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Sammendrag 

Gjennom kvalitative intervjuer med et utvalg samfunnsfagslærere på videregående skole 

undersøker jeg hvordan disse uttrykker seg om samfunnsfagets mulige rolle i den tverrfaglige 

demokratiopplæringen skolen gis ansvar for. Under intervjuene bes lærerne blant annet om å 

knytte egne oppfatninger til beskrivelsene av demokrati og medborgerskap som tverrfaglig 

tema slik dette beskrives i den nye Overordna del av Læreplanen . Problemstillingen jeg har 

ønsket å besvare er: Hvilke forståelser av samfunnsfagets rolle i demokratiopplæringen gir et 

utvalg lærere uttrykk for? Jeg har stilt følgende forskningsspørsmål for å belyse dette: 

1. Hvilke forståelser av demokratiopplæring i samfunnsfaget kommer til uttrykk i lærernes 

uttalelser? 

2. Hva beskriver samfunnsfagslærere som fagets viktigste bidrag til 

demokratiopplæringen? 

3. Hvilke forståelser av demokrati og medborgerskap og undervisning knyttet til dette gis 

det uttrykk for i møte med den nye læreplanens beskrivelser av dette temaet? 

Ved bruk av demokratiteoretiske idealer og didaktiske beskrivelser av demokratiopplæringen, 

blant annet forstått som opplæring om, for og gjennom demokrati, analyserer og diskuterer jeg 

lærernes forståelser av samfunnsfagets rolle i demokratiopplæringen og ser disse i lys av 

tidligere forskning. Jeg presenterer et utvalg teoretiske bidrag ment å belyse hvordan 

medborgerskapsbegrepet kan forstås, og presenterer diskusjoner om hvordan begrepet 

etableres i den nye læreplanen. Jeg bruker disse i min undersøkelse av hvordan lærerne forstår 

dette sentrale begrepet som kan sies å få en ny og større plass i tilknytning til 

demokratiopplæringen slik denne beskrives i det nye læreplanverket.  

I min undersøkelse fant jeg at lærerne i stor grad vektlegger kunnskap om demokratiet som 

styreform, og de institusjoner og deltakelsesformer som knyttes til representative valg, 

deltakelse i politiske partier og de formelle demokratiske institusjonene som samfunnsfagets 

mest sentrale bidrag til tverrfaglige demokratiopplæringen. Oppslutning om sentrale 

demokratiske verdier og ferdigheter for deltakelse beskrives som mål av lærerne, og kan 

forstås som uttrykk for at samfunnsfaget skal bidra til opplæring for demokrati. Jeg finner få 

uttrykk for at lærerne vektlegger opplæring gjennom demokrati, eller oppfordring til kritikk 

og utvikling kritiske holdninger i sine beskrivelser av samfunnsfagets demokratiopplæring.  
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Forord 

Å skulle skrive en didaktisk masteroppgave på veien mot lærerprofesjonen har tidvis virket 

både som en forstyrrelse, en dårlig samvittighet og en unødvendig omvei sett opp mot møter 

med elever, planlegging og gjennomføring av undervisning og erfaringer fra klasserommet 

der ute i «virkeligheten». Når jeg nå sitter med siste setning og snart skal sette siste punktum i 

denne teksten mistenker jeg allikevel at jeg, og forhåpentligvis de elevene jeg vil møte 

gjennom arbeidet som lærer vil nyte godt av de tanker, refleksjoner og erfaringer jeg har gjort 

meg rundt samfunnsfagets mulige bidrag til demokratiopplæringen. Forhåpentligvis kan det 

jeg mener å finne i oppgaven også være av interesse for flere.  

Takk til veileder Nora Elise Hesby Mathé for konstruktive innspill, tilbakemeldinger og 

oppmuntring. 

Takk til alle som på ulike vis har gjort det mulig for meg å levere denne oppgaven.  
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 Innledning 

Mens denne oppgaven ble ført i pennen ble det i norske medier viet betydelig oppmerksomhet 

til to hendelser som effektivt belyser det tema denne oppgaven omhandler. 16 år gamle Greta 

Thunberg ble denne våren tildelt Fritt Ords pris for sin klimastreik. Thunberg er kjent for sin 

tidvis skarpe kritikk av etablerte myndigheters tilnærming til klimaendringene, og for å ha 

nektet å møte til undervisning ved skolen hun er elev på siden november 2018 i protest mot 

dette. Når den tidligere rådgiveren til USAs president Trump, Stephen Bannon deltok under 

Nordiske Mediedager i Bergen førte dette til debatt om hvilke arenaer det mange beskriver 

som anti-demokratiske og autoritære talspersoner skal få tillates å ytre seg på. Begge tilfeller 

er gode eksempler på hvordan våre forståelser av begrepet demokrati, hvilke 

deltakelsesformer i dette vi opplever som tilgjengelige og hva vi ønsker at demokratiet skal 

romme eller avvise stadig er mulig å besvare på ulikt vis.  

Spørsmålet om hvordan vi skal forstå demokratiet er noe som både diskuteres som del av 

skolens undervisning, samtidig som denne også har som oppgave å tilby svar på spørsmålet. 

Økende oppmerksomhet er viet til spørsmålet om hvordan skolen skal forholde seg til og 

arbeide med temaet demokrati, og om hvordan den skal forholde seg til medborgeren - 

individet som handlende aktør i demokratiet (Solhaug, 2008). Fra høsten 2020 vil «demokrati 

og medborgerskap» få en ny og større plass i det overordna læreplanverket for norsk skole, 

som ett av tre tverrfaglige tema. Denne oppgaven er ment å gi et bidrag til å belyse noen 

aspekter ved det større komplekset som kan forstås som skolens demokratiopplæring, og 

nærmere bestemt samfunnsfagets plass i denne.  

1.1 En ny demokratiopplæring? 

Etter det som kan forstås som en periode hvor demokrati som tema ble gitt en mindre 

fremtredende rolle i norsk skole (Stray, 2018) ser vi nå at dette, i kombinasjon med begrepet 

medborgerskap gis en ny plass i skolens styringsdokumenter. Demokrati og medborgerskap 

pekes i den nye Overordna del av læreplanen (Forskrift om overordna mål og prinsipp i 

skolen, 2017) som trer i kraft fra 2020 på som ett av tre tverrfaglige tema. Disse skal blant 

annet utdype «[…] verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf», gi «[…] retning for 

opplæringen i fag» og beskrive «[…] det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele 

grunnopplæringen». Demokrati og medborgerskap kan altså forstås som et sentralt tema i det 
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nye læreplanverket. I beskrivelsene av temaet slås det blant annet fast at «Skolen skal 

stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i 

videreutviklingen av demokratiet i Norge» (Forskrift om overordna mål og prinsipp i skolen, 

2017, kap 2.5.2).  Vi ser altså at medborgerskap og demokrati knyttes sammen, både i 

overskrift og innhold. Medborgerskap er, som demokrati, det vi kan forstå som et omstridt 

begrep (Stokke, 2017) som kan forstås ulikt og gis ulik betydning gjennom forskjellige 

teoretiske og praktiske tilnærminger. Mange mener at medborgerskapsbegrepet i seg selv 

signaliserer bredere forståelser av borgerrollen enn det som kan beskrives som klassiske, 

begrensede tilnærminger til deltakelse som oppslutning om valg og representative 

demokratiske kanaler (Stray, 2018). Ifølge Selboe & Sæther (2017) er det igjen andre som 

kritiserer begrepet for å «avpolitisere» demokratisk deltakelse. Læreplanen tydeliggjør i liten 

grad hva medborgerskap skal forstås som (Stray, 2018). Hvordan demokrati og 

medborgerskap forstås, og hvilke aspekter ved disse som blir vektlagt i de ulike fagene som 

bidrar til demokratiopplæringen er derfor sentralt for å kunne forstå og beskrive hvilken 

retning demokratiopplæringen vil fungere i. Samfunnsfaget har historisk spilt en sentral rolle i 

denne opplæringen, og det er naturlig å anta at det vil være mulig å hente både viktige 

erfaringer, sentrale nyanser og interessante vurderinger blant de som har hatt ansvar for, og 

skal fortsette å arbeide med demokratiopplæringen i faget. 

1.2 Problemstilling og avgrensning 

Basert på perspektivene nevnt innledningsvis har jeg valgt å rette min undersøkelse av 

demokratiopplæringen inn mot et utvalg samfunnsfaglæreres forståelser av denne, og deres 

forståelser av egne oppfatninger i møte med beskrivelsene i det nye læreplanverket.  

Lærere kan ifølge Osler (2011) ikke forstås som rene instrumentelle utøvere av det som 

fastsettes i utdanningspolitiske dokumenter, men som aktive deltakere i formingen av denne 

slik den får uttrykk i praksis. Læreren vil kunne forstås som et klassisk eksempel på en 

bakkebyråkrat; representanter for storsamfunnet som er i førstelinje når det kommer til 

kontakt med, og gjennomføring av de tjenester samfunnet ønsker å tilby innbyggerne i det 

(Lipsky, 1980). Dette er roller som typisk innebærer store grader av autonomi i valg av 

praktisk gjennomføring av oppgaver utpekt av samfunnet, hvor signaler må tydes, og 

praktiske tilnærminger til løsning av disse må baseres på faglig kompetanse og erfaring 

(Lipsky, 1980). De konseptualiseringer, og ikke minst grunnleggende forståelser («beliefs») 
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lærere har av målet med, innretningen av og idealene knyttet til demokrati- og 

medborgeropplæring vil følgelig kunne legge viktige premisser for hvordan 

demokratiopplæringen innrettes og gjennomføres (Patterson, Doppen & Misco, 2012). 

Samfunnsfaget har historisk blitt gitt et betydelig ansvar for den demokratiopplæringen som 

skal skje i skolen (Børhaug, 2005; Biseth, 2012). Selv om samfunnsfaget ikke nødvendigvis 

er alene om å være beskjeftiget med demokrati i norsk utdanning, kan det forstås som det 

faget som ligger nærmest å kunne kalles et medborgeropplæringsfag ifølge Solhaug (2008). 

Solhaug mener at det nettopp er den demokratiforberedelsen som skjer i faget som i hovedsak 

kan sies å legitimere og begrunne dets eksistens (2006, s. 239). Hvordan denne ivaretas vil 

derfor kunne forstås som avgjørende for å berettige faget. Biseth (2012) diskuterer hvordan 

det kan se ut til at demokratiopplæringen i skolen i stor grad har blitt forstått som et ansvar for 

samfunnsfaget alene, og i noen grad derfor blitt underprioritert og fremstår som noe tilfeldig 

behandlet i andre deler av skolens virksomhet og fag. Dette kan være med å forklare hvorfor 

demokrati og medborgerskap nå løftes opp som tverrfaglig tema. Det er samtidig 

tilsynelatende ikke slik at noen ønsker å begrense arbeidet med demokratiopplæring og 

forberedelse til deltakelse i dette gjennom samfunnsfaget. Når læreplanene fornyes og 

utgangspunktet for demokratiopplæringen justeres opplever jeg det derfor interessant å belyse 

hvilke(n) rolle(r) nettopp samfunnsfaget kan tenkes å spille i et tverrfaglig perspektiv. 

Problemstillingen jeg ønsker å belyse er derfor: Hvilke forståelser av samfunnsfagets rolle i 

demokratiopplæringen gir et utvalg lærere uttrykk for?  

Stray beskriver skolen som unik som samfunnsinstitusjon fordi den er noe vi alle har til felles 

(2012, s. 27). Biseth (2014) beskriver demokratiopplæringen i skolen som en kombinasjon av 

forståelser av demokrati som levesett, samfunnsform og som styring og ledelse, hvor det 

ifølge henne på videregående nivå i størst grad arbeides med demokrati som styring og 

ledelse. Samtidig kan alle tre perspektiver nødvendige for å utvikle det vi kan forstå som en 

komplett demokratisk kompetanse (Biseth, 2014). Fellesfaget Samfunnsfag (fra 2020 

«Samfunnskunnskap») på videregående vil altså slik både være den siste felles arena for 

demokratiopplæring gjennom samfunnsfaget, så vel som en avsluttende og nødvendig del av 

demokratiopplæringen faget samlet sett står for. Hvordan en i faget kombinerer de ulike 

bestanddelene ved demokratiopplæringen, løser spenninger mellom dem og hva som forstås 

som målsetninger med faget vil kunne bidra til viktig innsikt som del av en større forståelse 

av demokratiopplæringen i skolen. Dette er grunner til at jeg vil avgrense min undersøkelse til 
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å omhandle forståelser av demokratiopplæring i samfunnsfaget til et utvalg lærere på 

videregående nivå.  

En sentral utfordring for alle som ønsker å behandle temaet demokratiundervisning og 

forberedelse til deltakelse i demokratisk liv, vil være å definere hva som forstås med 

demokrati, og til en viss grad også med deltakelse innenfor rammene av pedagogisk og 

didaktisk arbeid med dette. Emil Sætra beskriver i sin masteroppgave om opplæring til 

demokratisk deltakelse i norsk skole det som «inspirerende og frustrerende» at området er 

både nytt og uopptegnet i norsk forskningssammenheng (Sætra, 2015, s. 3). Samtidig er det en 

rekke teoretiske utgangspunkt en kan lene seg på om man ønsker å utforske hva slags 

demokratiundervisning samfunnsfaget kan sies å bidra til. Jeg vil senere i denne oppgaven gå 

gjennom de mest klassiske demokratiidealer, pedagogiske og didaktiske tilnærminger til 

demokratiopplæring, hvilke funksjoner den kan sies å ha, og måter å forstå dens innretning 

på. Jeg vil også presentere ulike teoretiske tilnærminger som kan brukes for å forstå 

medborgerskap som tema i demokratiopplæring på. I sum muliggjør dette en bred teoretisk 

tilnærming til oppgavens problemstilling, noe jeg håper vil bidra til en teoretisk fleksibilitet 

for å kunne presentere det mangfold av forståelser av samfunnsfagets rolle som kan tenkes å 

eksistere blant lærerne.  

1.3 Oppbygning og struktur 

Jeg har i denne innledningen forsøkt å plassere og forklare oppgavens formål og relevans i et 

bredere perspektiv. Jeg vil i kapittel 2 gi en gjennomgang av sentrale teoretiske perspektiver 

knyttet til demokrati som fenomen, presentere demokratiopplæring som didaktisk konsept og 

introdusere ulike tilnærminger som kan brukes for å forstå og forklare medborgerskap i 

demokratiopplæringen. Jeg vil presentere liberale, republikanske og deliberative 

demokratiidealer, demokratiopplæring forstått som undervisning om, for og gjennom 

demokrati, og tre forståelser av undervisningens mulige formål; Politisk styring, individuell 

nytte eller danning. Jeg vil diskutere medborgerskapsbegrepet i lys av de tre 

demokratiidealene, og vise hvordan medborgerskap kan forstås å introduseres i det nye 

overordna læreplanverket. Jeg vil også presentere tidligere forskning på feltet. I kapittel 3 vil 

jeg presentere de metodologiske valg jeg har tatt og beskrive studiens design. Etter å ha 

redegjort for datainnsamling og analyse diskuterer jeg trekk ved studiens validitet og 

reliabilitet og reflekterer rundt etiske hensyn. I kapittel 4 presenterer jeg analyse og funn, og 
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diskuterer disse i lys av tidligere forskning og de teoretiske bidragene presentert i kapittel 2. 

Avslutningsvis trekker jeg frem de mest sentrale funn og diskuterer betydningen av disse. Jeg 

beskriver også hvilke praktiske implikasjoner jeg mener disse kan ha, og hvilken videre 

forskning som kan antas å være interessant basert på funnene.  
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 Teori og tidligere forskning 

De to sentrale begrepene knyttet til forskningsspørsmålene i denne oppgaven er 

demokratiopplæring og medborgerskap. For å kunne belyse disse empirisk blir det derfor 

nødvendig å avklare hvordan disse begrepene kan forstås teoretisk. For å forstå 

demokratiopplæring som konsept, og i stor grad medborgerskap som ideal, er det en 

forutsetning å ha klarlagt enkelte forståelser av selve begrepet demokrati. Hvordan en forstår 

demokrati, og hvordan vi teoretisk kan avgrense dette, vil ha betydning for hvordan vi kan 

forstå og tilnærme oss spørsmålet om demokratiopplæring og medborgerskap.  

Jeg vil i det følgende forsøke å beskrive noen mulige forståelser av demokratiet som styre- og 

livsform, gjennom å beskrive de mest typiske tilnærminger til hvordan vi kan forstå demokrati 

ved hjelp av sentrale demokratiidealer modeller for demokratisk deltakelse. Jeg vil deretter gå 

nærmere inn på pedagogiske og didaktiske tilnærminger til demokratiopplæring, altså den 

undervisning skolen driver med knyttet til det demokratiske, og til det demokratioppdraget 

samfunnet har pålagt den. Her vil jeg hovedsakelig presentere Janicke Heldal Stray modell for 

undervisning om, for og gjennom demokrati, og teoretiske tilnærminger jeg opplever at tilbyr 

relevante perspektiver i relasjon til disse elementene. Jeg vil også presentere Kjetil Børhaugs 

perspektiv på utdanning i henholdsvis politisk styringsperspektiv, individuelt nytteperspektiv 

og danningsperspektiv. Jeg vil videre gi en gjennomgang av medborgerskapsbegrepet og noen 

forståelser av dette i demokratididaktisk sammenheng. Jeg vil avslutningsvis presentere 

tidligere forskning som belyser de ulike teoretiske perspektivene jeg har gjennomgått. Jeg vil 

avslutningsvis vise hvordan disse teoretiske bidragene vil brukes videre i oppgaven. 

2.1 Demokrati som styre- og livsform 

Demokrati kan til en viss grad sies å være et commonsensisk begrep – et fenomen vi kan 

oppleve å ha en instinktiv forståelse av hva innebærer. Samtidig er det et begrep som kan 

møtes, belyses og diskuteres i et svært bredt teoretisk og ideologisk lys. Biesta (2006) har 

problematisert en utvikling hvor demokrati som konsept blir så utvannet, og hvor det gis rom 

til å fylle begrepet med et bredt spekter av ulike forståelser og tilnærminger, at «alle» vil 

kunne vedkjenne seg det. Biesta frykter at begrepet demokrati kan ende opp med så mange 

mulige betydninger at det i praksis vil bli umulig å benytte for presise og vitenskapelige 

beskrivelser (2006, s. 122). Samtidig som det er mulig å ha forståelse for disse advarslene når 
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en går gjennom det betydelige teoretiske materialet som kan brukes for å forklare og beskrive 

demokrati som begrep i pedagogiske, statsvitenskapelige og filosofiske tradisjoner, er det 

spennet som her åpenbarer seg også viktig når vi skal se nærmere på de forståelser lærere kan 

legge til grunn for sin undervisning. Denne undersøkelsen legger opp til en åpen og 

utforskende tilnærming til hvordan lærere tenker om demokratiopplæringen og 

medborgerskap som begrep. Jeg finner det derfor naturlig å presentere et relativt bredt felt av 

teoretiske tilnærminger til disse fenomenene, for å kunne forstå de utsagn lærerne tilbyr med 

et så åpent blikk som mulig. I en verden som neppe kan sies å være mindre kompleks enn når 

antikkens grekere først kombinerte, både språklig og som prinsipp for styret av 

mellommenneskelige forhold, de to bestanddelene folk(demos) og styre(kratio) til det vi 

fortsatt kjenner som demokrati, er det heller ikke overraskende at å skulle definere dette 

begrepet heller ikke er blitt mindre komplekst. Dewey (2008) er blant de som mener 

demokrati i et større pedagogisk perspektiv må forstås som både en styreform og en livsform. 

Demokrati kan altså forstås som å angå de formelle aspektene ved styret av staten, men også 

som noe utover dette; som hvordan vi som individer forholder oss til våre medmennesker, 

hvordan vi møter uenighet i mellommenneskelige relasjoner og hvordan vi fordeler byrder og 

goder mellom oss.  

I statsvitenskapelige tradisjoner finner vi en rekke tilnærminger som kan brukes til å besvare 

hva demokrati grunnleggende skal forstås som, i begge disse perspektivene. Dette er ulike 

teoretiske tilnærminger som blant annet ønsker å beskrive hva demokratiet skal bidra til, og 

hvordan dette skal organiseres, og vi kan derfor forstå disse tilnærmingene som 

demokratiidealer, eller det Habermas beskriver som «normative demokratimodeller» 

(Habermas, 1996, s.30). Disse tilbyr altså beskrivelser av demokratiets formål og 

demokratiets funksjon. Jeg beskriver også ulike tilnærminger til demokratisk deltakelse; 

hvilke arenaer, institusjoner og relasjoner individet kan benytte seg av for å delta i 

demokratisk aktivitet.  Jeg vil i det følgende ta utgangspunkt i tre idealer for demokratiske 

samfunn; Liberal demokratiteori, republikansk demokratiteori og deliberative tilnærminger til 

demokrati. Beskrivelsene som gis må forstås som overordnede og som relativt grove 

kategoriseringer, og er ment å gi et overblikk for hvordan videre teori knyttet til 

demokratiopplæring og medborgerskap kan forstås i lys av denne mer grunnleggende 

demokratiteorien.    
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2.1.1 Liberale, republikanske og deliberative idealer 

I den liberale demokratiteoretiske litteraturen kan vi forenklet sett forstå at formålet med 

demokrati beskrives som å sikre enkeltindividets interesser, forstått blant annet ved dets 

rettigheter, i møte med samfunnet representert gjennom staten (Stokke, 2017). Formålet med 

demokrati er altså å gi innbyggerne mulighet til å uttrykke og kjempe for sine interesser, i 

møte med andre innbyggere som opererer ut fra sine interesser. Da det organiserte samfunnet 

vil ha ansvar for å fordele en rekke byrder og goder, blir demokratiets funksjon å tilby arenaer 

for å avgjøre hvordan disse skal fordeles (Habermas, 1996). En sentral modell for deltakelse 

som ofte knyttes til det liberale demokratiidealet er konseptet om elitistisk 

konkurransedemokrati, som utviklet blant annet av Schumpeter (1976). Her vil individet delta 

gjennom, og representeres ved å avgi sin stemme til politikere, partier eller grupper som så får 

mandat til og tillit til å representere, og slik ivareta interessene til sine velgere videre i de 

formelle beslutningskanaler (Schumpeter, 1976).  Frie valg sikrer individet mulighet til å 

påvirke eget liv, og om individet opplever at dets interesser ikke ivaretas, kan det endre sin 

stemme ved neste valg. I denne, og andre former for deltakelse som bygger på liberale 

demokratitilnærminger vil det altså typisk være vekt på flertallsstyre og representativ 

deltakelse gjennom valg og i politiske partier, og valgdeltakelse kan forstås som å uttrykke 

statens legitimitet (Børhaug, 2007).  

Republikanske demokratiidealer kan forstås som en motsats til de liberale tilnærmingene. I 

disse idealene kan vi forstå demokratiets formål som å skulle ivareta fellesskapets beste, og 

søke å finne løsninger som tilfredsstiller behov for samfunnet sett som en større enhet, ikke 

bare et flertall av de individer som utgjør det, og det er altså res publica - det som er felles - 

som er demokratiets anliggende i disse tilnærmingene (Habermas, 1996, Børhaug, 2007, s. 

42). Forenklet sett kan vi forstå et sentralt skille mellom republikanske og liberale 

demokratiidealer å altså være synet på hva demokratiet skal ivareta; individet eller 

fellesskapet. Kommunitaristiske forståelser av demokrati kan forstås som å springe ut av 

republikanske demokratiidealer, men kjennetegnes av at skillet mellom det offentlige og 

private er spesielt lite tydelig avgrenset sammenlignet med disse (Børhaug, 2007).  

Deltakerdemokratiske tilnærminger til deltakelse kan sies å bygge videre på perspektiver fra 

både liberal og republikansk teori (Børhaug, 2007, s. 49). Deltakelse i politiske valg er også 

her en sentral komponent, men de deltakelsesformer som vektlegges går også utover formell 

deltakelse i valg og de offentlige institusjonelle deltakelsesformene. Her legges det vekt på at 
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individet kan delta, og slik utøve påvirkning på flere nivå og i ulike former for institusjoner, 

alt fra det lokale til det nasjonale, fra løse sammenslutninger til interesseorganisasjoner, og i 

både formelle demokratiske og uformelle kollegiale arenaer. Individets aktive deltakelse i 

beslutningsprosesser også utenom valg må forstås som et ideal i disse tilnærmingene (Barber, 

1984; Pateman, 1970). I en kommunitaristisk tradisjon vil direkte deltakelse gjennom 

eksempelvis folkeavstemninger være blant de aktuelle formene for individuell demokratisk 

handling (Stray, 2011). Kommunitaristiske perspektiver legger også spesiell sterk vekt på at 

stat og sivilsamfunn utgjør et «større fellesskap», og utvider slik arenaene for deltakelse fra de 

rent institusjonelle og formelle kanalene (Børhaug, 2007, s. 52). I en liberal tilnærming kan vi 

forstå slike deltakerdemokratiske tilnærminger som et middel for å øke individets mulighet til 

å fremme egne interesser, i republikanske idealer vil det altså kunne forstås som en utvidelse 

av rommet for å kunne forstå og fremme det felles beste.  

