prosjektet sammen med dem. Dette kan tolkes dithen at sosialiseringen som forgår i 

hjemmet har potensialet for å styrke muligheten for at erfaringene som eleven gjør i UBU-

prosjektet bidrar til utvikling av økologisk medborgerskap, da sosialisering i hjemmet former 

elevers valg og handlinger. Noen elever beskriver også at de har erfart at UBU-prosjektet har 

vært vanskelig å gjennomføre fordi foreldrene ikke deltar i UBU-prosjektet. Dette kan tyde på 

at elevene blir stilt en posisjon der de må ta stilling til et politisk spørsmål som splitter skolen 

og hjemmet. Slike situasjoner kan sies å utvikle elevenes økologiske medborgerskap da det 

gir praktisk erfaring med det å ta stilling til politiske spørsmål. Det siste funnet som blir 

tydelig under hovedtemaet, Sosialisering og signifikante andre, er at elever beskriver 

erfaringer med vanskeligheter gjennomføring av UBU-prosjektet i sosiale settinger, særlig når 

de er på besøk hos andre. Slike erfaringer kan potensielt gi elevene en opplevelse av kognitiv 

dissonans som både kan tenkes å fremme og hemme utvikling av økologisk medborgerskap.  

Det siste hovedtemaet som har gjort seg synlig i denne studien, har navnet 

Samfunnsstrukturer. Under dette temaet diskuterer jeg hvordan ytre faktorer kan sies å bidra 

til elevenes utvikling av økologisk medborgerskap. Erfaringsbeskrivelser som knytter seg til 

dette temaet handler om at elever utrykker at prosjektet har gått bra fra fordi de har spart 

penger. Slike erfaringsbeskrivelser kan på ene siden sies å hemme utvikling av et økologisk 

medborgerskap da elevenes erfaringer kan impliserer et fokus på individuelle, fremfor 

kollektive gevinster av endringen i livsførselen. På en annen side kan de økonomiske 

fordelene ved å gjennomføre endringen i livsførsel tenkes å legge til rette for at elevene får 

mer miljøvennlige vaner, og gjennom dette legge til rette utøvelse av økologisk 

medborgerskap. Et annet funn under dette temaet er at noen eleveres erfaringsbeskrivelser kan 
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tyde på at disse elevene har blitt oppmerksomme på hvordan lokalsamfunnet påvirker 

gjennomføringen av UBU-prosjektet. Slike erfaringer kan legge til rette for at elevene utvikler 

evne til å identifisere strukturer i lokalsamfunnet som hindrer eller legger til rette for 

miljøvennlig adferd. Ved å legge til rette at elevene identifiserer slike strukturere kan slike 

erfaringer også legge til rette for økt systemforståelse i lokalsamfunnet og dermed også legge 

til rette for utvikling av økologisk medborgerskap.  

Denne oppgaven kan sees på som et bidrag til samfunnsfagsdidaktikken da oppgaven viser 

hvordan samfunnsfaget kan legge mer til rette for elever får bruke personlige erfaringer i 

læring og utvikling av medborgerskap. Samfunnsfaget brukes både for å legitimere 

nasjonalstaten og demokratiet (Børhaug, 2005), og for å utvikle deltakende medborgere. I det 

økologiske perspektivet på medborgerskap blir livsførselen i hjemmet et politisk spørsmål, og 

derfor også et tema i samfunnsfag. Denne oppgaven viser blant annet hvordan dette kan føre 

til familien og samfunnsfaget blir konkurrerende sosialiseringsagenter dersom de ikke trekker 

i samme retning. Den kan sies å vise at samarbeid med hjemmet, slik det er lovfestet i 

Formålsparagrafen (Opplæringslova, 1998 § 1-1) og i Overordnet del – verdier og prinsipper 

for grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet, 2017) er spesielt viktig i arbeid med 

utvikling av grønt medborgerskap i samfunnsfag. Videre kan denne oppgaven sies å være et 

bidrag til fagfornyelsen da den viser et eksempel på hvordan kan man kan jobbe med 

utdanning for bærekraftig utvikling i samfunnsfag ved å ta utgangspunkt i elevers erfaringer 

for å utvikle medborgerskap. Oppgaven viser også at UBU-prosjektet har potensial for å legge 

til rette for utøvelse av økologisk medborgerskap i tradisjonelle, offentlige, politiske 

institusjoner, og dermed legge til rette for utvikling av handlingskompetanse og 

medborgerskap. Til sist vil håper oppgaven kan være til inspirasjon for samfunnsfaglærere for 

hvordan de kan bruke spørreundersøkelser som en del av sin undervisningspraksis for få et 

øyeblikksglimt inn i elevenes erfaringer og synspunkter, slik at dette disse glimtene, inn i 

elevenes erfaringer og synpunkter, kan brukes for utvikling av samfunnsfagundervisningen.  
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