Deliberative demokratiidealer tar blant annet utgangspunkt i kommunikativ teori utviklet av 

Habermas (Habermas, 1996). Disse tilnærmingene kan forstås både som en kritikk av, men 

også som å bygge på både liberal og republikansk teori (Englund, 2010), men Børhaug (2007) 

argumenterer for at det også i denne tilnærmingen legges større vekt på det som angår 

fellesskapet enn det som angår individet. I deliberative demokratiideal er ikke beslutningers 

virkning for individ eller fellesskap det mest sentrale, men hvordan en kommer frem til disse 

beslutningene (Habermas, 1996; Børhaug, 2007). I deliberative idealer kan den felles 

skapelsen av mening gjennom kommunikasjon både demokrati i seg selv, og en forutsetning 

for demokrati (Englund, 2010; Børhaug, 2007). Frihet til å herredømmefritt ytre seg, lytte til 

andre og gjøre seg opp en mening, med mål om å i møte med andre bruke dette til å skape 

felles forståelser er sentralt i deliberativ demokratisk samhandling, og troen på 

argumentasjonens kraft til å skape mening i møte med andre står sentralt (Englund, 2010; 

Enslin, Pendlebury & Tjiattas, 2001; Stray, 2011). Både uenighet og åpenhet må forstås som 

forutsetninger for god deliberativ samhandling, da meningsfrihet og mangfold er 

forutsetninger for dialog, mens åpenhet i møte med nye perspektiver må forstås som 

nødvendig for å kunne oppnå demokratisk enighet (Englund, 2010). Samtidig er spørsmålet 

om uenighet og hvordan dette skal håndteres blant de mer omstridte tema innen dette 

teoretiske området, spesielt i møte med Habermas’ idealbeskrivelser (Enslin, Pendlebury & 

Tjiattas, 2001).   
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Samtaledemokrati og deliberativt demokrati er begreper som ofte benyttes om hverandre, eller 

for å beskrive de samme prinsipper, spesielt når det kommer til deltakelse. Beskrivelsene av 

samtaledemokrati som deltakelsesform springer nettopp også ut av deliberative 

demokratiidealer, hvor felles meningsskaping er blant demokratiets viktigste funksjoner og 

mål. Deltakelse i samtaledemokrati vil romme et stort spenn av arenaer, situasjoner og 

kontekster, forent gjennom muligheten for menneskelig samhandling gjennom deliberasjon; 

Fri og herredømmefri dialog med et ønske om å komme frem til enighet om felles beste som 

mål (Mathé, 2016). Solhaug knytter dette tett til Deweys pedagogiske forståelse av demokrati, 

hvor kommunikasjon, dialog og deliberasjon mellom deltakere både i større 

samfunnskontekst og i mindre klasseromssituasjoner står sentralt (Solhaug, 2008). I 

undervisningssammenheng kan det her legges vekt på prosesser og situasjoner hvor meninger 

utveksles, identitet markeres og felles forståelser kan formes (Aarre, Christophersen & 

Børhaug, 2014, s. 277).  

2.2 Demokratiopplæring i skolen og samfunnsfaget 

Hvordan kan så skolen forholde seg til et så mangfoldig og komplekst begrep som demokrati, 

når det kommer til oppdraget om å formidle, videreutvikle og ivareta dette? Biseth (2014) 

beskriver hvordan skolen ifølge henne må arbeide med demokrati både som levesett – hvor 

solidaritet, rettferdighet og selvbestemmelse er sentrale holdninger og verdier, som 

samfunnsform – som beskriver hvordan mennesker lever sammen i siviliserte samfunn, og 

som styring og ledelse – som innebærer rettssikkerhet, menneskerettigheter, parlamentarisme 

og balansering av makt (Biseth, 2014, s. 20). Når Børhaug påpeker at skolens 

demokratioppdrag i sin bredeste forståelse kan sies å berøre alt skolen driver med, fordi den 

allmenndannelse utdanningen i seg selv er ment å bidra til vil kunne sies å være 

demokratiserende (Børhaug, 2005), vil jeg argumentere for at dette er et perspektiv på 

demokrati som livsform, som noe mer enn demokrati som aspekter ved hvordan styret av 

staten organiseres, i tråd med de forståelser av Deweys perspektiv beskrevet over. Samtidig 

mener Børhaug at vi i en samfunnsfagsdidaktisk sammenheng må rette oppmerksomheten 

mot de forhold som omhandler individets relasjoner til de strukturer som omgir det i 

samfunnet (Børhaug, 2007) når vi skal arbeide med demokrati i faget. Spesifikt nevner 

Børhaug økonomiske, politiske, rettslige og sosiale strukturer (2007, s. 206), og mener 
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spesielt at forholdet mellom individ og styresmakter er av sentral interesse. Dette kan forstås 

som uttrykk for et syn hvor det i samfunnsfaget er demokratiet som styreform som vektlegges.   

Selv om demokrati i seg selv er et begrep som kan knyttes til ulike idealer er det som Biseth 

(2014) viser en rekke kjennetegn med de fleste forståelser av demokrati som vil kunne 

ivaretas uavhengig av hvilken av de ovenfor nevnte demokratiidealer en vil bekjenne seg til. 

Respekt for mangfold og relativt stor grad av uenighet, en viss regelmessighet ved 

gjennomføring av (frie) valg til politiske posisjoner, mulighet til å ytre seg og gjøre sine 

synpunkter kjente og ivaretakelse av minoritetsgrupper og de som utgjør mindretall i ulike 

sammenhenger er blant de bestanddeler Biseth mener vil være ukontroversielle som tema i 

skolens utdanning for demokrati (Biseth, 2014). Disse tema, som igjen kan plasseres i ulike 

demokratiteoretiske perspektiver kan bidra til å vise at skolens demokratiundervisning 

nødvendigvis må favne bredt. Stray er blant dem som beskriver et slikt bredt felt, samtidig 

som hun argumenterer for at det ikke er alle sider ved begrepet demokrati som er like sentrale 

i det hun beskriver som en pedagogisk sammenheng (2011). Stray forstår det demokratiske 

feltet som mulig å arbeide med i lys av fire «fortolkningsdimensjoner» (2011, s. 26) relevant 

for undervisning; Statsform, rettigheter, deltagelse og verdigrunnlag (Stray, 2011, s. 26). Hun 

mener videre at de to førstnevnte, statsform (knyttet til «folkestyre») og rettigheter (knyttet til 

rettsstatsprinsipper) kan kobles til ideer om det representative demokratiet, hvor 

valgdeltakelse er den sentrale handling som kan knyttes til det pedagogiske (Stray, 2011, s. 

26). Dette vil vi kunne se i sammenheng med liberale, konkurransedemokratiske perspektiver. 

Stray forstår dimensjonene om deltagelse og felles verdigrunnlag som relevante både i 

deltakerdemokratiske og deliberative perspektiver, og argumenterer videre for at disse stiller 

større krav til individet, og slik også til skolens undervisning relatert til disse (2011, s. 27). 

Stray kan altså forstås som å mene at skolens demokratioppdrag kan knyttes til flere 

demokratiidealer, selv om det ifølge henne er enkelte som utpeker seg som mer utfordrende, 

og derigjennom muligens også viktigere å arbeide med, enn andre. Også Mikkelsen, Fjeldstad 

og Ellingsen (2002, s. 25) peker på disse to tilnærmingene til demokrati i opplæringen; 

Representative demokratioppfatninger kjennetegnet av organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og 

rettssikkerhet, hvor alle kan delta gjennom frie valg, og mer deltakelsesorienterte 

demokratioppfatninger hvor bredere former for deltakelse verdsettes. Også disse understreker 

altså her at selv om det opereres med ulike demokratiidealer er disse altså ikke nødvendigvis i 

konflikt med hverandre, men kan operere side om side (Mikkelsen et al., 2002, s. 27).  
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2.2.1 Om, for og gjennom demokrati 

Uavhengig av hvilke(t) demokratiideal en må mene at skolens demokratiopplæring bidrar til å 

fremme, vil en beskrivende faktor ved denne opplæringen kunne sies å være ideen om at 

nettopp en eller annen idé om bestemte demokratiske holdninger, kunnskaper og handlinger 

er noe som kan læres (Stray, 2014; Biesta, 2014). Det brukes i litteraturen ulike begreper, som 

demokratiforberedende opplæring, oppdragelse til demokrati eller demokratiopplæring om 

den undervisning som knyttes til dette. Biesta (2014) bruker forberedelse som betegnelse på 

det klassiske syn på hvordan utdanning kan bidra til å gjøre sine unge samfunnsborgere klare 

for å ta del i demokratisk aktivitet. Stray bruker begrepet demokratiopplæring når hun skal 

beskrive det arbeidet som gjøres for å realisere «skolens demokratiske mandat» (2012, s. 18), 

og dette er også betegnelsen jeg vil benytte meg av. Stray mener at disse typer opplæring og 

læring kan beskrives ved bruk av tre nivåer: i) opplæring om demokrati, ii) opplæring for 

demokratisk deltakelse og iii) opplæring gjennom demokratisk deltakelse (Stray, 2012, s. 22). 

Nivåene kan forstås suksessivt i den demokratiopplæring, og ikke minst også utvikling av 

medborgere, Stray mener de har som målsetning å bidra til. Det er verdt å merke seg at det 

kun er de to siste nivåer Stray knytter til deltakelse.  

Det første nivået i demokratiopplæring, opplæring om demokrati kan med Stray forstås som 

den undervisning som knyttes til kjennskap til ulike institusjoner, systemer og formelle 

innretninger av demokratier, både nasjonalt og internasjonalt (Stray, 2012, s. 22). Det er her 

snakk om å bidra til kognitiv forståelse av hvilken status en som borger har i demokratier, og 

hvordan institusjonene i disse fungerer. Her er det altså rettighetene som statsborger som er 

relevant for individet. Stray beskriver det første nivået som koblet til intellektuell kompetanse, 

eller det hun også omtaler som kunnskapskompetanse (2012, s. 22). Også Mikkelsen et al. 

beskriver en instrumentell og «passiv» demokratiopplæring om de «faktiske forhold» og 

«demokratiets oppbygning» som de knytter til de representative forholdene ved 

demokratiundervisningen (Mikkelsen et al., 2002, s. 28). Dette kan vi i stor grad forstå som 

elementer som først og fremst er sentrale og blir tillagt spesiell vekt i liberale tilnærminger til 

demokrati. I forbindelse med dette er Solhaugs beskrivelser av ulike tilnærminger til det å 

skape deltakelse og oppslutning om etablerte systemer og institusjoner interessante. Solhaug 

mener disse kan forstås enten i et «ovenfra og ned» eller «nedenfra-og-opp»-perspektiv, hvor 

det å formidle kunnskap «om politikk, institusjoner, og deltakelse i demokratiske fora» 
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(Solhaug, 2008, s. 256) er sentralt i utdanningen vil måtte forstås som en «ovenfra og ned»-

tilnærming.  

Stray beskriver videre opplæring for demokratisk deltakelse som knyttet til å oppøve elevenes 

verdi- og holdningskompetanse. Undervisningen på dette nivået vil sørge for at elevene får 

«ferdigheter og verdier som aktiverer elevenes demokratiske beredskap» (Stray, 2012, s. 22). 

Det er altså på dette nivået en tydelig normativ dimensjon, hvor «demokratiske og 

menneskerettslige verdier» (Stray, 2012, s. 23) skal utvikles, eller sågar kanskje overføres. 

Samtidig peker Stray på at dette må kombineres med evnen til å utvikle «kritisk refleksjon» så 

elevene kan «handle etisk» (2012, s. 23). Det er verdt å merke seg at Stray påpeker at disse 

ferdighetene ikke er «fagspesifikke», men kan utvikles i alle fag, men at 

kunnskapskomponenten også må forstås som en forutsetning av de ferdigheter som her 

omtales (2011, s. 108).  Strays verdi- og holdningsnivåer vil kunne minne om de 

undervisningsområder som interesserer seg for å utvikle elevens «demokratiske sinnelag og å 

fremme deres vilje og evne til å leve med andre i samfunn som krever kompromisser og 

refleksjon beskrevet av Mikkelsen et al. (2002, s. 28). 

Stray beskriver opplæring gjennom demokratisk deltakelse som et pedagogisk virkemiddel for 

å oppøve handlingskompetanse. Det er på dette nivået fokus på å utvikle de ferdigheter og 

kompetanser eleven trenger for å kunne delta i, og handle ansvarlig som deltaker i 

demokratiet (2012, s. 23). Disse utvikles gjennom «aktiv demokratisk deltakelse», noe som 

kan gjøres i alle fag, ifølge Stray (2011, s. 109). På dette nivået er altså rollen som aktiv 

medborger aktuell, på flere nivåer fra skole til større samfunn (Stray, 2012, s. 23). I Solhaugs 

«nedenfra-og-opp»-perspektiv er «dialog og deliberasjon over små og store spørsmål i 

klasserommet» vektlagt (2008, s. 257), noe vi kan knytte til dette nivået i Strays modell. Det 

er også verdt å merke seg at Børhaug i sin gjennomgang av didaktiske tilnærminger til 

politisk deltakelse understreker at det i det han beskriver som en «idealistisk» didaktisk 

retning understrekes at kunnskaper om (og aksept av) sentrale demokratiske verdier vil kunne 

bidra til handling. Vi kan med dette forstå Strays om- og for-nivåer å være forutsetninger også 

for opplæring gjennom demokrati.  

Også Biesta (2006) bruker formuleringene undervisning om, for og gjennom demokrati for å 

beskrive den demokratiopplæring ment å skulle forberede elever til deltakelse i demokratisk 

aktivitet. Biesta mener denne demokratiopplæringen spiller en tredelt rolle, som realiseres 

gjennom en i) kunnskaps-, ii) ferdighets- og iii) holdningskomponent (2006, s. 123):  
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1. Å bidra til kunnskap om demokrati 

2. Å fasilitere tilegnelse av ferdigheter som deliberasjon, kollektiv 

beslutningstaking og evne til å håndtere uenighet 

3. Å støtte innarbeidelsen av holdninger som støtter demokratiet 

Kombinasjonen av nettopp kunnskaper og ferdigheter, oppfatninger, holdninger og verdier 

som uttrykkes både av Stray og Biesta utgjør det Mikkelsen et al. (2002) beskriver som 

demokratisk kompetanse. Ifølge Mikkelsen og Fjelstad (2008) er det relativt stor enighet i 

litteraturen om demokratiundervisning når det gjelder hva dette innebærer. Igjen må vi her 

kunne snakke om generelt innhold som kan eksistere i demokratiopplæringen på tvers av 

ulike demokratiforståelser. Sans for rettferdighet, vilje til frihet, mangfold, 

menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper, selvrespekt og toleranse er sentrale i det som 

beskrives som verdikomponenten ved demokratisk kompetanse hos Mikkelsen og Fjeldstad 

(2008, s. 140). Videre beskrives en kunnskapskomponent som knyttes til kunnskap om det 

demokratiske systemet som råder, samt «generell kunnskapsbeherskelse som grunnlag for å 

kunne ytre seg» (2008, s. 140). Videre beskriver Mikkelsen og Fjeldstad 

ferdighetskompetanse, som blant annet innebærer evnen til kritisk refleksjon («resonnering»), 

å kunne forstå andres standpunkt («perspektivering») og kildekritikk («vurdering av 

dokumentasjon») i tillegg til samtale og kommunikasjon, kompromissbygging og 

konfliktløsning (2008, s. 140). En siste holdningskomponent knyttes til å tro at demokratisk 

deltakelse har verdi, og et ønske om å delta (Fjeldstad & Mikkelsen, 2008, s. 140). De to 

argumenterer for at å fremme disse bestanddelene må forstås som det viktigste skolens 

samfunnsfag må støtte opp under, når det kommer til den dannelse faget skal bidra til (2008, 

s. 139).  

Vi ser her at Biestas (2006) bruk av begrepene om, for og gjennom, og at dette skal bidra til 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger ligger svært tett opp til Strays 2012) pedagogiske 

modell og Fjeldstad og Mikkelsens (2008) demokratiske kompetanse, selv om noen 

beskrivelser, og rekkefølgen på elementer på nivåene varierer. Et viktig moment å merke seg 

er allikevel Biestas påpekning om at svært mye undervisning gjennom demokrati ifølge ham i 

realiteten fungerer som undervisning for demokrati (Biesta, 2006, s.125). Vi kan forstå Biesta 

slik at den deltakelse i demokratiske prosesser og tilstedeværelse i demokratiske situasjoner vi 

kan forstå at beskrives som utdanning gjennom demokratisk deltakelse i realiteten ofte kun er 

et didaktisk virkemiddel ment å formidle bestemte holdninger og disposisjoner, fremfor å 

utgjøre reelle arenaer for utøvelse av egne ferdigheter og holdninger. Dette vil være et typisk 
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uttrykk for hvordan demokratiopplæring kan forstås som å bygge på et instrumentelt syn på 

utdanningens rolle i demokratiet, hvor utdanning i seg selv forstås som et virkemiddel for å 

realisere og videreføre demokrati (Biesta, 2006, s. 119).   

Vi er her inne på en sentral utfordring ikke bare knyttet til demokratiopplæring i 

samfunnsfaget, men ved all organisert undervisning, nemlig den balanse mellom ønsket om å 

oppdra borgere med evne og vilje både til å innordne seg samfunnets normer og regler, som 

samtidig skal kunne leve fritt og som selvstendige individer. Det er ingen tvil om at 

demokratiopplæringen, og spesielt i den den klassiske forståelsen av denne som beskrevet 

over er motivert med et ønske om å oppdra demokrater, eller det vi i dag kanskje vil omtale 

som medborgere, som aktivt slutter opp om og deltar i demokratiet. Et relevant spørsmål vil 

da være hvordan dette kan forstås i en demokratisk sammenheng, og hvilket rom som står 

igjen for individets frie meningsdanning. Biesta (2006, 2011) argumenterer for at den 

instrumentelle tanke som ligger til grunn for målet om å forme visse type borgere fungerer 

innsnevrende. Biesta (2006) problematiserer hvordan den undervisning om, for og gjennom 

han beskriver som typisk, gjenkjennelig i både Strays (2012) og Fjeldstad og Mikkelsens 

(2008) beskrivelser, i realiteten begrenser hva den demokratiske borgeren kan bli, ved sitt 

fokus på bestemte idealer som skal formidles om, for og gjennom undervisningen. Jeg vil i 

det følgende presentere Børhaugs modell om utdanning som forstått i et styrings-, nytte- eller 

danningsperspektiv, som vil kunne fungere som teoretisk modell for å belyse disse 

dilemmaene ytterligere.  

2.2.2 Styring, nytte eller danning 

Børhaug (2005) beskriver tre tilnærminger han mener kan brukes for å begrunne 

samfunnsfagets eksistens; Et politisk styringsperspektiv, et nytteperspektiv og et 

danningsperspektiv. De tre kan i stor grad forstås som å beskrive ulike funksjoner ved den 

opplæringen som foregår. Jeg vil videre gå nærmere gjennom de tre, med spesiell vekt på 

danningsperspektivet. 

Ut fra et politisk styringsperspektiv vil formålet med samfunnsfaget, og 

demokratiopplæringen som foregår i det, kunne forstås som motivert av et ønske om å 

legitimere de eksisterende samfunnsforhold (Børhaug, 2005, s. 173). I dette perspektivet kan 

samfunnsfaget forstås som deltaker i et nasjonsbyggingsprosjekt, hvor dets historiske oppgave 

har vært å fremme bestemte innretninger av demokrati (Børhaug, 2005, s. 172). Det er verdt å 
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merke seg at det i et slikt perspektiv vil legges svært liten vekt på kritisk refleksjon og 

vurderinger av de rådende systemer, institusjoner eller fordelingen av makt. Det er heller 

legitimering av det bestående, gjennom fremstilling av gjeldende organisering av samfunnet 

som tilnærmet identisk med begrepet demokrati som er ønskelig (Børhaug, 2005, s. 173).  Det 

er det større samfunnets behov som skal motivere og influere undervisning i dette 

perspektivet. Undervisning i dette perspektivet kan sies å ha lang historie i norsk skole. I 1936 

ble det beskrevet som et mål med folkeskolen å gjøre barn til «nyttige mennesker både 

åndelig og legemlig» (Lorentzen, 1991, s. 109). Det er her naturlig å lese dette ut fra et 

politisk styringsperspektiv, hvor de oppvoksende slekter skal gjøres til nyttige borgere, 

verktøy for samfunnets behov og interesser. Vi finner også det politiske styringsperspektivet 

hos en rekke teoretikere, som også lar oss bruke dette for å forstå samfunnets sterke interesse 

i, og prioritering av individets skolegang,  som knyttes til ønsker om å sosialisere 

enkeltindividet inn i de rådende verdier og spilleregler (Krejsler, 2001, s. 179), å bidra til at 

samfunnets medlemmer er kvalifiserte til å løse de ulike oppgaver samfunnet har behov for 

(Durkheim, 1956) eller sågar å sørge for at disse bidrar til å opprettholde de sosiale relasjoner 

som i seg selv konstituerer selve samfunnet (Shor, 1992, s.19). Dette vil kunne forstås i lys av  

Biestas kritikk av den tradisjonelle demokratiopplæringen, som ifølge ham er en typisk 

«moralsk» utdanning, hvor målet er å «fremskaffe et individ med et bestemt sett moralske 

egenskaper og evner» bestemt av samfunnet (Biesta, 2014, s. 129). 

I nytteperspektivet, slik dette beskrives av Børhaug, kan vi derimot i større grad øyne 

individet som det sentrale omdreiningspunkt. I dette perspektivet er det utdanningens evne til 

å sette individet i stand til å delta i samfunnet som er avgjørende (Børhaug, 2005, s. 173). I 

den første formålsparagraf for norsk skole, formulert i skoleloven av 1848 slås det fast at 

skolen skal skaffe «Ungdommen (...) de kundskaber og Færdigheder, som ethvert Medlem av 

Statssamfundet bør besidde» (Lorentzen, 1991, s. 108). Dette kan brukes som eksempel på 

hvordan styrings-  og nytteperspektivene i noen grad kan kombineres, da det ikke 

nødvendigvis er noen motsetning mellom samfunnets behov (og derigjennom krav) og hva 

individet kan ha nytte av. Både nytte- og styringsperspektivene kan slik også til en viss grad 

forstås som relativt utilitaristiske i hvordan de begrunner undervisning, og i hva slags 

målsetninger de fremmer. Det vil også kunne godtgjøres at det å kjenne til, forstå og til og 

med lydig forholde seg til verdier og normer som råder i samfunnet, essensielt i et 

styringsperspektiv, også vil kunne sies å være nyttig for individet, og dets evne og mulighet til 

å fungere og maksimere egne muligheter i samfunnet og i relasjoner til andre. Både det 
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politiske styringsperspektivet og det individuelle nytteperspektivet kan knyttes tett til kulturell 

overføring av verdier og forståelseshorisonter. Denne interessen i å overføre verdier har vært 

essensiell i all moderne utdanning (Krejsler, 2001, s. 179), så også ønsket om å bidra til at 

samfunnets borgere er kvalifiserte til å løse de oppgaver samfunnet har behov for (Durkheim, 

1956).  

Børhaugs siste perspektiv, danningsperspektivet kan i mindre grad sies å ha dette 

utilitaristiske trekket. Børhaug er nøye med å understreke forskjellen på former for dannelse 

og den danning han her fremhever. Førstnevnte beskrives som en form for sosialisering, hvor 

overføring av rådende verdier og normer i samfunnet i tråd med styrings- og 

nytteperspektivene dominerer, enn den danning Børhaug ønsker å vektlegge i sitt tredje 

perspektiv (2005, s. 174). Myndiggjøring et sentralt element i dette perspektivet (Børhaug, 

2005, s. 174), og Børhaug beskriver det å «innse at atferd, vurderinger og sosiale ordninger 

ikke er gitt, men kan diskuteres og forandres» (2005, s. 174), og at individet selv må kunne 

velge om det vil godta, og tilpasse seg det bestående, eller gjøre motstand mot dette. Målet 

med en demokratisk danning må med Børhaug kunne forstås som å gjøre elevene til 

«politiske subjekter, handlende medborgere i sitt samfunn» (2005, s. 177). Også i Deweys 

demokratiske forståelse av utdanning er dette kritiske perspektivets myndiggjøringsaspekt 

sentralt, og å frigjøre elevene til å kritisk reflektere over det etablerte forstås som et sentralt 

mål (Solhaug, 2008, s. 257). Også Fjeldstad og Mikkelsen beskriver samfunnsfaget som et 

dannelsesfag (2008), og de to bruker begrepene kritikk og konvensjon for å symbolisere den 

spenningen også Børhaug omtaler; Hvordan danning både må være knyttet til å kjenne til, og 

til en viss grad kunne godta sentrale normer og verdier i samfunnet, og på den andre siden 

selv kunne ta kritisk og individuell stilling til, og velge hvilke av disse en tilpasser seg 

(Fjeldstad & Mikkelsen, 2008). Det ligger betydelig spenning mellom den demokrati-, 

allmenn-, yrkes- og personlighetsdannelse samfunnsfaget har ansvar for (Fjeldstad & 

Mikkelsen, 2008), og mellom graden av kritikk og konvensjon en vil godta innen hver av 

disse områdene. Når det kommer til demokratiopplæringen blir denne spenningen spesielt 

tydelig: Om danning, slik Arneberg og Briseid (2008, s. 16) beskriver det er knyttet til evnen 

til å se alternativer, må da ikke også demokratiopplæringen i stor grad åpne for kritiske 

perspektiver også på demokratiet? Børhaug (2005, s. 178) mener å finne at de kritiske 

perspektiver, som må sies å være sentrale i forbindelse med myndiggjøring og mulighet til 

selvbestemmelse, når det gjelder å tilnærme seg samfunnets normer og regler, og slik også til 

det som til enhver tid formidles som demokrati, i liten grad har preget de læreverk brukt i 
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samfunnsfaglig undervisning i Norge, hvor konvensjon heller er vektlagt ifølge ham. At 

samfunnsfaget i stor grad har fått ansvar nettopp for den type holdningsarbeid vi kan 

gjenkjenne både i nytte- og styringsperspektivene og Strays om og for-undervisning kan, slik 

blant andre Børhaug (2007) antyder være mulige forklaringer på dette. Det er samtidig ikke 

nødvendigvis slik at om-nivået beskrevet av Stray og Biesta i samme grad som for-

perspektivet vil være en utfordring for demokratisk danning i et kritisk perspektiv, men heller 

kan forstås som en forutsetning for utviklingen av muligheten til selvstendige tilnærminger 

(Arneberg og Briseid, 2008, s. 18). Kunnskap om det politiske systemet kan forstås som å i 

seg selv ha betydning for muligheten til selv å utvikle holdninger til egen deltakelse, 

(Ødegård, 2012, s. 41) noe vi kan plassere i dette danningsperspektivet. 

2.3 Hvem er så medborgeren? 

Medborgerskapsbegrepet, som nå blir så tett knyttet opp til demokratiopplæringen gjennom 

læreplanverket er selv forbundet med det engelske begrepet citizenship (Stokke, 2017). 

Citizenship-begrepet rommer allikevel langt flere betydninger enn medborgerskapsbegrepet, 

men når dette benyttes om det vi på norsk forstår som det å være medborger er det i stor grad 

for å beskrive den rolle en som borger i demokratiet innehar (Stray, 2018). Som med 

demokrati kan medborgerskap beskrives som et dynamisk og delvis omstridt begrep (Stokke, 

2017).  

Stokke (2017) mener vi kan forstå medborgerskap som sammensatt av fire dimensjoner; Som 

medlemskap, som juridisk status, som rettigheter og som deltakelse. Medborgerskap som 

medlemskap beskriver hvordan begrepet kan forstås som et spørsmål om hvem som er 

innenfor et gitt statlig eller politisk fellesskap – som gjennom statsborgerskap som gir 

medlemskap i en nasjonalstat (Stokke, 2017). Medborgerskap som juridiske rettigheter er ofte 

knyttet tett opp til denne forståelsen av medborgerskap, og beskriver hvilke rettigheter og 

plikter medlemmene i et samfunn har (Stokke, 2017). Medborgerskap som rettigheter 

omhandler blant annet sivile, politiske og sosiale rettigheter en har som medborger ifølge 

Stokke (2017). Dette er blant annet sentralt i liberale tilnærminger til medborgerskap (Stokke, 

2017), hvor individets sivile rettigheter kan forstås som ment å verne dette mot overgrep fra 

det større samfunnet, og dets politiske rettigheter som å sikre det mulighet til deltakelse på 

arenaer for interessekamp. Medborgerskap som deltakelse beskriver hvordan medborgeren 

kan forstås som aktiv deltaker i samfunnet – gjennom deltakelse i behandlingen av offentlige 
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anliggender (Stokke, 2017). Hvordan denne dimensjonen vil forstås å skulle realiseres vil 

kunne knyttes til ulike demokratiidealer. I kommunitaristiske tilnærminger er deltakelse i 

nærsamfunnet sentralt, i republikanske teorier vil for eksempel deltakerdemokratiske 

tilnærminger fremheves, mens deltakelse i representative kanaler kan forstås som ideelle 

former for medborgerskap i liberale tilnærminger (Stokke, 2017).  

I sin enkleste form kan altså det å være medborger beskrives som å være aktiv deltaker i et 

demokratisk samfunn (Stray, 2012). Slik vi har sett er det i forbindelse med deltakelse at 

medborgerskap også nevnes i den nye Overordna del av læreplanen.  Som vi ser av Stokkes 

dimensjoner går altså medborgerskap utover rent juridiske rettigheter og plikter en har som 

statsborger (Ødegård, 2012, s. 36).  Handlingsdimensjonen ved medborgerskap kan igjen 

forstås nettopp å skille mellom klassiske forståelser av borgerskap (tilnærmet Stokkes 

medborgerskap som medlemskap, juridisk status og rettigheter) og medborgerskap som noe 

nærmere «deltakende borgerskap» (deltakelse hos Stokke) slik det uttrykkes blant annet av 

Audigier (2000, s. 18, min oversettelse). I svenske medborgerskapslitteratur omtales det lille 

og det store demokratiet, hvor sistnevnte knyttes til større samfunnsforhold, kontroll av 

myndighetene og deltagelse gjennom de etablerte institusjonene (Ødegård, 2012, s. 38). Det 

lille demokratiet er knyttet til mindre grupper, hvor man typisk søker å påvirke gjennom 

direkte samhandling på lokalt nivå (Ødegård, 2012, s. 38). Sistnevnte kan sies å ha tydelige 

deliberative og kommunitaristiske trekk. Medborgeren kan operere på begge disse nivåer, og 

spesielt det «lille demokratiet» vil kunne forstås med deltakende og deliberative perspektiver. 

Audigier (2000) peker i sitt handlingsperspektiv på medborgerskap videre mot at deltakelse 

må gå utover klassisk stemmegiving i representative valg. Et slikt medborgerskapsidealet kan 

antyde at utdanning må bidra til å fremme holdninger og handlinger utover klassiske 

konkurransedemokratiske perspektiver. 

Det demokratiideal en legger til grunn for å forstå demokratisk handling, vil følgelig ha stor 

betydning for hvordan en forstår medborgerskap, og hva en forventer av rollen (Stray, 2011, 

s. 28). Når medborgerskap og betydningen av å legge til rette for dette har fått økt 

oppmerksomhet ikke bare i Norge de senere årene, men også over store deler av verden 

(Solhaug, 2008; Tibbits, 2010) skjer dette med bakgrunn i flere opplevde utfordringer i de 

moderne samfunn. Økt etnisk, kulturelt og religiøst mangfold (Biseth, 2014, s. 38), synkende 

valgdeltakelse og oppslutning om de klassiske demokratiske kanalene (Sloam, 2014; Starkey, 

2012), framvekst av ekstremisme (Thomas, 2016), økt polarisering og økning i hatefulle 



20 

 

ytringer (McAvoy & Hess, 2013; Nadim, 2017) og utfordringene knyttet til bærekraft og 

klimaendringer (Selboe & Sæther, 2017) er blant begrunnelsene som gis for at medborgerskap 

bør gis økt oppmerksomhet. Medborgerskap brukes altså for å beskrive en rekke ulike 

aspekter ved deltakelse i samfunnet. 

Det er i den nyere forskningen utviklet flere modeller for å beskrive hvilke idealer 

medborgerskapsbegrepet uttrykker. Enkelte kan knyttes til de ulike demokratiidealene, andre 

kan grad beskrives for eksempel ut fra didaktiske tilnærminger. Stray og Sætra (2019a) 

beskriver ut fra en norsk sammenheng et rammeverk for å analysere hvilke 

medborgerskapsidealer undervisning har som mål, og opererer med følgende tre kategorier, 

som de også kobler til Strays (2012) demokratiopplæringsmodell:  

1. Politisk informert medborgerskap; Medborgeren som oppdatert og informert individ 

med innsikt i politiske prosesser og institusjoner. Sikrer at medborgeren kan delta i valg. 

Utdanning «om demokrati» 

2. Rasjonelt autonomt medborgerskap; Medborgeren som selvstendig tenkende individ, 

med mulighet til å kognitivt og rasjonelt utfordre det bestående. Kritisk tenkning og 

utdanning «for demokrati» 

3. Sosialt intelligent medborgerskap: Medborgeren som sosialt vesen i møte med andre 

mennesker. Evne til å utvikle meninger i samspill med andre, fremfor individuell 

rasjonalitet. Utdanning «gjennom demokrati» 

Børhaug (2018, 2019) advarer mot at medborgerskapsbegrepet kan signalisere en utvikling 

vekk fra fokus på de politiske og kollektive sider ved demokratisk deltakelse, og i større grad 

vektlegge individuelt ansvar og handling. Denne kritikken av bestemte 

medborgerskapskonseptualiseringer som kan forstås å vektlegge liberale, og spesielt det som 

omtales som nyliberale demokratiidealer kritiseres også av Melo-Escrihuela (2008) og 

Dimick (2015). Spesielt i kritiske tilnærminger som vil beskrive det moderne samfunn som 

post-politisk eller post-demokratisk, hvor felles politisk beslutningstaking ikke lenger forstås 

som en realistisk mulighet, kritiseres medborgerskapsbegrepet for å bidra til at individuelt 

aktørskap forstås som norm og innretning på deltakelse foran kollektiv mobilisering (Selboe 

& Sæther, 2018, s. 187). Disse tilnærmingene forstår medborgerskap som et verktøy for å 

begrense opplæring til former for konvensjonell danning i et politisk styringsperspektiv slik 
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Børhaug beskriver, hvor rommet for kritikk eller motstand mot det bestående innskrenkes 

dramatisk. Det kan samtidig innvendes at selv om enkelte konseptualiseringer av 

medborgerskap vil vektlegge andre former for deltakelse enn de typisk politiske, eller det vi 

kan forstå som liberale eller konkurransedemokratiske, ikke i seg selv nødvendigvis vil 

innebære mindre demokratisk handling, men likeså vel kan tenkes å signalisere en utvidelse 

av rommet for dette. Jeg vil i det følgende se på noen synspunkter på hvordan 

medborgerskapsbegrepet kan forstås basert på det arbeidet som har ledet fram til den nye 

Overordna del av læreplanen.  

2.3.1 Demokratisk medborgerskap i samfunnsfaget 

Børhaug (2018) mener at demokratisk medborgerskap slik det har vært forstått i norsk skole 

tidligere har beskrevet medborgeren som en type aktivistborger, hvor medborgeropplæringa 

har vært dreid inn mot brede deltakelsesformer, samfunnsengasjement og kritisk tilnærming 

til det bestående (Børhaug, 2018). Samtidig mener Børhaug at innholdet i disse elementene 

har vært påvirket av rådende demokratiidealer og forståelser av demokrati og demokratisk 

deltakelse. I sin gjennomgang av de dokumenter som har ledet fram til fagfornyelsen og 

demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen, mener Børhaug (2017) å se tegn 

til at disse forståelsene av medborgerskap om ikke erstattes, så i alle fall utvides med nye 

perspektiver.  

Børhaug viser hvordan de grunnleggende dokumentene bak fagfornyelsen og det nye 

læreplanverket, Ludvigsenutvalget (NOU, 2015: 8) og St. Meld. nr. 28 - Fag – Fordypning – 

Forståelse (Kunnskapsdepartementet, 2016) kan sies å beskrive tre sider ved demokrati og 

demokratisk deltakelse som får betydning for hvordan vi kan forstå at medborgerskapsidealet 

konseptualiseres, i det som ut fra Børhaugs beskrivelser kan sammenstilles som:  

 Demokrati som politisk deltakelse: Demokratisk kompetanse 

 Demokrati som samhandling: Samhandlingskompetanse 

 Demokrati som gode verdier 

Børhaug mener å finne beskrivelser av det som kan omtales som demokratisk kompetanse, 

knyttet til medborgerens evne og mulighet til å ta del i demokratiske prosesser, hvor 

demokratisk deltakelse er noe som skjer «i relasjonen mellom borgarane og den offentlege 



22 

 

autoriteten» (Børhaug, 2017). Her kan flere demokratiidealer leses inn i denne deltakelsen, 

som beskrives som alt fra å delta i valg, partier, organisasjoner og aksjonisme (Børhaug, 

2017). Børhaug understreker her at denne politiske deltaking i demokratiet, tett knyttet til 

organiserte og kollektiv handling, skiller seg fra mer sosiale og individuelle former for 

demokratisk deltakelse knyttet til deliberasjon, dialog og medvirkning (2017). Disse former 

for deltakelse beskriver Børhaug at får uttrykk gjennom det som beskrives som 

samhandlingskompetanse. Vi kan her se et skille mellom klassiske liberale deltakelsesformer 

og mer deliberativt orienterte. I førstnevnte perspektiv ligner beskrivelsene på Stray og Sætras 

(2019a) «politisk informerte borger». I de sistnevnte perspektivene er kommunikasjon 

mellom mennesker, og evnen til å komme til enighet, forstå ulike perspektiver og å skape 

gode relasjoner til andre sentralt (Børhaug, 2017, s. 19). Styringsdokumentene bruker 

begrepene «Samhandling og deltakelse» for å beskrive denne formen for kompetanse, som 

Børhaug mener kan forstås som å beskrive elementer ved «møte mellom menneske» (2017, s. 

12) Dette er typer demokratisk kompetanse vi som borgere får utbytte av hovedsakelig i 

arbeidslivet, og ikke i de mer formelle styringsinstitusjonene (Børhaug, 2017). Vi kan forstå 

Børhaugs samhandlingskompetanse som tilnærmet lik den «sosialt intelligente medborger» 

Stray og Sætra (2019a) beskriver. Den tredje tilnærmingen, som også må kunne forstås som 

svært relevant for medborgerskapsidealet som formidles, er demokrati som gode verdier 

(Børhaug, 2017). Børhaug mener det gis uttrykk for en rekke verdier som blir løftet opp og 

gitt status som demokrati per se. Børhaug nevner blant annet menneskerettigheter, 

menneskeverd, tilgivelse, likestilling og solidaritet som eksempler på dette (2017). De 

omfattende beskrivelser som gis av dette i de forutgående dokumentene er ikke direkte med i 

den nye Overordna del av læreplanverket. Børhaug (2017) mener allikevel at alle tre 

forståelsene av demokrati og medborgerskap kan gjenkjennes også i den nye Overordna del.  

Den utvidelse av deltakelse i form av samhandlingskompetanse, og måten verdidimensjonen 

ved medborgerskap uttrykkes kan med Børhaug forstås som å begrense rommet for 

samfunnskritikk og fri meningsdannelse i demokratiopplæringen (2017). Børhaug uttrykker 

bekymring for dette, og advarer mot at kritisk tenkning i samfunnsfaget reduseres til et 

spørsmål om kildekritikk, altså en ren ferdighet (2017). Børhaug forstår den 

samhandlingskompetanse, som i stor grad kan forstås som deliberativt og deltakerdemokratisk 

orientert, å være en deltakelsesform tett knyttet til det elevene vil oppleve i arbeidslivet, og 

advarer mot at elever i den grad de forstår demokrati hovedsakelig i dette perspektivet kan 

oppleve avmakt i møte med de politiske institusjoner knyttet til de formelle representative 
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sidene av det norske demokratiet som styreform (2017). Dette kan speile den kritikk av 

medborgerskap som et verktøy for å avpolitisere demokratisk deltakelse, hvor individuell 

handling fremheves på bekostning av kollektiv mobilisering, som beskrevet over.  

Også Stray (2018) kan sies å peke på noe av det samme som Børhaug når hun beskriver 

økonomi, og slik også den arbeidslivsorientering medborgerskapsbegrepet gis, som en tydelig, 

og i hennes oppfatning ny, side av hva som bør utgjøre medborgeridealet. Stray (2018) mener 

å kunne se innflytelse fra nyliberalistisk, human-kapital-teoretiske perspektiver sprunget ut av 

økonomiske forståelser av samfunnet i det nye læreplanverket. Dette kan vi forstå som uttrykk 

for den utvikling Børhaug (2017) peker på hvor medborgerskap kan forstås utenfor de 

politiske sider av demokratiet, i møtet mellom mennesker og på individuelt nivå. Det kan 

tenkes at den arbeidslivsorienterte demokratiforståelsen Børhaug (2018) viser til kan omfattes 

av dette. Dimick (2015) advarer mot at medborgerskapsbegrepet slik det blir forstått i stadig 

større grad i den vestlige verden nettopp bygger på liberalistiske og markedsøkonomiske 

perspektiver vi igjen kan knytte til klassiske, om enn spesielt begrensede, liberalistiske 

forståelser av demokrati. Dimick (2015) beskriver enkelte kontemporære forståelser av 

medborgerskap som idealer hvor handling skal informeres av økonomiske tilnærminger til 

individuell handling og maksimering av nytte. I tråd med Børhaugs advarsel om manglende 

kritiske tilnærminger i moderne medborgeridealer uttrykker også Dimick en redsel for at disse 

tilnærmingene vil «begrense våre commonsensiske forståelser av verden» (2015, s. 393, min 

oversettelse) og hvordan vi kan og vil leve i den. I forlengelsen av dette er det verdt å merke 

seg at Børhaug tilsynelatende ikke ønsker å felle dom over den type deltakende, deliberative 

handlingsdimensjon ved medborgerskap han mener å finne, men samtidig advarer mot at 

disse kan bli enerådende. 

2.4 Tidligere forskning 

Det er gjennomført flere studier som er nyttige når det kommer til å belyse 

demokratiopplæring og medborgerskapsidealer i undervisningen. Jeg vil i det følgende 

presentere utvalgt forskning fra både norske og utenlandske studier som jeg opplever at bidrar 

med interessante perspektiver for å belyse henholdsvis hvilke demokratiforståelser 

demokratiopplæringen kan sies å operere med, hvilke former for deltakelse som vektlegges, 

balansen mellom opplæring om, for og gjennom, og hvordan medborgerskap behandles i 

opplæringen.  
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2.4.1 Demokratiforståelser i opplæringen 

Stray (2012) mener å finne at det norske læreplanverket ikke kan sies å ha operert tydelig 

innenfor ett bestemt demokratiideal eller med tydelig avgrensede ideer om deltakelse. I den 

generelle delen av læreplanen, som har beskrevet overordnede mål for norsk skole, er det 

ifølge Stray et i hovedsak kommunitaristisk perspektiv, med vekt på det å utvikle felles 

forståelser, normer og referanserammer som ligger til grunn for hvordan demokrati må 

forstås. I de øvrige læreplanene har mer liberale demokratiidealer vært dominerende, ifølge 

Stray (2012).  

Gjennom kvantitative data fra ICCS-undersøkelsen i 2016 og kvalitative intervjuer med et 

utvalg samfunnsfagslærere mener Stray og Sætra (2019b) å finne at nettopp læreplanverket 

allikevel er sentralt for lærerne i planlegging og gjennomføring av undervisning. Den 

generelle del av læreplanen beskrives som noe lærerne «har i bakhodet» (Stray og Sætra,  

2019b, s. 11) og som de forstår har som mål å gjøre elevene til «gangs menneske» (Stray og 

Sætra, 2019b, s. 11) - altså noe vi kan forstå som at de knytter til former for danning. Lærerne 

har et langt mer aktivt forhold til de konkrete kompetansemålene som fremgår i læreplanene 

for det enkelte fag, og opplever at disse har betydning for hvordan, og i hva, de underviser 

(Stray og Sætra, 2019b). Basert på kvalitative intervjuer med 26 lærere på ungdomstrinnet 

mener Stray og Sætra (2019a) å finne at disse når de snakker om demokrati og 

medborgerskap gjør dette på måter som beskriver utdanning som verktøy for demokrati, 

fremfor demokrati som ideal for undervisning (Stray og Sætra, 2019a). Dette kan høres ut 

forståelser av at demokrati er noe som skal overføres til elevene gjennom undervisningen, 

nettopp slik Biesta (2006) kritiserer de typiske forventningene bak demokratiopplæringen for 

å ta til orde for. 

Innholdet i denne form for utdanning som overføring kan videre sees i sammenheng med funn 

fra studier gjennomført av Mathé (2016), Biseth og Lyden (2018) og Eriksen (2018). Biseth 

og Lyden har gjennomført en kvalitativ studie av forståelser og tilnærminger til demokrati 

blant personer med ansvar for å utdanne framtidige lærere ved utdanningsinstitusjoner i Norge 

(«teacher educators»). Blant deres funn er at disse har en forståelse av demokrati som i 

hovedsak kan forstås som politisk organisering av et samfunn, med valg som den sentrale 

aktiviteten (Biseth & Lyden, 2018).  Begrenset til disse forståelsene er slike forståelser av 

demokrati som organisering og deltakelse tilnærminger vi kan knytte spesielt sterkt til liberale 

demokratiidealer og deltakelsesformer, og altså perspektiver vi med Stray (2012) kan forstå 
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har vært tillagt størst vekt i kompetansemålene i fag. I sin undersøkelse av lærerstudenter i 

Norge finner også Eriksen (2018) disse forståelsene av demokrati, og beskriver 

lærerstudentenes forståelser av demokratiet som hovedsakelig knyttet til politiske valg og å 

avgi stemme, flertallsstyre og individuelle rettigheter (Eriksen, 2018). Både Biseth og Lyden 

samt Eriksen bruker Barbers (1984) beskrivelse av «tykk» kontra «tynn» demokratiforståelse, 

og mener å i hovedsak finne at hovedvekten av uttalelser i deres utvalg må plasseres i 

sistnevnte kategori, hvor demokrati i hovedsak forstås som en beskrivelse av mer eller mindre 

formelle beslutningsprosesser (Eriksen, 2018; Biseth & Lyden,  2018). Mathé finner gjennom 

semi-strukturerte intervjuer med 23 elever i norsk videregående skole at også disse i hovedsak 

har det som kan forstås som en liberal forståelse av begrepet demokrati (Mathé, 2016). Videre 

bruker Mathé (2016) disse og øvrige beskrivelser fra elevene til å beskrive deres samlede 

demokratiforståelse med utgangspunkt i Muncks typologi. Elevenes forståelser av demokrati 

kan beskrives som henholdsvis begrensede, hvor demokrati i stor grad knyttes til valg og 

representasjon («electoral democracy»), eller mer utvidete («elaborate»), hvor elevene i større 

grad diskuterer og reflekterer rundt spørsmål som samarbeid og kompromiss, forhold mellom 

individer og myndigheter og deltakelse mellom valg i sine svar (Mathé, 2016). Betegnende 

for det hun beskriver som «begrensede» forståelser, slik disse kommer til uttrykk i 

informantenes utsagn, nevner Mathé «gjentakelse av enkle og korte definisjoner av demokrati 

og hovedkarakteristikkene ved (norsk) demokrati» (2016, s. 282, min oversettelse). 

Ytringsfrihet, lik mulighet til å påvirke demokratiet og rett til flertallsstyre gjennom 

representasjon i parlamentet brukes som eksempler på dette (Mathé, 2016).  

2.4.2 Deltakelse 

Eriksen beskriver «internalisering av deltakelse som norm og ideal» (2018, s. 394, min 

oversettelse) som et slående funn i den allerede nevnte undersøkelsen av lærerstudenters 

oppfatninger. Dette er i tråd med Børhaug og Solhaugs (2012) funn av hvordan norske 

lærebøker brukt i samfunnsfag har fremstilt deltakelse som noe ønskelig, uten å 

problematisere eller motivere dette videre. Dette er i tråd med Børhaugs (2008) funn om at 

motivasjon eller begrunnelser for demokratisk deltakelse ikke nødvendigvis formidles tydelig 

i undervisning i samfunnsfag, men at deltakelse kun legges til grunn som en ønskelig atferd i 

seg selv. Gjennom kvalitative intervjuer med et utvalg lærere finner Sætra i sin 

masteroppgave at også disse «[…] ønsker å fostre demokratiske medborgere som er 

kunnskapsrike, evner å tenke kritisk og fremfor alt kan og vil delta» (Sætra, 2018, s. 57, min 
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utheving). I sin masteroppgave ved UiT undersøkte Weigama i hvilken grad aktivitet og 

deltakelse er del av demokratiopplæringen i samfunnsfag, og finner at aktiv deltakelse i 

demokratiske prosesser er noe lærerne hun intervjuer uttrykker at de opplever som noe det er 

viktig og ønskelig å gi mulighet til (Weigama, 2018). Om det samtidig er slik at deltakelse i 

liten grad eksplisitt motiveres, forklares eller inspireres gjennom demokratiopplæringen er det 

naturlig å advare mot at den verdidimensjon ved demokratisk kompetanse Mikkelsen og 

Fjeldstad beskriver (2008) kan stå i fare for å neglisjeres i opplæringen.  

Børhaug finner i sin avhandling fra 2007 at det i stor grad har vært det elitistiske 

konkurransedemokratiet, med sine sterke liberale trekk som har dominert i den undervisning 

lærerne i samfunnsfag har stått for i klasserommet, når de har undervist om de ulike former 

for deltakelse demokratiet tilbyr (Børhaug, 2007, s. 273), noe Børhaug og Solhaug også finner 

i sin gjennomgang av syv ulike læreverk (2012).  De beskrivelser av lærerstudentene, de som 

utdanner disse og elevers demokratiforståelser presentert over kan tydelig sees i sammenheng 

med disse funnene, og kan tyde på at de liberale demokratiforståelsene og deltakelsesformene 

ikke kun dominerer i elever og læreres sinn, men også i den opplæring som foregår i skolen, 

gjennom undervisning og i læreverk.  

I en undersøkelse av samfunnsfagslærere på ungdomsskole og videregående nivå finner 

Solhaug allikevel at det spesielt på videregående nivå ble arbeidet aktivt med å ta stilling til 

aktuelle politiske saker i det daværende samfunnslære-faget (2008, s. 268). Solhaug fant 

samtidig at det i liten grad ble lagt vekt på formidling av demokratiske normer og prinsipper 

(2008, s. 269). Mathé (2018) fant gjennom kvalitative intervjuer med et utvalg 16-årige elever 

at deres forståelser av begrepet politikk kan knyttes til henholdsvis det å «forme samfunnet», 

«å styre et land» eller «diskusjon og debatt». Elevene opplever at «alle» kan delta i forming 

av samfunnet og diskusjon og debatt, blant annet med skolen som arena, mens det «å styre et 

land» er knyttet til deltakelse i politiske partier, valg og det å være «politiker» (Mathé, 2018) 

– det siste typisk liberale forståelser av demokratisk deltakelse. Mathé (2018) argumenterer 

avslutningsvis for at de nedenfra-og-opp-perspektiver vi kan forstå de to førstnevnte formene 

for forståelse av politikk som, i det hun omtaler som en «utvidet offentlig sfære» (Mathé, 

2018, s. 17) er noe som kan vies økt oppmerksomhet i demokratiopplæringen.  
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2.4.3 Medborgerskapsidealer 

Patterson, Doppen og Misco (2012) benytter seg av Westheimer og Kahnes (2014) modell, og 

finner i sin undersøkelse av læreres konseptualiseringer av medborgerskap også at disse i 

hovedsak befinner seg på det Westheimer og Kahne (2014) beskriver som «personlig 

ansvarlig» nivå, som de mener i hovedsak kan forstås som liberalt orientert (Patterson, 

Doppen & Misco, 2012). Jønsberg mener i sin masteroppgave (2018) å finne at lærere ønsker 

å relatere medborgerskap til elevenes hverdag for å bidra til aktiv deltakelse, og da spesielt 

gjennom å benytte arenaer i lokal- og nærmiljø som kilde til læring om medborgerskap (2018, 

s. 74). Dette kan forstås i tråd med Westheimer og Kahnes modell som den «deltakende 

medborger», hvor lokal deltakelse beskrives som sentralt trekk.  

Med utgangspunkt i kvantitativt datamateriale fra ICCS-studien viser Stray og Sætra at «å 

utvikle elevenes evne til kritisk og uavhengig tenkning» er noe 77,6% av samfunnsfagslærere 

i studien oppgir blant de viktigste målene med undervisning i demokrati og medborgerskap 

(Stray & Sætra, 2019a, s. 26). Det å «fremme kunnskap om demokratiske, politiske og 

samfunnsmessige institusjoner» oppgis av 57% (Stray & Sætra, 2019a, s. 26) av 

samfunnsfagslærerne, og er slik den nest mest oppgitte målbeskrivelsen. Undervisning om 

demokrati er altså noe svært mange lærere belyser, men er samtidig mindre fremhevet enn det 

som kan forstås som undervisning for demokrati i form av kritisk tenkning. Kombinert med 

kvalitative intervjuer mener de med bakgrunn i dette å kunne si at det i hovedsak er politisk 

informerte og rasjonelt autonome medborgere som beskrives som mål for 

demokratiopplæringen av lærere (Stray og Sætra, 2019a).  

Corneil (2016) beskriver i sin masteroppgave hvilke kunnskaper, ferdigheter, holdninger, 

verdier og handlinger hun mener læreplaner og lærebøker i samfunnsfag kan sies å foreskrive 

for en normativt «god» medborger i en norsk sammenheng, og finner blant annet at deltakelse 

i valg, engasjement, kritisk refleksjon, miljøbevissthet og oppslutning om demokrati, 

menneskerettigheter, likestilling og ytringsfrihet fremheves som idealer. Også Jønsberg finner 

i sin undersøkelse at lærerne uttrykker mål om at medborgerskapsundervisningen skal bidra til 

oppslutning om det eksisterende samfunnet og de rådende demokratiske verdiene (2018).   
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2.5 Teoretisk rammeverk 

Det er i det foregående kapittelet gitt en oversikt over et spekter av teoretiske bidrag som kan 

brukes til å forstå demokratiopplæring, og arbeidet med demokrati og medborgerskap i 

samfunnsfaget. De innledende beskrivelsene av liberale, republikanske og deliberative 

demokratiidealer og de deltakelsesformer vi kan knytte til disse fungerer både som bakteppe 

for å forstå medborgerskap og som tilnærming til demokratiopplæringens innretning. 

Demokratiopplæringen kan videre forstås i lys av forståelsene av opplæring om, for og 

gjennom demokrati, og hvordan disse vektlegger henholdsvis kunnskaper, holdninger og 

ferdigheter. Hvordan lærerne i undersøkelsen vektlegger disse elementene vil kunne brukes 

for å beskrive hva demokratiopplæringen kan sies å legge til rette for. Vi har sett hvordan 

medborgerskap i stor grad knyttes til deltakelse, og derigjennom også kan knyttes til ulike 

demokratiidealer. Hvilke deltakelsesformer lærerne gir uttrykk for, og hva de vektlegger i sine 

beskrivelser av medborgerskap kan forstås i lys av de modeller og perspektiver på fenomenet 

som her er presentert. Børhaugs perspektiver på utdanningens funksjon kan videre brukes for 

å diskutere både hvordan innretningen av opplæring om, for og gjennom demokrati, og de 

medborgerskapsforståelser som kommer til uttrykk kan sies å innrette opplæringens funksjon. 

Om opplæringen vil rette seg mer mot politisk styring, individuell nytte eller danning, eller 

hvordan balansen mellom disse er et nyttig rammeverk for å diskutere hvordan 

demokratiopplæringen slik den kommer til uttrykk fungerer.  
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 Metode 

Som nevnt innledningsvis ønsker jeg å undersøke hvilke oppfatninger et utvalg lærere 

uttrykker når det kommer til hvilken rolle samfunnsfaget kan spille i demokratiopplæringen 

som foregår i skolen. Fordi det norske læreplanverket er i endring, og demokrati og 

medborgerskap introduseres som tverrfaglig tema ønsker jeg videre å se lærernes forståelser i 

lys av dette. Problemstillingen jeg ønsker å besvare er: Hvilke forståelser av samfunnsfagets 

rolle i demokratiopplæringen gir et utvalg lærere uttrykk for?  

Det er innledningsvis gjort rede for hvorfor jeg har valgt å undersøke lærere i videregående 

skole. I det foregående kapittelet er det presentert en rekke teoretiske modeller og 

tilnærminger som kan brukes for å beskrive og forstå demokratiopplæring, og de 

underliggende begrepene demokrati og medborgerskap. For å belyse problemstillingen har jeg 

utarbeidet følgende forskningsspørsmål, som jeg vil bruke de teoretiske perspektivene i 

forrige kapittel til å forsøke å besvare:  

1. Hvilke forståelser av demokratiopplæring i samfunnsfaget kommer til uttrykk i lærernes 

uttalelser? 

2. Hva beskriver samfunnsfagslærere som fagets viktigste bidrag til 

demokratiopplæringen? 

3. Hvilke forståelser av demokrati og medborgerskap og undervisning knyttet til dette gis 

det uttrykk for i møte med den nye læreplanens beskrivelser av dette temaet? 

For å besvare disse har jeg valgt å gjennomføre et kvalitativt forskningsprosjekt med bruk av 

semi-strukturerte intervjuer med et utvalg lærere til datainnsamling, og innholdsanalyse med 

en kombinasjon av induktiv og deduktiv koding og kategorisering av datamaterialet som 

analyseverktøy. Jeg vil i det følgende presentere den overordnede metodiske tilnærmingen og 

de muligheter og begrensninger denne innebærer. Jeg vil deretter beskrive datainnsamling og 

analyse nærmere, før jeg diskuterer undersøkelsens kvalitet i form av validitet og reliabilitet. 

Jeg vil avslutningsvis gjøre rede for hvordan jeg har arbeidet med å ivareta de sentrale etiske 

hensyn metode og innretning fordrer at behandles.  

3.1 Et kvalitativt forskningsopplegg 

I arbeidet med å velge verktøy, metoder og rammeverk for innsamling, analyse og 

presentasjon av data, altså de elementer som vil bli beskrevet nærmere i dette kapittelet, ble 
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det tidlig klart for meg at en kvalitativ tilnærming med bruk av semi-strukturerte intervjuer for 

datainnsamling ville være egnet til å besvare problemstilling og forskningsspørsmål. Mitt mål 

er å beskrive hvordan lærere opplever demokratiopplæringen og samfunnsfagets mulige rolle 

i denne, ikke hvordan denne bør, eller faktisk gjennomføres. Oppgavens problemstilling kan 

forstås å være eksplorerende, i den grad den har en åpen og nysgjerrig tilnærming til både 

fenomenet og hvordan dette kan plasseres i det teoretiske bakteppet, og deskriptiv i sitt ønske 

om å beskrive de forståelser informantene gir uttrykk for (Fangen, 2011; Kleven, 2014; 

Everett & Furseth, 2012). Intervjuene som gjennomføres i denne studien kan forstås som det 

Brinkmann & Kvale (2015) omtaler som konseptuelle intervjuer, da de rettes inn mot å 

avklare hvordan informantene forstår en rekke fenomener. Denne intervjuformen er egnet til å 

avdekke intervjuobjekters internaliserte forståelser om hva de opplever som «typisk, normalt 

eller ‘riktig’» (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 177, min oversettelse), og slik velegnet til å 

belyse forskningsspørsmålene.  

Læreres forståelser, og slik deres konseptualiseringer av de sentrale begrepene oppgaven 

omhandler, må forstås som mentale konstruksjoner det ikke vil være mulig å fullt ut avdekke 

med noen vitenskapelig metode. Det kvalitative intervjuet beskrives samtidig som et effektivt 

verktøy når det er de opplevelser, forståelser og erfaringer individer har samlet i sine liv en 

ønsker å beskrive nærmere (Dalen, 2011; Tanggaard & Brinkmann, 2012). Samtidig som 

kvalitative intervjuer kan beskrives som et nyttig verktøy for å undersøke individers 

forståelser, er det samtidig også viktig å være seg bevisst at en heller aldri vil få direkte 

tilgang til disse ved bruk av intervju som innsamlingsverktøy, men kun få tilgang til de 

representasjoner en informant gir, uttrykt gjennom språk, i den gitte konteksten den konkrete 

intervjusituasjonen utgjør (Tanggaard & Brinkmann, 2012, s. 22; Brinkmann & Kvale, 2015, 

s. 330). Dette betyr at den data vi her vil operere med både må tolkes for å beskrive de 

meninger og forståelser vi er ute etter, samtidig som en må være sensitiv på at de ytringer 

disse vil bygge på også er fremkommet i en spesifikk (intervju)situasjon og kontekst.  

En konsekvens av de metodiske valgene beskrevet ovenfor er at jeg som forsker fungerer som 

instrument både i innsamling og bearbeiding av data i denne undersøkelsen (Patton, 1999). 

Kvaliteter ved forskeren vil derfor kunne ha betydning for de resultater undersøkelsen gir 

(Brinkman & Kvale, 2015; Johnson, 2013; Patton, 1999, Dalen, 2011). Spesielt gjennom 

forskningsbias vil forskeren som instrument kunne påvirke resultatene og funnene som 

presenteres (Johnson, 2013). Det er naturlig at også forskere ønsker å få sine egne 
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forforståelser bekreftet (Hjardemaal, 2014). Jeg har selv studert pedagogikk og 

samfunnsfagsdidaktikk over flere år, og gjennom den type dypdykk i teori og opparbeidelse 

av innsikt i teoretiske felt og forskningsgrener dette kan forstås som, er det naturlig at 

forskeren kan tenkes å inneha forståelser om hva det vil være naturlig å anta at informanter vil 

uttrykke eller analysen avdekke (Firebaugh, 2014). Det er ikke nødvendigvis ønskelig, og 

svært sjelden mulig å eliminere alle slike effekter (Brinkman & Kvale, 2015), men de bør 

begrenses i så stor grad som mulig, og redegjøres for om mulig. Jeg vil under diskusjonen om 

oppgavens kvalitet senere i dette kapittelet reflektere rundt hvordan jeg har forsøkt å 

minimere de forsker-effekter som kan tenkes å være aktuelle, og slik sett en begrensning, ved 

denne undersøkelsen.  

Både design og innretning av undersøkelsen innebærer visse begrensninger på hva det vil 

være mulig å undersøke og oppdage. Først og fremst ligger denne begrensningen i hva de data 

som innhentes faktisk uttrykker. Som nevnt må datamaterialet forstås å bestå av 

situasjonsbestemte uttrykk for informantenes egne oppfatninger slik disse skapes og 

fremkalles gjennom den sosiale situasjon intervjuene må forstås som. Jeg forstår de data som 

ligger til grunn for analysen som øyeblikksbilder av forståelser fremkalt i en gitt kontekst, og 

ikke rene uttrykk for informantenes faktiske forestillinger og forståelser, om noe slikt i det 

hele tatt kan sies å eksistere. Slik sett må altså undersøkelsen heller forstås i en fortolkende, 

heller enn en fenomenologisk tilnærming (Brinkman & Kvale, 2015, s.51). Disse intervjuene 

bør følgelig forstås ikke som et rent forskningsinstrument som presist uttrykker hva 

informantene i virkeligheten har opplevd, men som en sosial praksis som prøver å gjengi 

hvordan informantene opplever virkeligheten (Brinkmann & Kvale, 2015). Jeg vil 

argumentere for at kombinasjonen av forskningsspørsmål, forskningsdesign, metodevalg og 

analytisk tilnærming tilsier at undersøkelsen best kan forstås i et pragmatisk perspektiv, som 

et forsøk på å finne informasjon det kan handles etter (Patton, 2015) i et mål om å informere 

den videre didaktiske praksis i samfunnsfaget og demokratiopplæringen. De forståelser og 

innsikter det videre gis uttrykk for er fremkommet mellom forsker og informanter, og er mest 

sannsynlig kun én av flere mulige forståelser, analyser og tilnærminger til temaet. Denne 

kunnskapen kan allikevel fungere som grunnlag for både politisk, didaktisk og praktisk 

handling i møte med det feltet vi ønsker å bidra til.  

Jeg vil i det følgende først beskrive hvordan data er innsamlet, for deretter å gå nærmere inn i 

hvordan analysen av den data som er samlet inn er gjennomført.  
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3.2 Datainnsamling 

3.2.1 Utvalg 

Som beskrevet innledningsvis var mitt utgangspunkt en interesse for hvordan 

problemstillingen kan besvares med utgangspunkt i de tanker og refleksjoner lærere på 

videregående skole gir uttrykk for. Når jeg startet arbeidet med å rekruttere informanter la jeg 

derfor til grunn at jeg ønsket et utvalg bestående av personer med erfaring fra undervisning i 

faget samfunnsfag (fagkode SAF1-03) på videregående skole. For å sikre et utvalg som kunne 

tenkes å bidra til å belyse forskningsspørsmålet, valgte jeg å stille som forutsetning at 

informanter som skulle delta måtte ha undervist i faget senest i løpet av de siste to årene. 

Dette for å sikre at de hadde relativt ferske erfaringer fra praksis i faget, og derigjennom også 

mulighet for å reflektere over egne tanker og tilnærminger til temaet demokrati og 

medborgerskap. Som beskrevet tidligere har denne oppgaven en undersøkende tilnærming til 

temaet, og har ikke som mål å trekke generelle slutninger, og jeg tok derfor ikke hensyn til at 

funn skulle kunne generaliseres når jeg valgte metode for trekking av utvalg. Jeg ønsket 

derimot å bestrebe å finne et utvalg som representerte en bredde i form av alder, erfaring og 

kjønn. Jeg ønsket også å snakke med lærere fra ulike skoler. Bakgrunnen for disse valgene var 

et ønske om å legge til rette for variasjon i de potensielle opplevelsene og forståelsene av 

demokrati i samfunnsfaget. Dette er blant de mest sentrale hensynene beskrevet ved trekking 

av utvalg i Grounded Theory-tilnærminger (Dalen, 2011) og har som mål å sikre at de data 

som innhentes kan belyse de fenomener en ønsker å undersøke så godt som mulig, uten at 

disse nødvendigvis vil være representative. Utvalget er altså å regne som et ikke-

sannsynlighetsutvalg, og kan forstås som et bekvemmelighetsutvalg i form av «purposefull 

sampling» (Patton, 1999, s. 1197). Dette innebærer blant annet altså at det ikke vil være mulig 

å trekke generelle slutninger fra funn i utvalget til større grupper (Patton, 1999).  

Utvalget ble rekruttert gjennom en kombinasjon av sponsor-, snøball- og selvrekruttering. 

Gjennom egen tidligere praksis fikk jeg kontakt med to informanter fra to ulike skoler som 

ønsket å delta. Begge disse er altså personer jeg selv har hatt kontakt med tidligere, men ikke 

har samarbeidet med faglig eller pleid særlig omgang med. Gjennom å kontakte ledelsen ved 

flere skoler med en generell henvendelse og forespørsel om å sende denne videre til 

samfunnsfagslærere ved skolen, meldte to informanter ved én skole seg til å delta, noe som 

kan beskrives som rekruttering gjennom bruk av sponsorer (Dalen, 2011). Disse informantene 
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kan også beskrives som selvrekrutterte – da de aktivt har fulgt opp en indirekte henvendelse 

(Grønmo, 2016). Etter anbefaling fra én av de rekrutterte informantene tok jeg videre kontakt 

med en lærer ved en skole jeg selv har en deltidsstilling på, som sa seg villig til å delta. Jeg 

har ikke selv tidligere samarbeidet med eller hatt kontakt av betydelig grad med 

vedkommende. Denne type anbefalings-rekruttering er et typisk eksempel på det Dalen 

beskriver som «snøballrekruttering» (Dalen, 2011, s. 54).  

Denne kombinasjonen av rekrutteringsmetoder førte til et utvalg bestående av fem lærere, fire 

kvinner og én mann. I et kvalitativt forskningsdesign hvor det ikke skal trekkes generelle 

slutninger, og hvor målet er dypere innsikt i forståelser og erfaringer vurderte jeg dette til å 

være et tilstrekkelig antall for å kunne få den type dybdeinformasjon, og utlede de 

beskrivelser av fenomenet som her er ønskelig (Dalen, 2011, s. 45). Som Silverman påpeker 

kan utvalgets autentisitet forstås som like, om ikke mer sentralt enn utvalgets størrelse i 

kvalitative undersøkelser (Silverman ,2011). Vi kan forstå dette som at det i kvalitative 

undersøkelser er avgjørende å kunne rekruttere informanter som har ekte erfaringer og kan gi 

beskrivelser av fenomenet som undersøkes som bygger på faktiske opplevelser og innsikter 

fra eget liv. Når Firebaugh (2008) beskriver representativitet som viktigere enn størrelse på 

utvalg kan dette forstås som uttrykk for det samme. Han understreker derimot at trusselen 

med små utvalg i en kvalitativ undersøkelse vil være en potensiell mangel på variasjon og 

bredde. Med så vidt lite kontroll over utvalgets medlemmer og begrenset tilfang på mulige 

informanter er det vanskelig å vurdere i hvor stor grad utvalget vil bidra til variasjon i de 

oppfatninger som vil framkomme gjennom intervjuet. Samtidig er det naturlig å anta at fem 

lærere fra tre ulike skoler, med ulik fartstid som lærer i samfunnsfaget vil tilby refleksjoner 

som allikevel vil kunne bidra til å belyse problemstillingen. To par av informantene er 

kollegaer ved samme skoler. Det kan derfor hende at de oppfatninger, og videre uttrykkene de 

gir for disse, til en viss grad kan være noe like, om de har blitt påvirket gjennom tilhørighet og 

deltakelse i samme kollegium, hvor praksis diskuteres i faglige sammenhenger, på pauserom 

og i andre sammenhenger ved den skolen de arbeider ved. Dette kan i så fall bidra til å 

redusere variasjonen eller bredden i de perspektiver som vil være til rådighet gjennom 

utvalget som helhet. Én av informantene har i hovedsak undervist i samfunnsfag på 

ungdomstrinnet, men også undervist i samfunnsfag på videregående i løpet av det siste året. 

Det kan allikevel være naturlig å anta at den tydelige overvekt av erfaring hen har fra 

ungdomstrinnet kan påvirke hvordan hen forstår samfunnsfaget, og kan gjøre det vanskelig å 

skille forståelsen av samfunnsfaget ved vg1/vg2 og på ungdomskolen fra hverandre i sine 
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refleksjoner. Under følger en summarisk oversikt over utvalget. Jeg har av anonymitetshensyn 

valgt å gjengi lengden på lærernes erfaring med undervisning i fellesfaget Samfunnsfag på 

videregående fordelt i bolker:  

Alias Kjønn Skole Erfaring med 

undervisning i 

samfunnsfag på 

VG1/VG2 

Informant 1 Kvinne Skole 1 Noe 

Informant 2 Kvinne Skole 2 Lengre  

Informant 3 Kvinne Skole 2 Lengre 

Informant 4 Kvinne Skole 3 Noe  

Informant 5 Mann Skole 1 Lengre 

Tabell 1: Informanter. «Noe» angir 1-5 års undervisningserfaring i fellesfaget Samfunnsfag på videregående, «Lengre» 

angir 6-15 års erfaring 

3.2.2 Spørsmål og intervjuguide 

Det semistrukturerte intervjuet ofte brukt i kvalitative intervjustudier kan sies å bidra både til 

struktur for å holde oppmerksomhet rettet mot de tema en ønsker å undersøke, samtidig som 

det sikrer fleksibilitet til å utforske og avklare nyanser og interessante spor som framkommer i 

den mellommenneskelige situasjon intervjuet utgjør. (Dalen, 2011; Brinkmann & Kvale, 

2015). Dette er også i tråd med Firebaughs postulat om at det bør være rom for overraskelse i 

forskningen (2008), som kan forstås som at det bør være rom både i det praktiske, teoretiske 

og metodiske rammeverket en benytter seg av til å oppdage fenomener en ikke hadde 

forventet ved undersøkelsens start. For å realisere alle disse ønskene krever samtidig det semi-

strukturerte intervjuet nøye planlegging, blant annet gjennom utarbeidelsen av en 

intervjuguide (Tanggaard & Brinkmann, 2012, s. 28).  

Intervjuguiden som ble brukt under datainnsamling la opp til en innledende presentasjon av 

informasjon og praktiske detaljer etterfulgt av spørsmål knyttet til to tema, før en avsluttende 

oppsummerende del. Strukturen i intervjuet ble da som følger: 1) Innledning og informasjon 
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om oppgaven, 2) Om demokrati i samfunnsfaget, 3) Om medborgerskapsbegrepet, 4) 

Avslutning og oppsummering med mulighet for kommentarer eller utdypninger. Som nevnt 

innledningsvis er intervjuet innrettet mot å undersøke informantenes konseptuelle forståelser 

av de begrepene oppgaven interesserer seg for. Intervjuspørsmålene er derfor ment å være 

åpne, og legge til rette for at informantenes faktiske oppfatninger og refleksjoner fritt skulle 

kunne komme til uttrykk enn ved mer teoretisk baserte spørsmålsformuleringer (Firebaugh, 

2008). Samtidig bad jeg ofte informantene om å gi konkrete beskrivelser gjennom 

oppfølgingsspørsmål, noe Brinkmann og Kvale (2015) anbefaler for å sikre mulighet til 

kontrastering i analysen av informantenes svar. Jeg har altså forsøkt å utforme intervjuguidens 

to hoveddeler, del 2 og 3, etter «traktprinsippet» (Grønmo, 2016; Dalen, 2011) - hvor jeg først 

ønsker å stille relativt sett åpne spørsmål hvor informantene kan gi brede svar og refleksjoner, 

og deretter benytte de videre spørsmålene til å avdekke finere nyanser og variasjoner i 

informantenes utsagn og beskrivelser. Dette blant annet for å motvirke ledende spørsmål som 

kan påvirke informantenes utgangspunkt for den videre samtalen, noe som kan beskrives som 

en sentral utfordring for intervjukvalitet (Brinkmann & Kvale, 2015) 

Før den endelige intervjuguiden ble fastlagt gjennomførte jeg også et prøveintervju med en 

tidligere praksisveileder som selv underviser i samfunnsfag. Som Dalen beskriver kan 

prøveintervju bidra til å teste både selve intervjuguiden, og forskeren som instrument i 

intervjusituasjonen (2011, s. 29). For intervjuguidens del førte prøveintervjuet til at 

beskrivelsene av gangen i selve intervjuet ble gjort noe mer presise, og at enkelte 

spørsmålsformuleringer ble gjort mindre ledende. Den ferdige intervjuguiden som ble brukt 

kan sees i Vedlegg 1. 

3.2.3 Gjennomføring av datainnsamling 

Som Brinkmann og Kvale beskriver det er intervjusituasjonen mellommenneskelig, en 

«samtale mellom to partnere om et tema de deler interesse for» (2015, s. 149). For at 

intervjuet skal lykkes, eller altså bidra med data som kan ha verdi i en vitenskapelig analyse, 

må allikevel denne mellommenneskelige situasjonen gjennomføres på en måte som gjør at det 

som uttrykkes i den er troverdig, relevant og forståelig. Dette vil i en intervjusituasjon som de 

som her omtales være forskerens, eller intervjuerens, ansvar (Dalen, 2011, s. 32). For å sikre 

gode og effektive intervju er det viktig at forskeren forbereder informantene før selve 
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intervjuet, sikrer gode rammer for dette, og evner å gjennomføre selve samtalen på en god 

måte.  

Som del av rekrutteringsprosessen ga jeg alle informantene informasjon om det overordna 

temaet for oppgaven, hva som var ønskelig fra deres side, praktiske detaljer og informasjon 

om anonymitet. Her fremgikk det blant annet at tema var demokrati og medborgerskap i 

samfunnsfaget, at jeg ønsket å gjennomføre et intervju på 45 – 60 minutter, og at alle utsagn 

var anonyme. Informantene ble informert om at jeg ville gjennomføre lydopptak av eventuelle 

intervju som skulle gjennomføres. Både ved intervjuets oppstart og ved tilsending av den 

generelle informasjonen understreket jeg også at intervjuet ikke var ment som en kunnskaps- 

eller kompetansetest. Ved første kontakt fikk de potensielle informantene en generell 

beskrivelse, etter å ha takket ja til å delta fikk informanter tilsendt nærmere informasjon om 

databehandling og lagring, og om mulighet til å trekke seg. Informantene ble tilsendt et 

informasjonsskriv og samtykkeskjema for utfylling ved oppmøte til intervju i forkant av 

intervjuet. Formålet med den informasjon informantene fikk på forhånd var flersidig; Jeg 

ønsket å sikre meg at informantene kunne gi sitt informerte samtykke til deltakelse, at de var 

tilstrekkelig orienterte og forberedte til selve intervjuet, og at de var motiverte til å delta.  

Jeg gjennomførte alle intervjuene på informantenes arbeidssted. Ved å gjennomføre 

intervjuene i tilknytning til informantenes dagligdagse praksis som samfunnsfagslærere håper 

jeg å sette en ramme som kan tenkes å bidra til å aktivere informantenes forståelser og 

refleksjoner, samtidig som den kan tenkes å bidra til at deltakelse i intervjuet oppleves trygt 

og risikofritt (Grønmo, 2016, s. 172). Det ble lagret lydopptak av alle intervjuer etter at 

informantene hadde underskrevet samtykkeskjema som beskrev dette. Under intervjuene tok 

jeg også notater, hvor jeg først og fremst nedtegnet tidspunkt og tema for deler av intervjuet 

jeg opplevde som spesielt relevante eller interessante. Jeg beskriver hvordan disse ble brukt i 

forbindelse med gjennomgang av analyse senere i dette kapittelet.  

Intervjuene bestod av to hoveddeler; Intervjuets «Del 2» omhandlet demokrati i 

samfunnsfagundervisningen, «Del 3» gikk nærmere inn på medborgerskap som begrep. I 

begge hoveddelene spurte jeg først åpne spørsmål om informantenes forståelser og 

opplevelser av sentrale aspekter ved temaet, før jeg introdusere «stimuli» i form av utdrag fra 

læreplanverket jeg bad informantene om å lese og så kommentere (Vedlegg 2 og 3). Dalen 

beskriver det å be informanter ta stilling til denne type eksternt materiale som effektivt for å 

legge til rette for at informantene skal uttrykke i intervjuer (2011, s. 28). Patton beskriver 
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blant annet bruk av foto og video i «kreative kvalitative intervju» (2015, s. 484, min 

oversettelse), og hvordan dette kan bidra til å aktivere informanters begrepsapparat, minner 

eller underliggende forståelser. Det vil være naturlig å anta at den type tekst jeg her 

introduserer kan bidra til noe lignende. Samtidig vil denne type tekst fungere ledende, og 

begrense den åpenhet i tilnærming til begrepene som er beskrevet tidligere. Som avrunding på 

de åpne spørsmålene, og altså før jeg introduserte stimuli, ba jeg informantene skrive ned svar 

på spørsmålet «Om du skulle beskrevet hva en elev skal få ut av undervisningen, i forbindelse 

med demokrati som tema i samfunnsfag, hva ville du trukket frem da» i den form de selv 

synes er mest effektiv (stikkord, hele setninger etc.). Dette for å enklere kunne skille mellom 

de beskrivelser de har gitt av sine generelle betraktninger om demokrati, medborgerskap og 

disse begrepenes plass i samfunnsfagundervisningen, og de betraktninger de gjør seg om 

hvordan dette er beskrevet i den nye overordna del av læreplanen. Det er også naturlig å anta 

at denne type aktiv handling under intervjuet vil kunne bidra til å aktivere informantenes egne 

forståelser og perspektiver og gi dem tid til å tenke gjennom egne synspunkt (Patton, 2015, s. 

485). Da mitt formål med denne aktiviteten i hovedsak var å stimulere informantene til 

samtale er ikke disse skriftlige nedtegningene selvstendige deler av datamaterialet, men er 

brukt av meg i forbindelse med transkripsjon, da flere av informantene viser til det de skrev 

under samtalene. I intervjuets del 2, om demokrati i samfunnsfaget, ble informantene også 

bedt om å markere hvilke deler av beskrivelsene av «Demokrati og medborgerskap» som 

tverrfaglig tema i den Overordna del av læreplanen (Vedlegg 2) de opplevde som spesielt 

relevante for samfunnsfaget. De ble deretter bedt om å beskrive sine forståelser av de 

elementer de hadde markert. Dette for å tilføre samtalen struktur i møte med et omfattende 

tekstutdrag.  I del 3, hvor tekstutdraget var kortere, ble informantene kun bedt om å gi 

muntlige kommentarer på stimuli, som her var beskrivelsene av «Medborgerskap og 

bærekraftig utvikling» som nytt kjerneelement i samfunnsfaget (Vedlegg 3). Jeg har altså 

både forsøkt å samle data som kan beskrive informantenes på forhånd etablerte forståelser av 

sentrale begreper og konsepter, men også hvordan de forstår og reagerer på de beskrivelser 

den nye læreplanens formuleringer om de samme konseptene. Jeg opplever dette som relevant 

for å kunne belyse de konseptuelle forståelsene oppgaven er ute etter å forklare, samt å kunne 

se sammenhenger eller ulikheter mellom hvordan lærerne selv uttrykker egen forståelse og 

forståelse av styringsdokumentene.  

Metodisk sett opplevde jeg oppgaven med å legge til rette for refleksjon, fri meningsytring og 

det å skulle formulere gode og relevante oppfølgingsspørsmål under selve intervjuene som de 
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mest krevende sidene av dette arbeidet. Det vil nødvendigvis heller ikke være mulig å 

nøytralisere eller fjerne intervjueren fra intervjuet, og slik heller ikke fra de data som 

produseres gjennom dette (Brinkmann & Kval,e 2015, s. 330). Jeg vil beskrive den rollen jeg 

inntok under intervjuene som mer eller mindre passiv, hvor jeg i stor grad lot informantene 

slippe til, med unntak av enkelte tilfeller av oppfølgingsspørsmål eller avklaringer. Med 

Brinkmann og Kvale (2015) kan dette forstås som en «pollster»-tilnærming til intervjuer-

rollen, hvor hovedfokus blir lagt på å avdekke informantens holdninger og synspunkt i så 

«ren» form som mulig. Det vil allikevel kun være nyanser mellom denne, og en mer 

«probende» tilnærming, hvor intervjueren opptrer mer som en samtalemessig «venn», og 

stiller spørsmål og utfordrer informanten utover en ren spørrende tilnærming som beskrevet 

over (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 109).  

3.3 Analyse og tolkning 

Som nevnt fungerer forskeren som instrument i kvalitativ forskning (Patton 1999) og i flere 

ledd i denne type undersøkelse og tolkning som inngår i denne. Brinkmann og Kvale (2015) 

påpeker at kvaliteten på de data som foreligger etter intervjuet vil ha betydning for den 

kvalitet som kan oppnås i de senere steg av undersøkelsen. Det er over redegjort for hvordan 

data er innsamlet. De data som foreligger må som tidligere beskrevet forstås å primært være 

utrykk for informantenes presentasjon av egne oppfatninger, og ikke «rene» utgaver av disse 

oppfatninger i seg selv. Disse behandles i flere ledd før de presenteres som funn i denne 

oppgaven – og kan slik altså sies å utsettes for tolkning i flere instanser. Jeg vil i det følgende 

redegjøre for hvordan datamaterialet i form av opptak av intervjuene slik de er gjennomført 

og beskrevet over er analysert gjennom transkribering, koding og kategorisering.  

3.3.1 Transkribering 

Den første prosesseringen av informantenes utsagn ble gjort da alle intervju kort tid etter at 

alle intervjuene var ferdigstilte ble nedtegnet skriftlig gjennom transkripsjon. Allerede her 

forekommer den typiske reduseringen som er vanlig, og så ofte nødvendig, i vitenskapelig 

analyse av data (Rapley, 2016). På grunn av praktiske og tidsmessige hensyn har jeg valgt en 

transkriberingsstil som reduserer mengden informasjon, men hvor jeg opplever at den 

nødvendige kontekst og artefakter ved samtalen fremgår, gjennom å forsøke å gjøre ordrette 

(«verbatime») nedtegnelser (Brinkman og Kvale, 2015, s. 213). Transkripsjonen tar i seg selv 
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utgangspunkt i opptak av intervjuene, som i seg selv også utgjør en reduksjon av selve 

intervjusituasjonens kompleksitet. Jeg har valgt å markere pauser som varer over to sekunder, 

latter og andre ikke-verbale uttrykk som ikke utgjør ren tale i (parenteser). Verbale uttrykk 

som «humming» er skrevet inn i selve transkripsjonen. Ytringer er omsatt til bokmål, men 

ellers skrevet ned som uttalt. Ord som begynnes, men avsluttes før de ferdigstilles er inkludert 

i transkripsjonen i den grad de har vært mulig å høre. Utydelige deler er oppført som 

(utydelig). Jeg har transkribert bolker av sammenhengende, uavbrutt tale som setninger, med 

markering av «ytrer» (I = Informant, F = Forsker) og starttidspunkt (HH:MM:SS):  

I: #00:36:33# I medborger hører jeg også medmenneske, av en eller annen grunn  

Jeg har valgt å ikke markere det jeg oppfatter som vektlegginger eller andre former for ikke-

verbale poengteringer. Jeg har heller ikke forsøkt å beskrive hvordan uttalelser eller artefakter 

fremstår, da det vanskelig vil la seg gjøre å vise til reliabiliteten av denne typen psykologiske 

tolkninger (Brinkman & Kvale, 2015, s. 212) av intervjudata i form av opptak under 

transkripsjonen. Av tidshensyn var det ikke mulig å jamføre alle fullførte transkripsjoner med 

de originale opptak, noe som kunne ha bidratt til å sikre reliabiliteten på transkripsjonen 

(Brinkman & Kvale, 2015, s. 211). For å avbøte dette gjennomførte jeg «stikkprøver» av to 

minutter av alle transkripsjoner ved 15 minutters intervaller. Dette førte i tre av tilfellene til 

mindre endringer i transkripsjonen (flytting av pauser, justering av tidspunkt, grammatiske 

rettelser), som slik jeg forsto det ikke hadde betydning for den større analytiske kvaliteten ved 

materialet, og jeg vurderte det derfor å ikke være nødvendig med videre bearbeiding av 

transkripsjonene. Under transkripsjonsprosessen tok jeg forskningsnotater hvor jeg noterte 

deler av intervjuet jeg opplevde som spesielt interessant eller relevant, og etter hvert også 

deler av intervjuene jeg opplevde at ga uttrykk for, eller sto i kontrast til, andre informanters 

utsagn.  

3.3.2 Koding og kategorisering 

I den påfølgende fasen gjennomførte jeg koding og kategorisering av datamaterialet som nå 

forelå i form av skriftlige transkripsjoner. Kodingen ble gjort ved bruk av programvaren 

NVivo. Kodings- og kategoriseringsprosessen ble gjennomført i tre faser, hvor jeg 

innledningsvis leste hvert intervju linje for linje, og markerte deler jeg opplevde som 

relevante, og markerte mulige koder på setningsnivå. Dette må forstås som grovkoding med 

koder av typen «demokratiforståelse», «medborgerskap», «valg» etc. Etter denne innledende 
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kodingen gikk jeg over alle intervjuer på nytt, for å sikre meg at alle typer utsagn som kunne 

sies å uttrykke interessant eller relevant informasjon jeg hadde markert i ett intervju, også ble 

markert og kodet i andre intervjuer. Denne fasen må forstås som en induktiv koding basert på 

de beskrivelser og formuleringer som fremkom av data (Fauskanger & Mosvold, 2014). 

Enkelte av kodene som ble utviklet var deskriptive, i den grad de uttrykte faktiske trekk ved 

informantenes utsagn (for eksempel bruk av ordet medborgerskap), mens andre i større grad 

var konseptuelle, og slik var forsøk på å beskrive meninger uttrykt av informantene 

(eksempelvis koden «valgdeltakelse» brukt om utsagn som jeg oppfattet å uttrykke det å 

stemme i valg som ønskelig). Beskrivelser av disse ble samlet i en kodebok etter hvert som de 

ble utarbeidet av materialet. Allerede i denne første kodefasen lette jeg aktivt etter uttrykk for 

forståelser eller perspektiver som kunne forstås å være i kontrast til tidligere forskning, altså 

former for «negative case» (Johnson, 2013). Jeg beskriver dette nærmere i neste del av dette 

kapittelet.  

I fase to gikk jeg gjennom og sammenlignet kodene utviklet i den innledende fasen. Dette for 

å sikre at kodene var analytisk fruktbare og for å eliminere overlappende koder. Jeg opplevde 

her at det var mulig å slå sammen enkelte koder, mens beskrivelsen av andre koder ble endret 

for å ekskludere / inkludere deler av teksten jeg oppfattet var feilplassert i den initiale 

kodingen. Her fant jeg blant annet at utsagn om «debatt» og «diskusjon» kunne samles i én 

kode, da jeg opplevde at den større sammenhengen disse ordene ble brukt ofte omtalte 

generelle situasjoner hvor det sentrale analytiske fenomenet var «meningsbrytning». 

Først etter denne første «ferdigstillingen» av materialet leste jeg gjennom mine egne notater 

fra selve intervjusituasjonen og fra transkriberingsprosessen, og brukte disse for å vurdere 

hvorvidt det var deler av intervjuene, koder eller tematiske kategorier jeg hadde oversett eller 

som kunne tolkes på annet vis enn jeg hadde gjort så langt. Jeg valgte å gjøre dette 

avslutningsvis for å forsøke å motvirke at egne oppfatninger fra disse tidligere fasene skulle 

påvirke mitt første arbeid med å kode materialet. Denne gjennomgangen førte i liten grad til 

endringer i kodeboken eller kodingen av materialet som forelå.  

Etter den empirinære kodingen av data i fase én og to ønsket jeg å videre begrense og 

redusere data for å forsøke å identifisere større mønstre og interne sammenheng på tvers av 

materialet, som anbefalt av Rapley (2016). I denne fasen utviklet jeg større kategorier som 

kunne romme flere av kodene utviklet i første fase, og sette disse i en teoretisk sammenheng. 

Her ble det åpenbart at flere av kodene utviklet så langt kunne relateres til teoretiske 
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perspektiver. Kodene «stemmegivning», «partimedlemskap» og «politikk» ble for eksempel 

knyttet til kategoriene «liberal demokratiforståelse» og «deltakelsesformer». Gjennom bruk 

av metodiske notater fra fase én og to og de erfaringer med analyse i denne fasen utviklet jeg 

en beskrivelse av kategorier og tilhørende koder, hvor følgende utdrag kan fungere som 

eksempel:  

Kategori og beskrivelse: Relevante Kode(r): Eksempel: 

 «Liberale 

demokratitilnærminger» 

Elementer som vil kunne 

knyttes til liberale 

demokratiidealer. 

Beskrivelser knyttet til 

politikkens funksjon, 

deltakelsesformer etc.  

Valgdeltakelse 

Partimedlemskap 

Politisk oppdatert 

Stemmegivning 

… 

Informant 1: #00:05:12-7# 

At de skal, de skal vite at de 

har en... Det at de har for 

eksempel stemmerett da er 

en mulighet, og en veldig 

god mulighet som jeg 

nesten vil at de skal føle de 

er pliktige til å bruke.  

 

 

Tabell 2: Eksempel på kategori, koder og tilhørende datamateriale 

 

I utviklingen av større kategorier ønsket jeg å være så empirinær som mulig, og tok derfor i 

denne prosessen utgangspunkt i det Rapley (2016) beskriver som repetisjon i utviklingen av 

kategorier, og forsøkte å skape og navngi disse basert på hvordan informantenes utsagn 

representert ved de foreliggende kodene kunne sies å gjenta uttrykk for teoretiske fenomener. 

I denne fasen ble det ved enkelte tilfeller behov for å justere kodeboken for å tydelig avgrense 

enkelte fenomener, eller for å tydeligere skille beslektede koder fra hverandre. For eksempel 

valgte jeg å dele koden «Politisk engasjert» i «Partimedlemskap» og «Politisk oppdatert». Det 

er verdt å merke seg at deler av teksten og enkelte koder kunne operere i flere kategorier. Et 

eksempel på dette kan være koden «Valgdeltakelse» og tekstblokker knyttet til denne, sentralt 

i liberale demokratiidealer, men også relevant for eksempel i deltakerdemokratiske 

tilnærminger og kategorier brukt for å undersøke disse. Tekstelementer knyttet til det å være 

«Politisk oppdatert» er som eksempel også til stede både i kategorien «Liberale 

demokratitilnærminger» og «Verdier og holdninger som skal fremmes».   
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Kategoriseringen og deler av kokeprosessen kan forstås som en kombinasjon av induktiv og 

deduktiv tilnærming til materialet (Grønmo, 2016), en tilnærming Hjardemaal (2014, s. 186) 

mener kan være spesielt nyttig i utdanningsforskning. Jeg har tilstrebet å utvikle empirinære 

koder, men også redusert datamaterialet ytterligere ved å videre samle stoffet i teoretisk 

informerte kategorier. Den kontinuerlige utviklingen, sammenligningen og justeringen av 

koder som foregikk i de tre fasene har hermeneutiske trekk, hvor forståelsen som utvikles av 

hvilken mening de enkelte delene representerer og hva de uttrykker påvirkes av forståelsen 

som stadig utvikles av hva helheten uttrykker, og vice versa (Brinkmann & Kvale, 2015).  

3.4 Kvalitet: Reliabilitet, validitet og 

generaliserbarhet 

Ifølge Everett og Furseth (2012) kan spørsmålet om reliabilitet i kvalitativ forskning forstås 

som spørsmål om kildens troverdighet og kvalitet; Hvorvidt den eller de kilder til data som 

brukes faktisk kan bidra til å på sannferdig vis besvare problemstillingen (Everett og Furseth, 

2012, s. 135). Jeg har gjort rede for hvordan og hvorfor utvalget er sammensatt som det er. 

Jeg opplever at utvalget representerer erfaring og innsikt som er relevant for å belyse 

undersøkelsens problemstilling. Vi kan forstå validitet i forskning som et spørsmål om 

hvorvidt de utledninger som trekkes fra et datamateriale faktisk representerer de fenomener 

som er undersøkt på en korrekt måte (Johnson, 2013). I kvalitativ forskning kan vi forstå 

spørsmålet om validitet som et spørsmål om hvorvidt undersøkelsen er gjennomført på en 

måte som gjør at funnene fremstår troverdige, altså et spørsmål om prosjektets kvalitet 

(Johnson, 2013, s. 299). Johnson (2013) mener at denne kvaliteten uttrykkes gjennom, og kan 

ivaretas ved å vurdere undersøkelsens deskriptive, tolkningsmessige, teoretiske, interne og 

eksterne validitet. Jeg har tidligere beskrevet hvordan forskeren fungerer som instrument i 

denne undersøkelsen, noe som innebærer en risiko for at forskerbias påvirker innhenting, 

analyse og presentasjon av funn (Johnson, 2013; Patton, 1999). Jeg vil etter å ha beskrevet 

hvordan undersøkelsen forholder seg til generaliserbarhet, som er viktig for de videre 

diskusjonene, nærmere presentere hvordan jeg har arbeidet for å minimere effekter av 

eventuell forskerbias. Jeg vil deretter diskutere hvordan jeg har arbeidet med å sikre validitet i 

undersøkelsen, med spesiell vekt på Johnsons (2013) beskrivelser av deskriptiv, 

tolkningsmessig og teoretisk validitet. Jeg vil avslutningsvis reflektere over de etiske hensyn 

som er forsøkt ivaretatt.  
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3.4.1 Generaliserbarhet 

Det er som nevnt ikke et mål å generalisere funnene fra denne undersøkelsen til å gjelde alle 

samfunnsfagslærere. På grunn av måten informantene er trukket på er det snarere naturlig å 

anta at de forståelser de gir uttrykk for kan gi oss innsikt i spesielt informerte eller engasjerte 

samfunnsfagslærere (da de til en viss grad må forstås som selvrekrutterte) når det kommer til 

temaet demokratiopplæring og medborgerskap, men heller ikke dette er mulig å slå fast. Til 

syvende og sist må de funn som presenteres forstås som uttrykk kun for de intervjuede 

lærernes oppfatninger. Disse kan allikevel gi informasjon og innsikt som kan brukes i det 

videre praktiske, politiske og didaktiske arbeidet med demokrati og medborgerskap som 

tverrfaglig tema i samfunnsfaget. Selv om det kan argumenteres for at grove eller kausale 

generaliseringer kan gjøres ut fra et kvalitativt utvalg av den type vi opererer med her 

(Johnson, 2013, s. 306), er dette ikke formålet med oppgaven, og spørsmålet om ekstern 

validitet er slik forstått ikke av spesiell relevans for denne oppgaven. Det samme kan sies å 

gjelde for det Johnson omtaler som intern validitet, som er et spørsmål om å fastslå kausale 

sammenhenger (Johnson, 2013, s. 303), noe som heller ikke er formålet med denne 

undersøkelsen. Av Johnsons (2013) validitetskriterier er det altså deskriptiv, tolkningsmessig 

og teoretisk validitet som er av størst betydning å etterstrebe for denne undersøkelsen. 

Johnson (2013) peker i tillegg til sine validitetskriterer på forskerbias som en betydelig 

utfordring i kvalitativ forskning, som gjennomgående har betydning for en undersøkelses 

kvalitet. Jeg vil presentere hvordan jeg har arbeidet for å minimere effekter av denne typen og 

for å etterstrebe validitet i det følgende.  

3.4.2 Forskerbias 

Forskerens rolle som instrument kan, som nevnt innledningsvis i dette kapittelet, på grunn av 

faren for forskerbias forstås som en sentral utfordring for validiteten ved funnene i denne 

oppgaven. Som beskrevet tidligere har jeg under selve datainnsamlingen forsøkt å stille åpne 

spørsmål som legger til rette for at det er informantenes utsagn som skal gi retning til 

intervjuet. Under analysen har jeg kombinert induktiv og deduktiv koding. Førstnevnte 

tilnærming til data har forhåpentligvis bidratt til at det har vært informantenes utsagn, ikke 

eksisterende teori, som har utgjort grunnlaget for de mønstre som er utledet fra materialet. Jeg 

har tidligere beskrevet hvordan jeg først benyttet meg av egne notater fra intervju etter den 

innledende og opprinnelige kodingen. Dette for å motvirke at egne forståelser skulle definere 
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hvilken retning kodingen skulle ta. I analysen av datamaterialet lette jeg også aktivt etter 

uttrykk for fenomener og forståelser i strid med mine egne forventninger, tilnærmet det 

Johnson (2013) beskriver som å lete etter negative case. Jeg tok utgangspunkt i tidligere 

forskning, som i stor grad reflekterte perspektiver jeg opplevde å ha blitt presentert for 

gjennom egne studier i samfunnsfagdidaktikk. I analysearbeidet lette jeg aktivt etter utsagn 

som kunne sies å motstride, utfordre eller nyansere disse forståelsene. Hvordan mine funn 

forholder seg til tidligere forskning vil diskuteres i neste kapittel. Dalen (2011) peker på at 

forskerens relasjon til informantene kan være en trussel for en undersøkelses validitet og 

kvalitet under selve datainnsamlingen. Min opplevelse av de gjennomførte intervjuene er at 

det i liten grad var forskjell på de intervjuene jeg gjennomførte med informanter jeg på 

forhånd hadde en relasjon til og ikke. Etter gjennomføring av hvert intervju, og etter at alle 

intervju var gjennomført noterte jeg ned det jeg opplevde som sentrale erfaringer ved 

intervjuet i seg selv, og reflekterte rundt disse. I den grad jeg kan identifisere effekter knyttet 

til egen relasjon til informantene, vil dette være at jeg i ett av tilfellene opplevde meg selv 

som mer «probende» i et møte med en informant jeg allerede hadde en relasjon til. Enkelte av 

spørsmålene i denne intervjusituasjonen er mer avbrytende, og ber informanten oftere og 

tydeligere om å utdype eller avklare egne utsagn, slik Brinkmann og Kvale (2015) påpeker at 

en probende intervjuer-form ofte kjennetegnes av å være.  

3.4.3 Deskriptiv validitet 

Når det gjelder undersøkelsens deskriptive validitet kan dette forstås som et spørsmål om 

gjengivelsen av materialet gir uttrykk for det undersøkelsen har som mål å belyse (Johnson, 

2013, s. 300). Dette kan handle om både forskerens gjengivelse av data og materiale, men 

også om de data og materiale som er innhentet faktisk kan tilby informasjon om det en ønsker 

å si noe om. Det sistnevnte må forstås som et spørsmål om innsamlingens kvalitet: Om 

intervju er gjennomført på en måte som fører til relevante svar av høy kvalitet i forbindelse 

med det overordna forskningsspørsmålet. Som nevnt har jeg forsøkt å utvikle åpne spørsmål 

som ikke er ledende, brukt stimuli for å aktivere informantenes forståelser og selv forsøkt å 

innta en passiv, «ikke-kontaminerende» rolle i intervjuprosessen. En typisk utfordring i 

spørsmålsstudier er såkalt «ja-siing» - at informanter ønsker å gi uttrykk for «korrekte» og 

verdsatte holdninger, eller svare «godt» på spørsmål (Grønmo, 2016, s. 173). I denne 

sammenhengen kan det være naturlig å anta at alle informantene ønsker å vise et engasjement 

for demokrati som tema i opplæringen. Gjennom å stille åpne spørsmål med ulike innganger 
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til demokrati som tema i samfunnsfaget, og ved å be informantene kommentere demokrati 

som tema slik det fremkommer i læreplandokumentene mener jeg å ha stilt spørsmål om 

samme fenomen med ulike formuleringer, noe som i analysen lar meg beskrive om 

informantene er konsekvente i hvordan de omtaler sine oppfatninger. Ved å be informantene 

skrive ned, og sammenligne de oppfatninger de har gitt uttrykk før introduksjon av stimuli 

hvor «formelle» beskrivelser og det som kan forstås som «ideelle» forståelser av fenomenene 

framkommer, har jeg også forsøkt å gjøre det mulig å i analysen være bevisst mulige 

selvpresentasjonseffekter.  

3.4.4 Tolkningsmessig validitet 

Johnson beskriver tolkningsmessig validitet som et spørsmål om hvorvidt de tolkninger 

forskeren har gjennomført i bearbeiding av materialet og de fenomener det uttrykker 

(Johnson, 2013, s. 300). Jeg har beskrevet hvordan jeg har gått fram i dette, hvilke av mine 

forståelser som kan ha påvirket det, og hvordan jeg har lett etter utsagn som motsier dette 

(noe som også foreslås av Johnson, 2013, s. 302). I min presentasjon av funn vil jeg også vise 

ved eksempler hvordan de tolkninger jeg har gjort representeres i data, noe jeg vil 

argumentere for at er i tråd med det Johnson beskriver som «lav-inferens-deskriptorer» (2013, 

s. 302, min oversettelse). Jeg etterstreber i presentasjonen av analyse og funn å beskrive disse 

så nære informantenes egne utsagn som praktisk mulig. Dette er også behandlet i 

beskrivelsene av hvordan intervjudata er transkribert. 

3.4.5 Teoretisk validitet 

Hvor teoretisk valid en undersøkelse er handler om hvorvidt forskerens bruk av teoretiske 

modeller og tidligere forskning faktisk kan sies å være passende på de data forskeren faktisk 

bruker dem på (Johnson, 2013, s. 302). Også her er det altså nødvendig å tilby grundige 

beskrivelser av hvorfor bestemte teoretiske perspektiver benyttes på det faktiske 

datamaterialet. I teorikapittelet er det presentert et bredt spekter av mulige teoretiske 

tilnærminger til temaet demokrati og medborgerskap, noe som vil gjøre det mulig å belyse 

funn i flere, og til en viss grad motstridende teoretiske perspektiver, noe som beskrives av 

Johnson som bruk av flere «teorier, disipliner og perspektiver for å tolke og forklare data» 

(2013, s. 303). Jeg vil i presentasjonen av analyse og funn diskutere mine funn opp mot 

tidligere forskning, og diskutere hvordan disse kan forstås med utgangspunkt i ulike teoretiske 
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forståelser. Bredden i teoretiske perspektiver presentert vil forhåpentligvis bidra til at leseren 

selv vil kunne vurdere ulike måter datamaterialet kunne vært belyst med teori.  

3.5 Etiske betraktninger 

Å arbeide for å sikre validitet, reliabilitet og kvalitet vil i seg selv være viktig for å 

gjennomføre etisk god forskning. Samtidig er det sentrale etiske spørsmål som knytter seg til 

beskyttelse av informantene i den type intervjustudie som denne. Aktsomhet for 

deltakerrisiko, krav om konfidensialitet og anonymitet og mulighet til informert og fritt 

samtykke er de sentrale etiske tema som er relevante for denne undersøkelsen (Dalen 2011, s. 

100, Befring, 2015). Undersøkelsen er registrert og godkjent av Nasjonalt Senter for 

Forskningsdata (NSD). 

Jeg har fra oppstart av denne undersøkelsen vurdert faren for deltakerrisiko som lav. Jeg 

vurderer ikke demokratiopplæring i skolen som noe kontroversielt tema i seg selv, og 

spørsmålene i intervjuguiden omhandler ikke sensitive spørsmål. For mine informanter vil det 

være naturlig å anta at den største potensielle risiko er faren for represalier fra overordnede, 

elever eller foresatte om det skulle komme til uttrykk meninger eller holdninger noen av disse 

ville finne problematiske. I tråd med prinsippene om anonym deltakelse og konfidensialitet 

vil ingen tredjepart ha tilgang til informantenes uttalelser direkte, og også i publiseringen av 

disse har jeg tilstrebet anonymisering, i tråd med retningslinjer fra NSD. Viktigst for 

vurderingen av deltakerrisiko er allikevel det faktum at jeg ikke har vurdert noen av de funn 

jeg har identifisert som uttrykk for holdninger eller meninger som vil være problematiske for 

informanten, selv om denne av en eller annen grunn skulle være gjenkjennelig for enkelte.  

Når det gjelder informert samtykke ble det tidligere beskrevet hvilken informasjon deltakerne 

fikk tilgang til i forbindelse med rekruttering. Det er allikevel verdt å merke seg at i tilfellet 

hvor to av informantene ble rekruttert via en tredjepart kan det i tillegg ha gitt annen 

informasjon, eller utøvd et utilbørlig press som truer det faktiske samtykket. I tråd med 

vurderingene av lav deltakerrisiko er det allikevel ikke slik at den teoretiske faren for slikt 

press kan sies å utgjøre en alvorlig utfordring for muligheten til informert samtykke (Befring, 

2015). For å etterstrebe at informantene gav sitt informerte samtykke til faktisk deltakelse ble 

det skriftlige samtykket gitt ved oppstart av intervjuet, etter at jeg gjentok premisser og 
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informasjon knyttet til deltakelse. Informantene ble slik gitt informasjon og mulighet til å 

trekke seg fra undersøkelsen gjentatte ganger.  

Jeg har som nevnt bestrebet anonymitet og konfidensialitet, noe som blant annet kommer til 

uttrykk ved at jeg ikke presenterer informantenes alder, da jeg har vurdert at dette ville kunne 

fungere identifiserende på enkelte i utvalget. Informantene gav, før det ble startet opptak av 

intervjuene, skriftlig samtykke til deltakelse, inkludert opptak av intervju og lagring av dette. 

Innhenting av samtykke ble gjort med utgangspunkt i Nasjonalt Senter for Forskningsdatas  

malverk (NSD, 2018). Forskningsprosjektet ble også registrert og godkjent hos NSD før 

innsamlingen av data ble igangsatt. Opptak av intervjuene og transkripsjonene er lagret 

anonymisert, og ved presentasjon av data presenteres informantene ved bruk av alias. Etter at 

oppgaven er godkjent og publisert vil all data slettes, noe informantene ble informert om i 

informasjonsskriv og samtykkeerklæring.  
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 Analyse og funn 

Analysearbeidet som ble gjennomført for å utlede funn er beskrevet i det foregående 

kapittelet. Den anvendte metoden for analyse har ledet til fem overordnede funn som belyser 

forskningsspørsmålene i denne studien. Jeg mener å finne at lærerne i utvalget opererer med 

både «tynne» og «tykke» beskrivelser av demokrati, men at de beskriver kunnskaper om 

demokrati som styreform som sentralt i faget og som dets viktigste bidrag til 

demokratiopplæringen. Videre mener jeg å finne at de beskriver formidling av og oppslutning 

om bestemte verdier, og det å bidra til deltakelse som mål med undervisninga i faget. Lærerne 

gir uttrykk for sammensatte forståelser av medborgerskap, men legger en hovedvekt på det å 

lytte til andre og skape felles forståelser gjennom diskusjon. Hverken i beskrivelser av 

medborgerskap eller demokratiopplæringen for øvrig legges det særlig vekt på kritikk eller 

utvikling av kritiske tilnærminger til samfunnet og/eller demokratiet. Jeg vil etter å ha 

presentert hvordan jeg har forholdt meg til og vurdert effekten av stimuli under analysen, og 

hvordan jeg vil vise til disse gjennom presentasjonen av funn, gi nærmere beskrivelser av de 

sentrale funnene. Som beskrevet i metodekapittelet introduserte jeg stimuli i form av utdrag 

fra læreplanverket ved to anledninger under intervjuene. Det er naturlig å anta at dette kan 

aktivere informantenes allerede eksisterende forståelser, erfaringer eller opplevelser, men 

også fungere ledende for retning og forståelser som uttrykkes. Jeg har derfor vært bevisst 

dette i analysen. Gjennomgående har jeg funnet få eksempler på at lærerne gir uttrykk for nye 

eller endrede oppfatninger av fenomener de allerede har uttalt seg om etter at stimuli ble 

introdusert. I de tilfeller hvor de viser til de stimuli som introduseres knytter de ofte dette opp 

til tidligere uttalelser og beskrivelser. Spesielt etter introduksjonen av stimuli nummer to, 

utdraget som beskriver «Medborgerskap og bærekraftig utvikling» som kjerneelement for det 

framtidige faget Samfunnskunnskap hadde lærerne få kommentarer, og gjentok i stor grad 

tidligere refleksjoner. Der hvor jeg har opplevd at informantene har introdusert nye 

perspektiver eller retninger i sine uttalelser etter å ha blitt introdusert for stimuli, omtales dette 

i beskrivelsen av funn.  

4.1 Demokrati: Mer enn en styreform 

En interessant trend som går igjen i informantenes uttalelser er at de alle, med unntak av én 

lærer, i en eller annen form gir uttrykk for det som kan kalles en todelt forståelse når de 
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snakker om demokrati og hvordan dette arbeides med i samfunnsfaget. Lærerne beskriver 

demokrati som henholdsvis et avgrenset tema i faget, og som et større og mer omfattende 

formål med faget, en form for overbygning eller fundament undervisningen skal bygge på, på 

tvers av fagets tematisk avgrensede områder. I de fleste intervjuene kommer denne todelte 

forståelsen til uttrykk relativt tidlig i samtalen, og relativt direkte uttalt, som i eksempelet 

under, hvor Informant 1 svarer på hvilken plass hun tenker at demokrati skal ha i 

samfunnsfaget:  

Informant 1: Jeg tenker egentlig at det skal ha en stor plass. At det skal ha en plass, 

så har vi jo en del som heter «politikk og demokrati». Eller «styringsformer», men.. 

Jeg synes det blir for snevert å på en måte bare begrense demokratiet til å handle i 

den kategorien. At demokrati er noe vi må snakke om hele veien.  

Jeg forstår det slik at det er læreplanens kompetansemål under overskriften «Politikk og 

demokrati» læreren henviser til i sitatet over når det kommer til demokrati som 

«styringsformer», hvor nettopp en rekke kompetansemål knyttet til det vi kan forstå som 

styresett, partier og de demokratiske institusjonene beskrives (Utdanningsdirektoratet, s. 11, 

2013). Samtidig er altså dette «for snevert» å begrense demokrati til å handle om. Denne 

todelte forståelsen av demokrati som henholdsvis avgrenset tema og som overbygning 

kommer i Informant 5s tilfelle til uttrykk gjennom et oppfølgingsspørsmål, når vedkommende 

blir bedt om å beskrive hva en elev skal ha ut av undervisningen knyttet til demokrati i 

samfunnsfaget:  

Informant 5: Ja, når det gjelder.. Tenker du da på når vi har hovedtema som har med 

politikk og demokrati å gjøre, eller sånn generelt.. eh.. det å snakke om at demokratiet 

også kan knyttes inn på…  

Her skiller læreren selv mellom demokrati som «hovedtema» og noe mer «generelt».  

Informant 4 kan også forstås som å uttrykke en forståelse av aspekter ved styresett og 

politiske institusjoner som ett, avgrenset, tema i faget, når hun uttaler at i «[…] den biten om 

politikk så er det jo enda mer sånn kunnskapsbasert da, kanskje. At det dreier seg om 

fagbegreper og hvordan storting, regjering, altså hvordan systemene er bygd opp». Samtidig 

gir også denne informanten uttrykk for det allikevel ikke er slik at det kun er i dette tematiske 

området innen faget at demokrati behandles, når hun omtaler at det innenfor området «Individ 

og samfunn», som er et kompetanseområde i læreplanen for faget, «så blir det kanskje mer 

sånn overordna, hvordan.. ja.. hvordan tar jeg en del i dette», hvor «dette» referer til 

spørsmål om demokratiets plass i faget. I sine refleksjoner rundt samfunnsfagets arbeid med 
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demokrati peker informanten også på ulikheter mellom kompetansemålene i faget og det mer 

overordna læreplanverket når hun uttaler at det «også [er] noe sånt overhengende i.. denne 

generelle delen av læreplanen, hvor de snakker om.. Man skal, man skal jo utdanne.. folk 

som.. skjønner.. demokratiets rolle og plass og.. (humrer) ja…».  

Når lærerne i datamaterialet omtaler de forståelser jeg mener kan beskrives som demokrati 

som avgrenset tema, er det i hovedsak sentrale aspekter knyttet til formelle demokratiske 

institusjoner, partier og politiske forhold knyttet til demokratiet som styreform som beskrives. 

Dette er altså perspektiver vi kan knytte opp mot typisk representative forståelser av 

demokrati og deltakelse i liberal tradisjon som beskrevet tidligere. Samtidig gir lærerne altså 

eksplisitt uttrykk for at demokrati også handler om mer enn dette.  Lærerne gir uttrykk for at 

demokrati må fungere som overbygning og fundament i faget. Dette er perspektiver lærerne 

setter i kontrast til mer «snevre» tematiske forståelser av demokrati som styresett, uten at 

dette perspektivet gis spesielt tydelige eller konkret innhold, utover å beskrives som noe mer 

omfattende enn de kunnskaper de knytter til demokrati som styresett. Dette kan forstås både 

som uttrykk for forståelser av demokrati som livsform og som «tykkere» forståelser av 

demokrati som noe utover politiske beslutningsprosesser.  

Én av informantene berører ikke disse tykkere forståelsen av demokrati i samfunnsfaget i 

særlig grad, men kan allikevel forstås som å beskrive demokrati som styreform, når hun lister 

opp hva hun tenker elevene skal få ut av undervisningen som kan knyttes til demokrati: 

Informant 2: Altså, vi kan jo begynne, om vi begynner bare med, politikk-delen da, 

men tenker litt videre da. Det er jo. De må kunne om hvordan Stortinget... Altså først 

historikk da.  

Jeg forstår det her slik at referansene til «politikk-delen» igjen viser til læreplanens 

målområde «Politikk og demokrati», og de formelle sider ved styreformen som der beskrives. 

Det kan altså virke som disse forståelsene bygger på læreplanens eksplisitte utpeking av 

demokrati og politikk som et særskilt tema, noe vi kan gjenkjenne hos Informant 1: 

Informant 1: Jeg synes kanskje [demokrati] burde vært integrert i flere av 

kompetansemålene, ikke bare være låst til den delen som handler om politikk og 

demokrati, eller politikk og styringsformer.  

Informant 1: Så jeg synes at [demokrati] har en stor del, ikke bare den, ikke bare det 

kapittelet som er avsatt til det, men at man bør ta det som en rød tråd gjennom hele 

pensum.  
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Lærerne kan sies å omtale demokrati på måter som gir uttrykk for både tykke og tynne 

tilnærminger til demokrati, hvor sistnevnte dog dominerer både i omfang og i den grad det gis 

konkrete eksempler på demokrati. Lærernes beskrivelser av demokrati som styreform 

forekommer oftere, og er altså mer presise enn beskrivelser av det vi kan forstå som 

demokrati som livsform. Det er altså i hovedsak tynne forståelser av demokrati lærerne oftest 

artikulerer. Dette er i tråd med Eriksens (2018) og Biseth og Lydens (2018) funn. Samtidig er 

ikke dette ensbetydende med at lærerne kun opererer med tynne forståelser, som vi har sett av 

materialet er det også slik at lærerne er bevisste, og uttrykker at undervisningen også må 

forholde seg til mer utvidede forståelser av demokrati. Informant 4 omtaler det som et mål at 

det hun gjør i klasserommet «forhåpentligvis kan føre til at de blir.. hva heter det.. gangs 

mennesker». Som Stray og Sætra (2019b) finner, ser det også ut til at disse lærerne kan sies å 

ha med seg det overordna læreplanverkets demokratiforståelse «i bakhodet», og at dette er 

perspektiver som informerer bredere demokratiforståelser. Uttalelsen om «gangs mennesker» 

er påfallende lik det eksempel Stray og Sætra (2019b) gir på typiske artikuleringer av 

forholdet mellom de ulike delene av læreplanverket og forståelser av demokrati som uttrykkes 

av lærere i forbindelse med dette. Samtidig skal vi se at det i større grad kan tenkes å være de 

mer konkrete kompetansemål som kan knyttes til demokrati som styreform som i størst grad 

kommer til uttrykk blant lærerne når de skal beskrive demokratiopplæringen. Dette kan videre 

forstås i lys av Strays (2012) funn av at læreplanene i fag ofte opererer med utgangspunkt i 

liberale demokratiideal hvor demokrati som styreform er en naturlig forståelse av demokrati, 

mens de overordna delene operer med demokratiidealer som åpner for «tykkere» beskrivelser 

av demokrati.  

4.2 Kunnskap “om” som samfunnsfagets viktigste 

bidrag i demokratiopplæringen 

Selv om lærerne operer med forståelser av demokrati og av innholdet i den 

demokratiopplæringen som foregår i samfunnsfaget som noe mer enn formelle sider ved 

styreform, institusjoner og det politiske systemet er det i stor grad disse omtalene av 

demokratiet som trekkes fram når de skal beskrive samfunnsfagets viktigste bidrag i et større 

demokratiopplæringsperspektiv. Alle lærerne nevner i denne sammenhengen kunnskap, og da 

oftest kunnskap om demokrati forstått som styreform med vekt på institusjoner, politikk og 

representativt demokrati, som mål for faget. Det vi med dette kan forstå som en bestemt 
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kunnskapskomponent beskrives som noe særegent ved samfunnsfaget, når informantene blir 

bedt om å beskrive hva samfunnsfagets særskilte bidrag kan være i et større tverrfaglig arbeid 

med demokratiopplæring. Selv om de fleste lærerne reflekterer rundt ulike funksjoner og 

formål samfunnsfaget har i forbindelse med demokratiopplæringen, nevnes denne 

kunnskapskomponenten både av flest informanter og hyppigst blant de elementer 

informantene presenterer. Jeg gjengir under noen av lærernes refleksjoner på spørsmålet om 

hva som kan være samfunnsfagets særskilte bidrag til å realisere de beskrivelser av demokrati 

og medborgerskap fra den overordna del av læreplanen lærerne ble vist i intervjuet: 

Informant 1: Så ja, man kan lære gjennom demokrati i andre fag også. Selv om man 

ikke lærer om det i samme grad som man gjør i samfunnsfag.  

Informant 1: Eh, ja nei det er et vanskelig spørsmål, men man lærer mere om det, som 

jeg sa du får den derre faktaen, du får den.. eh, litt kanskje som man synes er litt 

vanskelig og traust som 16-åring, storting, regjering, politiske partier - ehm... 

Hvordan fungerer valg, hvordan fungerer en, ekstremt mange begreper, ikkesant. 

Utjevningsmandat, som de aldri skjønner hva er. Sperregrense. Og det tenker jeg, det 

er eksklusivt for samfunnsfaget.  

Informant 4: Jeg tror.. at samfunnsfaget egentlig bid.. altså, med det vi har snakket 

om. Med både kunnskaper og ferdigheter, og at det egentlig er de andre fagene som 

må (ler) på banen. Sånn som det er framstilt nå. Eh, men.. men det er klart 

samfunnsfaget.. det er jo lær.. det er jo læren om samfunnet vi lever i..  

Informant 5: Ja, det som er.. det er jo.. den kunnskapsbiten. For det er, det her går jo 

ikke inn i andre fag.. Programfag, ja, men ikke sånn fag som alle har da, vil jeg si..  

Når lærerne bruker ord som kunnskap om, fakta, begreper og læren om er for å beskrive 

samfunnsfagets bidrag til demokratiopplæringen tolker jeg dette som uttrykk for det vi med 

Stray (2012), Biesta (2006), Mikkelsen og Fjeldstad (2008) nettopp kan forstå som en 

kunnskapskomponent som utgjør én avgrenset del av et større arbeid med 

demokratiopplæring. Dette beskrives som vi ser som et spesielt anliggende for samfunnsfaget. 

Når informantene går nærmere inn i hva det skal formidles kunnskap om, vektlegges de 

beskrivelsene av demokrati som knytter seg til demokrati som styresett beskrevet tidligere i 

stor grad. Eksempler på hvordan dette kommer til uttrykk i datamaterialet kan sees i det 

følgende:  

Informant 2: Historikk synes jeg er viktig. Historikk med ideologiene, hvis du tenker 

der. Da satser vi på at de fordyper seg litt i noen ideologier, eller at du snakker om de 



53 

 

ulike ismene. Også må de jo også kunne om maktfordelingsprinsippet, med Stortinget 

og regjering og domstolene. Og så de ulike politiske partiene må de kunne.. 

Informant 5: Nei, jeg har skrevet om at man må ha mål om å ha kunnskap, eller ha, 

kunne kjennetegn på demokrati og.. ehm.. hvordan det demokratiske systemet fungerer 

Informant 4: Den.. eh, som jeg tenker på, den biten om politikk så er de tjo enda mer 

sånn kunnskapsbasert da, kanskje. At det dreier seg om fagbegreper og hvordan 

storting, regjering, altså hvordan systemene er bygd opp. Mens i dette med individ og 

samfunn så blir det kanskje mer sånn overordna, hvordan.. ja.. hvordan tar jeg en del i 

dette.  

I5 har altså skrevet kunnskap om kjennetegn på demokrati og hvordan det norske politiske 

systemet fungerer på sin liste over hva elevene skal få ut av den undervisningen som kan 

forstås som demokratiopplæring i samfunnsfag. Kunnskap om de politiske aspekter ved 

demokrati, spesielt i form av partipolitikk i representativt demokrati og institusjoner i dette 

trekkes tydelig frem i eksemplene over. Da dette ikke knyttes opp mot problematisering, 

kritiske tilnærminger eller refleksjon, men kun beskrives som noe som passivt skal overføres 

kan dette sees i sammenheng med de eksempler Mathés (2016) bruker for å beskrive hvordan 

«begrensede» demokratiforståelser uttrykkes av elever. Eksemplene referert i dette 

delkapittelet er typiske uttrykk for hvordan lærerne omtaler den type kunnskap om demokrati 

som styresett som mål, beskrivelser som kan sammenfattes slik:  

 Kunnskap om institusjonene og deres samhandling: Forholdet mellom storting, regjering, 

domstoler, og disse institusjonenes arbeidsformer 

 Kunnskap om prinsipper som styrer hvordan institusjonene opererer og fungerer: 

Maktfordeling, rettsstat, mindretallets rettigheter 

 Kunnskap om forhold ved det politiske systemet: De ulike partiene, ideologier, valg og 

stemmegivning 

Disse uttrykkene for lærernes forståelse av kunnskap om demokratiet kan sies å i stor grad 

sette likhetstegn mellom demokrati og styreform når det kommer til hva som skal vektlegges i 

kunnskapsformidlingen. Dette kan forstås som uttrykk for at lærerne i forbindelse med 

kunnskapskomponenten spesielt legger vekt på tynnere, eller begrensede beskrivelser av 

demokrati. Selv om lærerne har en forståelse av demokrati som noe mer enn styreform, er det 

allikevel disse som dominerer i beskrivelsene av hva faget skal bidra til kunnskap om. Denne 
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sammenkoblingen vi her ser mellom institusjonelle trekk ved styresettet og demokrati blir 

også tydelig i de følgende utsagnene fra Informant 1 og Informant 3, som bruker valg som 

eksempel på nettopp «hvordan demokratiet fungerer» og storting og regjering som eksempler 

på «den norske demokratimodellen»: 

Informant 3: Ja, nei, men at de blir litt bevisste på sin rolle i demokratiet, men også at 

de skjønner hvordan.. eeh, hvordan det henger sammen, og får litt sånn innblikk i 

politiske partier og hva.. ja, eller hvordan, hvordan på en måte demokratiet funger, 

ja.. dette med valg og.. ja. ja. 

Informant 5: Det er det jo, også blir det jo på en måte diskutert der. Selve den.. 

Vurderingsformen, at man skal på en måte gå mer inn på det, det er nok kanskje 

begrenset til akkurat den delen om demokrati, og poli... Demokrati og politikk hvor de 

skal lære seg hvordan stortinget, regjering, møtes, hvor de på en måte fokuseres mest 

på den norske demokratimodellen.  

Selv om det som i eksempelet fra Informant 3 over nevnes elementer som kan forstås som 

tykkere tilnærminger til demokrati (forståelse av rolle, innsikt i sammenhenger) ser vi at det 

typisk er uttalelser som «dette med valg» som fremheves og understrekes, og at altså de 

tynnere beskrivelsene eller mer begrenset orienterte eksemplene gis større plass i lærernes 

uttalelser og ofte er mer konkrete.  

Selv om kunnskap om demokrati som styreform dominerer i beskrivelsene, og tynne 

demokratibeskrivelser slik kan sies å forekomme oftere enn de tykkere i lærernes beskrivelser 

av hva samfunnsfagets bidrag til demokratiopplæringen kan være, må dette nyanseres. Slik 

Stray og Sætra (2019b) finner at det er de konkrete kompetansemålene i fag som har størst 

betydning for lærernes undervisning, kan det her se ut til at det er disse som i størst grad 

ligger til grunn når lærerne snakker om de kunnskaper demokratiopplæringen skal formidle, 

selv om de er bevisste også de mer generelle beskrivelsene i det øvrige læreplanverket. Den 

tydelige vektleggingen av demokrati som styresett kan også forstås i lys av Solhaug og 

Børhaugs funn (2012) av hvordan det også i stor grad har vært disse formelle sidene ved det 

representative demokratiet og valgdeltakelse som har dominert i lærebøkenes beskrivelser av 

demokratisk deltakelse. Det er naturlig å anta, og dette er også tydelig i enkelte av uttalelsene, 

at disse beskrivelsene i stor grad baserer seg på hvordan de opplever at samfunnsfaget 

arbeider med demokrati i dag. Som beskrevet peker kompetansemålene i faget ut nettopp 

aspekter ved den norske styreformen som noe faget skal bidra til kunnskap om. Lærernes 

uttalelser kan derfor forstås som uttrykk for hva fagets bidrag kan være, basert på hvordan 
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dette fungerer i dag, men ikke nødvendigvis hvordan det bør være i en ideell virkelighet. 

Beskrivelsene som gis kan knyttes til Strays (2012) undervisning om demokrati, hvor lærerne 

beskriver formidling av kunnskaper om demokratiets institusjoner og virkemåter skal 

formidles til elevene. Vektleggingen av kunnskapsformidling er gjenkjennelig fra Sætra og 

Strays (2019a) funn. Typen kunnskap som formidles kan også gjenkjennes i Mathés (2016) 

forskning. Når informantene nettopp vektlegger opplæring om demokrati er det ikke 

overraskende å finne at denne kunnskapen kan forstås i typiske liberale demokratiidealer og 

deltakelse i representativt demokrati, som også Biseth og Lyden (2018) og Eriksen (2018) 

finner at dominerer.  

Det er samtidig også mulig å identifisere flere tegn på at lærerne opplever at denne kunnskap 

om demokratiet ikke er et mål i seg selv, men kun et virkemiddel. Informant 1 beskriver at 

kunnskap om «[…] forholdet mellom storting og regjering, maktfordelingsprinsippet, 

domstolene» for henne «[…] handler mer om sånn... Det, det skal du vite når du har gått ut 

av skolen. Det er almenndannelsesbiten». Informant 3 mener elevene «[…] må ha noen 

virkelig gode kunnskaper i bånn» for å «få en forståelse av ikke bare hvordan det fungerer, 

men for å forstå.. hva en rettsstat er, hva det innebærer, så må de faktisk vite hvordan det 

fungerer også». Jeg forstår dette som uttrykk for at «kunnskap om» gjerne skal føre til noe 

mer. Når Informant 3 mener at det å «forstå hvordan det fungerer» er ment å lede til å forstå 

«hva det innebærer» kan vi tolke dette som et ønske om at kunnskap om skal kunne føre til 

dypere forståelser av den type Børhaugs (2005) danningsfunksjon kan sies å omfatte. Dette 

kan også være det Informant 1 har i tankene når hun omtaler «almenndannelsesbiten». Vi kan 

med utsagnet fra  Informant 3 forstå at kunnskap «om» demokratiet kan fungere som 

forutsetning for deltakelse som beskrevet av Ødegård (2012), eller at denne kan føre til at 

elevene utvikler verdier «for» demokratiet, slik Stray (2012) beskriver det, og slik Stray og 

Sætra (2019a) også mener å finne at flere lærere opplever er tilfellet. I den neste delen av 

analysen vil jeg vise hvordan lærerne også er bevisste nettopp en form for verdidimensjon 

eller holdningskomponent i demokratiopplæringen som kan sees i sammenheng med disse 

refleksjonene.   

4.3 Formidling og oppslutning om verdier 

Et perspektiv som går igjen når lærerne omtaler fenomener de beskriver at elevene skal ha 

innsikt i, men som allikevel må sies å gå utover det vi med Stray kan forstå som kunnskap om, 
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er en samling av det som kan forstås som sentrale demokratiske verdier eller prinsipper.  Flere 

av informantene gir uttrykk for at de opplever elevenes forståelse av hvilke verdier det norske 

demokratiet bygger på er begrenset, og at det i samfunnsfaget er et sett sentrale verdier som 

må formidles, som i det følgende eksempelet:  

Informant 1: Nei, da. Altså, det er typisk at elevene tror norske verdier er sånn type 

gå på ski, spise kvikklunsj og greier, men jeg er veldig opptatt av å på en måte 

presisere at det på en måte handler om mye større konsepter enn det, det handler om 

demokrati, det handler om likestilling, menneskerettigheter, det handler om 

ytringsfrihet. Hmmm. Alle disse tingene vi har da, kunne stemme i valg, 

folkesuverenitet. At vi har alle disse tingene her som prinsipper. 

Det er verdt å merke seg at flere av perspektivene som nevnes i sitatet over også er fenomener 

som kan kobles til kunnskap om styresettet, som beskrevet over. Når jeg allikevel omtaler 

formidling og oppslutning av verdier som et separat analytisk fenomen er dette med bakgrunn 

i to faktorer. For det første er de av lærernes uttalelser som faller i denne kategorien ofte 

uttrykt som i en eller annen form mer prinsipielle eller overordnede av lærerne selv, som når 

Informant 1 i sitatet over beskriver det å «kunne stemme i valg» fremfor hvordan man 

stemmer i valg (mine uthevinger). For det andre er det slik at lærerne ofte selv introduserer 

enkelte idealer, prinsipper eller fenomener som nettopp verdier, og slik skiller disse fra mer 

praktiske kunnskaper «om» noe.  Når lærerne i stor grad direkte uttrykker kunnskap om de 

formelle aspektene ved demokrati som styreform som mål i faget uttrykker de seg altså 

annerledes når de omtaler formidling av verdier. I stedet for formuleringer om «kunnskap 

om», å «kunne» eller å skulle «lære seg» omtaler lærerne undervisningen knyttet til verdier på 

mer passive vis. Et eksempel er Informant 2, som omtaler et undervisningsopplegg hvor det er 

vist klipp fra en utflyttet nordmann som snakker om hvilke verdier som «er» norske:  

Informant 2: Og plutselig så sier hun ting som menneskerettigheter, rettferdighet.. 

Intervjuer: Jah.. 

Informant 2: Rettsstat, likestilling 

Intervjuer: Mm 

Informant 2: Og det er liksom det som er våre verdier da, det er disse tingene her. 

Det er ikke det at vi liker å gå på ski liksom, det er ikke en verdi.  

Som i eksempelet over beskrives disse verdiene på måter som gjør at de kan forstås som gitte; 

De introduseres ofte uten diskusjon og omtales i absolutte termer, og beskrives som 
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fenomener det ikke er knyttet uenighet til. Videre trekker flere av informantene ut bestemte 

verdier det er et mål om at elvene også skal slutte opp om, spesielt etter å ha blitt bedt om å 

kommentere hvilke deler av beskrivelsene av det nye tverrfaglige temaet «Demokrati og 

medborgerskap» i den nye overordna del av læreplanen, som i eksemplene under: 

Informant 2: Ja, det er jo, på en måte... Ehm... Det beskriver jo.. eh, eh, ting vi synes 

er viktige, det med menneskerettigheter er jo kjempeviktig, ytringsfrihet er viktig, 

stemmerett er viktig, organisasjons.. det er jo det.. Det er grobunn for demokrati da. 

Også har du.. Eh.. Land som ikke har disse her. Så.. Vi kan ikke ta det for gitt. Vi må 

bare fortsette å kjempe fram alt dette her. At de bruker stemmeretten sin, ikkesant. 

Kjemper for den. Og det er det med at ungdommene de skal.. Oppmuntres til å bruke 

stemmeretten 

Informant 4: At de.. forstår hva demokratiet.. hva det handler om… Ja.. at det på en 

måte. ja litt sånn, det er jo ikke så veldig historisk perspektiv i samfunnsfag, men det 

er jo en fordel å se at det er ikke noe, det er ikke noe selvfølge at.. at vi har.. eh.. det 

systemet vi har.. Ja, eller.. Det er kanskje en selvfølge, jeg vet ikke jeg, men at man 

kan diskutere det da. Ja..  

Informant 3: Det er jo det som er så kult ved å være lærer, at du er jo i en posisjon 

hvor du faktisk kan gi elevene noen verdier å ta med seg. Og en av de verdiene synes 

jo jeg er nettopp å delta.  

Informant 1: Så er jeg litt opptatt av å formidle til elevene at det er ikke noe de skal ta 

for gitt i alle fall.  

Introduksjonen av Overordna dels beskrivelse av det tverrfaglige temaet fører altså til at 

lærerne tydelig fremhever og påpeker det vi kan forstå som en verdikomponent, og de verdier 

de opplever at hører inn under denne. De verdiene som beskrives som sentrale er altså noe de 

opplever det som et mål at elevene skal «ta med seg», og som i eksempelet fra Informant 1 

nevnes det også av flere at de verdiene som uttrykkes ikke må «tas for gitt» av elevene. Som 

vi ser refereres det i disse delene av samtalen flere ganger til læreplanen, som i forsøket om å 

beskrive hva «de» forstår de sentrale begrepene som i eksempelet over. Det er samtidig viktig 

å merke seg at de også omtaler verdier som ikke eksplisitt nevnes i dokumentet. Når 

informantene omtaler det som kan forstås som deres oppfatning av sentrale verdier i 

forbindelse med demokratiopplæringen trer for eksempel fenomener som 

«menneskerettigheter», «rettsstatsprinsipper», «pluralisme», «likestilling» og «tillit til 

hverandre» frem gjentatte ganger og på tvers av informantenes utsagn.   
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Samlet kan lærernes uttalelser forstås som å gi uttrykk for det vi med Mikkelsen og Fjeldstad 

(2008) kan beskrive som en verdikomponent ved demokratiopplæringen, som har som mål å 

sørge for oppslutning om de bestemte verdiene som omtales, det vi med Biesta (2006) kan 

forstå som utvikling av bestemte holdninger. Dette kan forstås som uttrykk for at 

informantene setter ord på forståelser av «demokrati som gode verdier», i tråd med Børhaugs 

(2017) beskrivelser av det nye læreplanverkets tilnærminger til demokrati. Det er mulig å 

forstå den formidling, og ikke minst den oppslutning lærerne beskriver som ønskelig når det 

kommer til sentrale verdier, som opplæring for demokrati, slik dette beskrives av Stray 

(2012). Lærernes beskrivelse av hvordan bestemte verdier skal formidles og sluttes opp om 

som resultat av undervisningen, kan forstås for uttrykk for det Biesta beskriver som et 

problematisk mål om å utvikle borgere med et «bestemt sett moralske egenskaper» (Biesta, 

2014, s. 129). I en slik forståelse kan den utdanning for demokrati som her beskrives forstås 

både å være for utvikling av demokratiske verdier hos individet, men også for overføring av 

demokratiets verdier. Dette kan forstås i lys av Børhaugs (2005) beskrivelse av opplæring i et 

politisk styringsperspektiv; Det legges lite vekt på kritikk eller det å utfordre det bestående, 

mens rådende verdier presenteres uten å diskuteres nærmere. Dette vil kunne forstås som 

typiske uttrykk for sosialisering for konvensjon, ikke kritikk, som beskrevet av Fjeldstad og 

Mikkelsen (2008). Disse beskrivelsene kan sies å ligge tett opp mot den innarbeidelsen av 

holdninger som støtter demokratiet Biesta (2006) beskriver, som også han knytter til 

utfordrende sider ved demokratiopplæringen om den har frie og autonome borgere som mål.  

4.4 Deltakelse  

Utover kunnskap om styresett og oppslutning om og for demokratiske verdier i det norske 

demokratiske fellesskapet er det å bidra til at elevene blir deltakende borgere som innehar 

visse ferdigheter en sentral målsetning som nevnes av lærerne når de skal beskrive hva 

samfunnsfaget skal bidra til i forbindelse med demokratiopplæringen. Selv om lærerne i stor 

grad vektlegger kunnskap om styresettet og formidling av verdier, kan vi også forstå det slik 

at de ser dette i forbindelse med opplæring for deltakelse i demokratiet.  

Informant 4: Ja, det... Nei sånn overordnet så tenker jeg at det handler om å.. lære.. 

både om samfunnet.. som vi er en del av.. Men også å lære å del.. altså, å kunne ta del 

i det da. Ja. At det handler om, det er to sider av det, både å ha kunnskap om det , men 

også ferdigheter til å debattere og gjøre seg opp en mening, og delta i samfunnet.  
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I eksempelet over ser vi hvordan læreren opplever det å kunne delta i, og det å ha kunnskaper 

om demokratiet som beslektet. Dette er i tråd med Ødegårds (2012) refleksjoner om forholdet 

mellom kunnskaper og evne til deltakelse, og er også diskutert i forbindelse med 

sammenhengen mellom opplæring om og for demokrati tidligere. Formene for handlinger og 

ferdighetene lærerne knytter til deltakelsesdimensjonen som beskrives varierer mye, både i 

hvor konkrete eller abstrakte de er rent konseptuelt, og i hvor direkte referansene til disse er, 

som vi ser i de følgende uttalelsene om hva elevene skal få ut av undervisningen i 

samfunnsfaget: 

Informant 1 : Frihet, at man har flere valgmuligheter, for eksempel at du har flere 

partier du kan velge, og organisasjonsfrihet, demonstrasjonsfrihet - man kan 

demonstrere mot eller for nesten hva som helst. 

Informant 2: Nei, målet, det er at, jeg sier til elevene «hør her».. Dere er så flinke, om 

de allerede er engasjerte, og det er det samme for meg hvilket parti dere velger, bare 

dere viser... at dere har lyst til å engasjere dere. 

Informant 3: Det er jo det som er så kult ved å være lærer, at du er jo i en posisjon 

hvor du faktisk kan gi elevene noen verdier å ta med seg. Og en av de verdiene synes 

jo jeg er nettopp å delta. Ikkesant. Å liksom strekke hånda ut og steppe inn, tråkke inn 

i verden, og liksom.. eh.. (...) ikke være passive.  

Informant 4: Informant: Jeg tenker jo nå at også i våre dager dette med sosiale 

medier og politikerne som.. altså. At man kan ta opp aktuelle saker da. Det tror jeg.. 

kan være.. et godt poeng.  

Som vi ser inneholder beskrivelsene av deltakelse både mer generelle og overflatiske, som når 

Informant 3 nevner å «liksom strekke hånda ut», og mer implisitte beskrivelser av bestemte 

handlinger, som i uttalelsen fra Informant 3 om at «det er det samme for meg hvilket parti 

dere velger», eller at man «kan demonstrere mot eller for nesten hva som helst», som begge 

kan forstås som implisitte beskrivelser av handlinger som er ønskelige. Vi ser i flere av 

sitatene over uttrykk for at det også når det gjelder deltakelse er elementer som kan knyttes til 

det representative demokratiet; institusjoner, valg og politiske partier som går igjen i lærernes 

beskrivelser. Når det å være «politisk aktiv» nevnes, noe som forekommer flere ganger i 

materialet, nevnes dette som regel i forbindelse med å melde seg inn i et parti eller å stille til 

valg. Den deltakelsesformen som aller hyppigst opptrer i informantenes utsagn er det å avgi 

stemme ved valg. Når det gjelder stemmegivning fremstår dette også i flere av lærernes 

uttalelser som noe de ønsker at elevene skal oppleve nærmest som en plikt, som i eksempelet 

under:  
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Informant 1: At de skal, de skal vite at de har en... Det at de har for eksempel 

stemmerett da er en mulighet, og en veldig god mulighet som jeg nesten vil at de skal 

føle de er pliktige til å bruke.  

Det er videre interessant å merke seg at den samme læreren antar at det også er denne formen 

for deltakelse elevene i størst grad selv er bevisste at de har mulighet til, riktignok spesifikt 

knyttet til det å skulle påvirke beslutninger:  

Informant 1: Så det ja, ikkesant. Jeg tror, når det kommer til ren påvirkning på 

beslutninger som tas, så tenker nok elevene stort sett på valg.  

Utover de ovenfor nevnte deltakelsesformene blir de andre ofte beskrevne formene omtalt noe 

mer overfladisk og summarisk, som i eksemplene under:  

Informant 1: Ehm, det å på en måte bruke sine organisasjonsfrihet, og bruke de ulike 

kanalene til å påvirke, og jeg bruker alltid å si du har ikke noen rett til å klage, hvis 

ikke du organiserer deg, eller du har ikke noen rett til å klage hvis ikke du stemmer, 

for da har du ikke prøvd å gjøre noe med det.   

Informant 2: Eh, organisasjonsfrihet, da er det.. De er med i idrett og de er med i 

korps og de er med i.. eh.. og du hører om noen som er med i.. e.. på idrettstinget.  

Sitatet fra Informant 2 er blant de tydeligste eksemplene som gis på hva 

«organisasjonsdeltakelse» kan være, en deltakelsesform som nevnes av flere. Da 

beskrivelsene av de deltakelsesformene som går utover de typisk liberale, 

konkurransedemokratisk og representative deltakelsesformene ofte er generelle referanser er 

det lite grunnlag for å fastslå hva disse kan være uttrykk for. Det er allikevel mulig å 

argumentere for at bredden i de deltakelsesformer som nevnes kan forstås som uttrykk for 

bredere tilnærminger til deltakelse enn de mer representativt, liberalt begrensede. Å delta i 

demonstrasjoner og organisasjoner som referert over vil for eksempel typisk forstås som 

deltakerdemokratiske tilnærminger (Barber, 1984; Pateman, 1970), å diskutere eller gjøre sin 

mening gjeldende i sosiale medier kan være et eksempel på deliberativ deltakelse gjennom å 

skape forståelse og mening i møte med andre (Englund, 2010; Enslin, Pendlebury & Tjiattas, 

2001). Om Informant 2 forstår det å delta i korps og idrettsorganisasjoner som en demokratisk 

form for deltakelse vil dette kunne forstås i republikanske og spesielt kommunitaristiske 

(Børhaug, 2007) forståelser av demokratisk aktivitet, som altså går utover tynnere 

demokratiforståelser. Et perspektiv som går igjen (ofte i forbindelse med informantenes 

beskrivelser av medborgerskap), men som er vanskeligere å plassere teoretisk er uttalelser fra 
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flere av lærerne som beskriver engasjement som mål, og ofte i kombinasjon med å aktivt stå 

opp for eller fremme bestemte verdier:  

Informant 5: Altså.. det er jo ikke akkurat nett.. det som skjer i timene, det er jo ikke 

sånn at de deltar i politisk arbeid på en måte, men det kan kanskje stimulere de til at 

de, på en måte blir engasjerte da, på en måte kanskje har lyst til å drive med det.. 

Informant 1: Så jeg tenker, det å fremme de verdiene vi er stolte av det tenker jeg er 

viktig for en medborger. Eller at medborgerskap da. Samtidig så kan jo det, er jo det 

litt sånn.. Kanskje, hypocrite å si av meg når... En aktiv medborger kan også være det 

motsatte. (..) Det kan jo også være en som på en måte, som er engasjert, men 

nødvendigvis ikke er enige i de norske verdiene. 

Uttalelsen fra Informant 5 er interessant fordi den er et av få uttrykk for det som kan forstås 

som opplæring gjennom demokrati (Stray, 2012). Læreren ser her det som skjer i 

klasserommet i sammenheng med elevenes handlinger utenfor skolens rammer. Flere av 

lærerne uttaler det å gjøre elevene «trygge» til å delta som viktig i forbindelse med deltakelse 

og aktivitet. Spesielt gjelder dette i tilknytning til diskusjon og meningsbrytning. Dette er 

typiske deliberative deltakelsesformer, hvor lærerne typisk beskriver debatt i klasserommet 

som pedagogisk verktøy (Solhaug, 2008). En forståelse av disse ferdighetene, og spesielt 

diskusjon som undervisning gjennom demokrati i klasserommet kan allikevel kritiseres for å i 

realiteten fungere som undervisning for demokrati, hvor det er deltakelse i de bestående 

arenaer og begrenset av de bestående normer, idealer og verdier som undervises.  Dette er 

videre vanskelig å vurdere når lærerne gjennomgående gir få begrunnelser for hvorfor de 

opplever deltakelse, og de ulike eksemplene de gir på dette, som viktig. Dette er i tråd med 

Eriksens (2018) funn, og Børhaugs (2008) beskrivelse av opplæring til deltakelse i politiske 

prosesser.  

Informantene kan videre sies å gi uttrykk for en interessant spenning når det kommer til 

spørsmål om engasjement og det å fremme bestemte verdier. Flere av lærerne beskriver 

stillingtagen i politiske spørsmål i forbindelse med et ønske om engasjement. Her nevnes også 

evnen til refleksjon og kritisk tenkning. Informantene gir uttrykk for at de ønsker å bidra til at 

elevene skal kunne ta stilling til blant annet hvilket parti de støtter og hva de mener om 

bestemte politiske saker som diskuteres i mediene. Her skal elevene tenke kritisk og 

reflektere. Handlingen må her forstås som det å ta stilling. Samtidig skal elevene slutte opp 

om verdier «vi er stolte av». De verdiene det her er snakk om er beskrevet tidligere, og kan i 

stor grad forstås som ubestridte verdier, det Børhaug (2017) omtaler som «Demokrati som 
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gode verdier». Uttalelsene over kan også forstås som uttrykk for normative forventninger til 

medborgerskapsrollen, hvor denne skal slutte opp om og styrke det bestående. Disse skal 

elevene ikke ta stilling til, men aktivt fremme. Selv om det i sitatet fra Informant 1 ovenfor 

gis uttrykk for at en medborger faktisk kan være uenig i «de norske verdiene» uttrykkes denne 

form for åpning for verdimessig individualisme kun overflatisk og uten å utdypes videre. Én 

av lærerne mener sågar at en medborger må slutte opp om «de viktigste verdiene, da». 

Børhaugs (2005) beskrivelser av utdanningens funksjon kan brukes som utgangspunkt til å 

forstå hvordan skolen, som legitimt sett kan ønske å bidra til alle tre funksjoner i 

demokratiopplæringen kan oppleve at de tre funksjonenes målsetninger vil være uforenelige 

og i konflikt med hverandre. Samtidig kan spenninger, motsetninger og det å finne 

balansegangen mellom deltakelsesformer forstås med bakgrunn i mangfoldet av 

demokratiidealer og deltakelsesformer, som ofte kan opptre side om side, men også komme i 

konflikt med hverandre.  

4.5 Den sammensatte medborgeren 

Vi har allerede i flere av delkapitlene over sett eksempler på hvordan lærerne aktivt bruker 

medborgerskap som begrep i forbindelse med de kunnskaper, verdier og handlinger de 

knytter til samfunnsfagets demokratiopplæring. Selv om enkelte av lærerne introduserer 

begrepet selv, blir dette i størst grad benyttet etter at første læreplanutdrag (Demokrati og 

medborgerskap som tverrfaglig tema) er introdusert. Lærerne knytter likevel dette opp mot 

elementer de allerede selv har beskrevet, og til videre refleksjoner rundt 

demokratiopplæringen. Måten lærerne bruker begrepet medborger på kan langt på vei forstås 

som en beskrivelse av den elev lærerne forstår er sluttresultatet av demokratiopplæringen, noe 

som kan minne om den borger Biesta (2006, 2012) kritiserer den klassiske 

demokratiopplæringen for å ha som mål; En som er formet gjennom undervisningen.  

Lærerne uttrykker forståelser av medborgerskap som sammensatt, noe som kan innebære 

ulike typer handling, og noe som kan skje på flere nivå i samfunnet, som når Informant 1, når 

hun beskriver hvordan medborgeren er én som fremmer «[…] de verdiene vi er så stolte av...» 

om det så er «[…] fra talerstolen på Youngstorget på kvinnedagen, eller om det er.. Eller om 

det er på en måte i vennegruppen». I forbindelse med hvordan verdier omtales som beskrevet 

tidligere så vi hvordan lærerne opplever at disse er noe en medborger nettopp bør slutte opp 

om, og også aktivt fremme selv.  Disse funnene kan knyttes til Corneil og Jønsbergs funn, og 



63 

 

kan videre forstås som uttrykk for Børhaugs beskrivelser av «demokrati som gode verdier», 

og altså også som demokratiopplæring i et politisk styringsperspektiv, hvor medborgeren skal 

bidra til å opprettholde bestående samfunnsverdier, -innretninger og -institusjoner. Vi ser også 

av eksempelet over at medborgerskap er noe vi kan oppleve at lærerne forstår på både makro- 

og mikronivå. Dette går igjen i de ulike perspektivene på medborgerskap de gir uttrykk for. 

Dette kan være uttrykk for forståelser av medborgeren som en demokratisk deltaker både i det 

lille og det store demokratiet, som beskrevet av Ødegård (2012). Slik vi har sett at det å 

stemme, og aktivt delta som engasjert individ fremheves som mål med 

demokratiopplæringen, kan dette også forstås som noe lærerne knytter til det å være 

medborger. I sammenheng med muligheten for deltakelse på både mikro- og makronivå kan 

også deltakelsesformene lærerne knyter til medborgerskap forstås som varierte:  

Informant 5: Nei, altså.. medborgerskap.. tenker jeg.. dreier seg om at individer 

deltar.. (...) i .. på en måte samfunnet når det gjelder.. utformingen av hvordan 

politikken skal være, i form av, diskusjoner, men ogs.. for eksempel, debatter.. Det kan 

man gjøre på skole, det kan man gjøre, me.. i sosiale medier og medier generelt, eller 

med (ler).. naboen, ikkesant.  

Vi ser i eksempelet over at en rekke ulike former for deltakelse nevnes, som kan forstås i 

ulike demokratiteoretiske perspektiver, og i ulike demokratiopplæringsperspektiver. 

Medborgeren kan altså forstås som alt fra en aktiv deltaker i representative valg og 

utformingen av politikk gjennom partimedlemskap, eller en deltaker i deliberative 

demokratiske prosesser, enten i sosiale medier eller i samtale med naboen. Den 

konseptualiseringen, i form av beskrivelser av hvordan medborgerskap både kan utøves og 

støttes gjennom opplæringen som tydeligst trer frem på tvers av lærernes beskrivelser er synet 

på medborgeren som det jeg har kalt en lyttende og respektfull deltaker i diskusjon og 

relasjoner med andre. I sum opplever jeg at de forståelser informantenes utsagn knyttet til 

medborgerskap, slik eksemplene over er gode uttrykk for, kan sammenfattes som følger:  

 Medborgeren som lyttende og respektfull deltaker i diskusjon og relasjoner med andre 

 Medborgeren som deltakende og engasjert  

 Medborgeren som velger 

 Medborgeren som opererer både på makro- og mikronivå 

 Medborgeren som tilhenger av sentrale verdier 
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Spesielt punkt 1, medborgeren som lyttende og respektfull deltaker er noe jeg opplever at 

særlig tydelig trer frem på tvers av informantene, og jeg vil derfor gå nærmere inn i denne. 

Flere av lærerne nærmer seg denne forståelsen av medborgerskap med utgangspunkt i 

referanser til læreplanens beskrivelser om respekt for uenighet og det å kunne håndtere 

meningsbrytning. Igjen knytter de dette til mål ved opplæringen, men også som sider ved det 

de forstår medborgerskap som.  

Informant 3: Jeg tror det.. Respektere uenighet, det står jo her et eller annet sted.. 

(…) Respektere, eh, ja, respektere uenighet, ikkesant, håndtere meningsbrytninger og 

respektere uenighet. Jeg synes det er kjempeviktig. Altså hvis man kan gjøre det med 

en sånn, varme. At man kan respektere folk selv om man er rykende uenig, ikkesant.  

Samtidig som lærerne som vi kan se i eksempelet over knytter medborgerskap til beskrivelser 

i læreplanen, knytter de samtidig dette til det som må forstås som egne oppfatninger, 

forståelser og konseptualiseringer av innholdet i medborgerskapsbegrepet. Spesielt bruker 

lærerne begrepet «å lytte» når de snakker om de perspektivene vi her undersøker i en mer 

praktisk sammenheng.  

Informant 3: At man må lytte og forstå, før man kan.. Må ha en dialog. Og man må 

faktisk respektere at den andre har et annet ståsted enn en selv. Og har opplevd andre 

ting, har andre forutsetninger, andre.. hva heter det .. «circumstances»..  

Informant 3: Men, men.. Men samtidig må man, altså skal man få gjort noe her i 

verden må man faktisk forsøke å lytte og forstå også. Og det tror jeg er en sånn 

«Medborgergreie». 

Informant 2: Så... Å respektere.. Å høre, for.. Det har jeg snakket om, å respektere 

uenighet. Så la oss si, det som er så bra med det norske samfunnet det er jo at vi finner 

alle i alle klasserom med forskjellig bakgrunn, og de får høre forskjellige ting da, da 

blir.. 

Informant 5: Ja nei, det er viktig å kunne lytte. Å lære seg å lytte. Ikke bare lytte etter 

det man ønsker å høre 

Når lærerne går nærmere inn i hvordan demokrati, medborgerskap og dette å «lytte» henger 

sammen med demokratiopplæring nevner de fleste diskusjoner og debatt som didaktiske 

verktøy for å bidra til, skape rom for og utvikle elevenes ferdigheter knyttet til dette. De 

knytter disse aktivitetene til det å nettopp utvikle den form for respekt og evne til å håndtere 

uenighet beskrevet i læreplanen. Samtidig er det også uttrykk i datamaterialet for at lærerne 
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opplever at de ferdighetene og idealene som knyttes til det å «lytte» også kan kobles til større 

demokratiske idealer, som pluralisme og dannelse:  

Informant 1: Også er det jo noe her som går på rent, nesten oppdragelse tenker jeg, 

sånn lære seg å håndtere meningsbrytning og respektere uenighet, det handler jo 

selvfølgelig om pluralisme når vi snakker om demokrati, det handler jo om disse 

tingene, men det handler jo også litt om det å, på en måte, bli et ålreit menneske. 

Dannelse, hvis vi først skal ta med det inn her 

Ja, jaja, dannelse tenker jeg handler om.. Det handler jo om medborgerskap også, i 

stor grad. Men dannelse handler også om det å vite... Eh.. Hvordan man skal fungere i 

ulike settinger i den konteksten man er i. Det landet man bor i, de menneskene man er 

sammen med. Og det å respektere uenighet det står på en måte veldig sterkt i 

demokratiet Norge. Dette med pluralisme, og alle skal komme til og alle skal få si..  

Vi kan forstå Informant 1 som å gi uttrykk for at medborgerskap, og det å fremme dette 

gjennom opplæringen også vil bidra til å støtte opp om og styrke viktige demokratiske verdier 

som pluralisme. Her vil igjen medborgerskapsundervisningen i så fall kunne beskrives i et 

politisk styringsperspektiv. Samtidig vil de dannelsesaspektene som her beskrives kunne 

forstås både som former for sosialisering, men også som rom for fri meningsdanning og 

herrefri dialog med andre individer, som vi vil kunne forstå i et mer kritisk 

danningsperspektiv. Mest av alt må det påpekes at disse beskrivelsene vil ligge svært nært det 

Børhaug (2018) beskriver som samhandlingskompetanse, og lærerne kan sies å uttrykke at 

medborgeren må settes i stand til nettopp den type demokratisk samhandling, dialog og evne 

til å leve sammen med andre mennesker som fremmes i denne demokratiforståelsen. Samtidig 

kan vi forstå at Børhaugs «demokratiske kompetanse» og «demokrati som gode verdier» også 

er til stede i informantenes forståelser av medborgerskap, som beskrevet utfyllende over.  

Samtidig er det i lærernes uttrykk for medborgerskap, i relasjon til det som kan forstås som 

samhandlingskompetanse, et tydelig diskursivt og relasjonelt perspektiv, som blant annet 

kommer til uttrykk i utsagnet fra Informant 1 om at medborgerskap handler om «hvordan man 

skal fungere i ulike settinger i den konteksten man er i». I tillegg til å skulle lytte, og altså som 

uttrykt over søke forståelse for andres perspektiv, beskriver enkelte av lærerne medborgerskap 

som en rolle som må knyttes til omsorg, ansvar eller solidaritet for andre individer. Disse 

beskrivelsene uttrykkes ofte ved å referere til det å være medborger som knyttet til det å være 

«medmenneske». Her nevnes det å stille opp for mennesker som er ensomme, med lite innsikt 

i eller kunnskap om samfunnet og det å «ta vare på» de som trenger det som idealer. Dette 
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kan forstås som sentrale trekk ved det Stray og Sætra (2019a) omtaler som den «sosialt 

intelligente medborger», noe de selv fant få eksempler på at deres informanter beskrev som et 

mål med undervisningen. Lærernes beskrivelser av kunnskap om demokratiet som 

styringsform kombinert med stillingtagen som deltakelsesform kan knyttes til Stray og Sætras 

(2019a) beskrivelser av «politisk informert medborgerskap». Jeg finner derimot få 

beskrivelser jeg opplever som uttrykk for forståelser av «rasjonelt autonomt medborgerskap» 

som noe lærerne enten selv beskriver som ønskelig, eller noe de leser ut av 

læreplanutdragene. Dette er i kontrast til uttalelsene Sætra og Stray (2019a) viser kommer til 

uttrykk i sitt utvalg, hvor den rasjonelt autonome medborger beskrives som et tydelig mål. Jeg 

vil avslutningsvis diskutere nettopp det rommet for kritisk dannelse og refleksjon vi med 

Stray og Sætras beskrivelser kan forstå som relatert til autonomt medborgerskap, slik jeg 

opplever at dette kommer til uttrykk i datamaterialet.  

4.6 Rom for kritikk 

Samtidig som kunnskap om systemer og institusjoner og formidling og overføring av 

bestemte verdier kombinert med deltakelse som norm trer tydelig frem i lærernes uttalelser 

knyttet til hva faget skal bidra til, gis det også uttrykk for at lærerne ønsker å bidra til en 

større, eller muligens også bredere demokratiforståelse.  

Informant 5: Nei, det var det der med samfunnsforståelse da.. Ikkesant 

Sitatet over er et eksempel på uttalelser fra lærerne som kan forstås å åpne for at 

demokratiopplæringen også skal bidra til noe utover ren overføring av verdier og kunnskap 

om det bestående. Det er allikevel slik at disse beskrivelsene vel så ofte knyttes til 

samfunnsfaget generelt, ikke nødvendigvis til demokratiopplæringen spesielt. Dette er 

allikevel uttalelser som kan forstås som uttrykk for at informantene er bevisste den iboende 

kompleksitet og de paradokser og konflikter som også ligger i spørsmål om demokrati og 

demokratiopplæring. Informant 4 uttrykker at elevene skal «[…] forstå hva demokratiet.. hva 

det handler om..». Sitatet fra Informant 5 viser hvordan dette ikke bare kan ivaretas gjennom 

ren formidling, men fordrer noe mer, nemlig refleksjon:  

Informant 5: Også det med at de skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne 

både flertallets rett og mindretallets rettigheter. Det går jo også på en forståelse av 

hva demokrati er, ikkesant. Hva menes med mindretallets rettigheter, når det gjelder 

for eksempel, ytringsfrihet da.  
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Her introduseres altså «dilemma» som begrep, og brukes for å omtale hvordan flere av de 

begrepene, konseptene og ikke minst bakenforliggende verdiene som tidligere er beskrevet er 

komplekse. Informanten bruker videre ordet «forståelse» som kan indikere nettopp 

ferdigheter og tilnærminger som går utover rene kunnskaper om demokrati som konsept, som 

beskrevet tidligere. Informant 1 bruker begrepet allmenndannelse, som også kan peke mot 

slike dypere forståelser, for å beskrive målet med kunnskapsdimensjonene i 

demokratiopplæringen, på følgende vis:  

Informant 1: Ja, jeg tenker engasjere de, bevisstgjøre de. På hva det er, og hvor.. 

Hvor godt vi har det. Også går det jo på sånne rene. De skal jo. Det er noe med 

allmenndannelse her. Det er noen ting de skal vite. De skal vite hvordan 

styringssystemet i Norge fungerer. Ikkesant. 

Dette er igjen aspekter det er mulig å knytte til utdanning for demokrati, men vi kan også 

forstå disse uttalelsene i Børhaugs (2005) danningsperspektiv. Om kunnskap om demokratiets 

institusjoner forstås som et middel for å bidra til dypere forståelser, hvor individet selv kan 

finne veier, former for og motiver for egen deltakelse og holdning til disse begrepene kan 

dette forstås som en mer kritisk tilnærming til undervisning for demokrati enn en 

demokratiopplæring for opprettholdelse av det bestående. Samtidig er slike uttrykk for det 

som kan forstås som tilnærminger til kritikk og kritiske tilnærminger ikke fremtredende. Dette 

er heller ikke nødvendigvis den eneste mulige forståelsen av sitatet over. Jeg finner heller 

eksempler på at kritisk tenkning ikke knyttes spesifikt til selve demokratiopplæringen.  

Informant 1: Ja, og kanskje dette med å tenke kritisk. Men jeg tror, jeg synes ikke det 

nødvendigvis er noe som, trengs å knyttes opp til demokrati og medborgerskap. Det 

tenker jeg er litt sånn, ligger litt i alle fag, i alle temaer egentlig.  

Evnen til kritisk tenkning og refleksjon er, som i eksempelet over, noe som fremheves av flere 

informanter. Samtidig gjøres dette, som i eksempelet fra Informant 1 på måter som gjør at 

dette ikke fremstår som noe som er spesifikt relatert til demokratiopplæring. Informantene 

beskriver kritisk tenkning som en ferdighet det er ønskelig at elevene oppøver, men ikke som 

et mål i seg selv, eller som det som kan forstås som relatert til fri meningsdanning eller 

undervisning for eller gjennom demokrati. Jeg har i det foregående flere ganger berørt 

spørsmålet om rom for kritikk, kritisk tenkning og fri meningsdanning, slik dette blant annet 

beskrives i Børhaugs (2005) beskrivelse av utdanningens danningsfunksjon. Gjennomgående 

finner jeg altså få utsagn som tyder på at lærerne forstår det å utvikle borgere som er kritiske 

til det bestående som et spesielt viktig oppdrag for demokratiopplæringen i samfunnsfaget, 
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eller nødvendigvis for demokratiopplæringen i seg selv. Samtidig er det viktig å bemerke at 

dette ikke har vært en del av demokratiforståelsene jeg har undersøkt spesifikt, men som jeg, i 

likhet med de andre fenomenene som fremkommer mener å finne at peker seg ut, men i dette 

tilfellet altså i form av å i liten grad omtales.  

Kritikk i form av kritisk tenkning, men ikke nødvendigvis kritikk av samfunnet, er noe de 

fleste lærerne nevner som ønskelig, men i liten grad beskriver som en forutsetning for 

demokratisk deltakelse eller medborgerskap. Dette er ikke nødvendigvis oppsiktsvekkende, 

da nettopp det å sikre legitimitet, støtte opp om det bestående og å forme borgere som forstår 

sine plikter, rettigheter og hvilke forventninger de vil bli møtt med i demokratiet er blant de 

oppgaver demokratiopplæringen lenge har ivaretatt og arbeidet med (Børhaug, 2005). 

Samtidig er dette trekk ved demokratiopplæringen som kan knyttes til den kritikk Biesta 

(2006) retter mot den typiske demokratiopplæringen, og de ideer den bygger på. Vi kan forstå 

Børhaugs (2005) danningsfunksjon som en beskrivelse av hvordan de problematiske sidene 

ved organisert opplæring kan bøtes på, med tanke på individets autonomi og frihet. Dette 

fordrer at den dannelse, og frie utvikling av selvet, konstituert av holdninger, meninger og 

forståelser av verden faktisk tilrettelegges og støttes ved siden av opplæring som har andre 

formål. Som presentert tidligere uttrykkes det gjennomgående at å formidle kunnskap om 

demokratiet, og da spesielt de formelle sidene ved demokrati som styreform er sentralt for 

samfunnsfagets bidrag til demokratiopplæringen. Den kunnskap som skal formidles omtales 

ofte med det vi kan forstå som tynne eller begrensede demokratibeskrivelser. Dette er i tråd 

med tidligere funn blant annet knyttet til hva som vektlegges av lærerstudenter, i læreverk og 

hvordan elever forstår demokrati som begrep. At elevene ender opp som deltakere i 

demokratisk aktivitet omtales som et mål i seg selv. I sum er dette funn som kan tyde på en 

lignende oppfatning av at opplæringens funksjon også i samfunnsfaget skal være for 

demokrati, ikke at demokratiet skal fungere i samfunnsfaget, som Stray og Sætra (2019) 

mener å finne for skolen som enhet.   
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 Konklusjon 

Funnene i denne undersøkelsen beskriver elementer ved hvordan et utvalg lærere setter ord på 

og reflekterer rundt demokratiopplæringen i samfunnsfaget. Lærerne har i samtale med meg 

uttrykt sine forståelser av demokrati og medborgerskap, og hvordan dette kan arbeides med i 

samfunnsfaget. Lærerne har blitt forelagt tekst fra det nye læreplanverket, og reflektert rundt 

og kommentert på beskrivelsene av demokrati og medborgerskap slik de er gjengitt i disse. 

Flere av funnene jeg har kommet til gjennom den kvalitative innholdsanalysen av intervjudata 

synes å reflektere tidligere forskning, og kan slik sies å underbygge tendenser identifisert av 

andre (som Biseth & Lyden, 2018; Eriksen, 2018; Mathé, 2018; Stray & Sætra, 2019a:b).  

Jeg har ønske tå undersøke hvilke forståelser av samfunnsfagets rolle i demokratiopplæringen 

et utvalg lærere gir uttrykk for. Dette er undersøkt gjennom følgende forskningsspørsmål:  

1. Hvilke forståelser av demokratiopplæring i samfunnsfaget kommer til uttrykk i 

lærernes uttalelser? 

2. Hva beskriver samfunnsfagslærere som fagets viktigste bidrag til 

demokratiopplæringen? 

3. Hvilke forståelser av demokrati og medborgerskap og undervisning knyttet til dette gis 

det uttrykk for i møte med den nye læreplanens beskrivelser av dette temaet? 

Jeg mener å finne at mine funn antyder at forskningsspørsmålene kan besvares på følgende tre 

vis:  

Lærerne forstår demokrati i samfunnsfaget som henholdsvis et avgrenset tema, hvor 

demokrati i stor grad forstås som styreform, og som et større formål med faget, hvor 

demokrati i større grad kan forstås som livsform. Lærerne vektlegger kunnskap om, og 

formidling av verdier og oppfordringer til deltakelse for demokrati i sine uttalelser. Det er 

flere uttalelser som kan forstås som tegn på forståelser av demokratiopplæring i et politisk 

styringsperspektiv.  

Lærerne beskriver det å formidle kunnskap om demokrati forstått som styreform, og de 

formelle, institusjonelle og representative kanaler for demokratisk deltakelse som fagets 

viktigste bidrag til demokratiopplæringa.  

Lærerne omtaler demokrati gjennom både tynnere og tykkere beskrivelser, og berører ulike 

demokratiidealer i sine tilnærminger til demokratiopplæring og demokratisk deltakelse. 
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Lærerne opererer med sammensatte beskrivelser og forståelser av hva medborgerskap 

innebærer. I sine beskrivelser av medborgerskap vektlegger lærerne i større grad 

deltakerdemokratiske og deliberative former for deltakelse og demokratiforståelser enn når de 

innledningsvis beskriver demokratiopplæringen i samfunnsfaget.  

Jeg vil i det følgende kommentere de funn som ligger til grunn for disse svarene noe nærmere, 

før jeg avslutningsvis peker på hvilke praktiske implikasjoner og mulige videre undersøkelser 

disse kan antyde. 

Det tydeligste trekket ved hvordan lærerne i min undersøkelse omtaler samfunnsfaget i en 

tverrfaglig demokratiopplæringskontekst er altså den vekt de legger på formidling av 

kunnskap om demokrati forstått som styresett. Lærerne beskriver en rekke kunnskaper, 

spesielt knyttet til representativt demokrati, formelle institusjoner og trekk ved det norske 

demokratiet som det samfunnsfaget naturlig kan ta et særskilt ansvar for i 

demokratiopplæringen. Dette er ikke nødvendigvis overraskende, da samfunnsfaget i dag er 

gitt et spesielt ansvar for dette gjennom kompetansemålene for faget, og da de lærere som her 

er intervjuet alle underviser i samfunnsfag på videregående nivå, hvor det ytterligere legges 

vekt på det Biseth (2014) beskriver som demokrati som styre og ledelse. Demokrati som 

styreform omhandles av kompetansemålene for faget, og også lærerne i denne studien synes å 

hente inspirasjon fra disse når de omtaler demokratiopplæringen. Videre er det også slik at 

også bredere forståelser av demokrati og demokratikompetanse må forstås som sammensatt 

av flere elementer, hvor kunnskaper om de formelle institusjoner og kanaler for deltakelse 

også kan utgjøre en viktig bestanddel, slik blant andre som Biseth (2014), Stray (2012), 

Fjeldstad og Mikkelsen (2008) presenterer dette.  

De elementene lærerne trekker frem som spesielt viktige samfunnsfaglige bidrag til 

demokratiopplæringen er tilsynelatende nært beslektet med liberale demokratiidealer og 

former for deltakelse som kan knyttes til disse (Børhaug, 2007). Om den totale 

demokratiopplæringen kun introduserer elevene for disse, vil det kunne forstås som en 

begrenset tilnærming til demokratiopplæringen. Om samfunnsfaget i seg selv også begrenser 

seg til en viss type demokratibeskrivelser vil dette kunne tyde på en noe smal 

kunnskapsformidling. Det er allikevel ikke grunnlag for å trekke så bestemte slutninger fra 

funnene i denne studien. Selv om lærerne legger noe større vekt på enkelte deler av det som 

kan forstås å utgjøre en helhetlig demokratiopplæring om, for og gjennom demokrati, er det 

samtidig ikke slik at lærerne eksklusivt opererer med «tynne» forståelser av demokrati som 
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styreform i sine beskrivelser. Utvalget referer til demokrati som noe utover smale og 

begrensede demokratiforståelser. Lærerne nevner også kjennskap og oppslutning om sentrale 

demokratiske verdier og evne til deltakelse som noe de opplever at faget bør bidra til. Hvor 

den kunnskap de hovedsakelig trekker frem som viktig bidrag fra samfunnsfaget kan forstås 

som opplæring om demokrati i tråd med Strays modell, vil disse verdier og ferdigheter i 

deltakelse kunne forstås som elementer ved opplæring for demokrati. Stray (2012) beskriver 

ikke opplæring for og gjennom demokrati som fagspesifikt, noe en kan tenke seg at den type 

kunnskap om demokratiet som styreform i større grad kan forstås som. Det kan derfor være 

naturlig å se for seg at nettopp samfunnsfaget når vi snakker om demokratiopplæring i en 

tverrfaglig sammenheng kan ta ansvar for de kunnskaper om demokrati som styresett som er 

beskrevet, da dette ikke nødvendigvis kan tenkes å naturlig ivaretas av noe annet fag.   

Når det gjelder medborgerskap, som har en fremtredende plass i beskrivelsene av det nye 

tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap, kan det se ut til at lærerne mer aktivt 

benytter bredere eller tykkere forståelser av demokrati, og spesielt av demokratisk deltakelse, 

i beskrivelser av dette. Samtale, evne til å håndtere meningsbrytning og å utvise respekt for 

andre er elementer lærerne både peker på fra de nye læreplanenes beskrivelser, men også selv 

kobler til aktiviteter som diskusjon og debatt i klasserommet. Lærerne gir i større grad uttrykk 

for deliberative og deltakerdemokratiske perspektiver når de snakker om medborgerskap i lys 

av beskrivelsene i den nye læreplanen enn når de uttaler seg om demokratiopplæringen i 

samfunnsfaget på generelt grunnlag. Den økte vektleggingen av medborgerskapsbegrepet kan 

slik sett tenkes å påvirke hvordan lærerne vil forstå hvordan demokrati skal behandles, 

spesielt om begrepet også blir del av kompetansemålene i faget. Dette vil være i tråd med 

Stray og Sætras (2019a) funn om hvordan læreplan og kompetansemål har betydning for 

undervisning i faget.  

Hverken i beskrivelsene av medborgerskap eller i de refleksjonene lærerne uttrykker om 

demokratiopplæringen i samfunnsfaget for øvrig finner jeg tydelige uttrykk for at det å bidra 

til kritikk og utvikling av kritisk refleksjon rundt verdier, deltakelse eller andre 

samfunnsforhold er noe de vektlegger. I lys av Strays (2012) beskrivelser kan dette også 

forstås gjennom at det gis lite uttrykk for undervisning gjennom demokrati i lærernes 

beskrivelser. Det er presentert flere modeller for og beskrivelser av ulike bestanddeler i det 

som kan forstås som demokratiopplæring (Solhaug, 2008; Fjeldstad & Mikkelsen, 2008; 

Stray, 2012; Biesta, 2006; Biseth, 2014). Kun når de ulike bestanddeler som beskrives i disse 
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kombineres og ivaretas, er det naturlig å anta at demokratiopplæringen totalt fungerer for å 

skape den type samlede demokratisk kompetanse blant andre Mikkelsen og Fjeldstad (2008) 

og Biseth (2014) beskriver som den ønskelige sum av opplæringsinnsatsen.  I det tverrfaglige 

arbeidet med demokrati og medborgerskap kan det derfor være behov for å avklare hvor og i 

hvilke(t) fag ansvaret for de ulike delene av demokratiopplæringen skal ligge.  

Jeg tok i denne oppgavens innledning utgangspunkt i 16 år gamle Greta Thunberg. Det er lite 

grunnlag for å hevde at den form for kritikk hun retter mot myndigheter og samfunn, og den 

aksjonisme i form av streik mot samfunnets utdanningsinstitusjoner hun står for er noe som 

fremheves i de forståelser av samfunnsfagets demokratiopplæring som her er presentert. Det 

kan heller argumenteres for at politisk informerte borgere som stemmer ved valg og som 

gjennom dialog og harmonisk diskusjon evner å eksistere sammen som sosiale medmennesker 

er den forståelsen av demokratisk deltakelse som tydeligst trer frem i uttalelsene fra utvalget i 

denne undersøkelsen. Samfunnsfagets viktigste bidrag i opplæringen av denne borgeren ser 

blant de lærerne som her har uttalt seg ut til å i hovedsak forstås som kunnskaper om sentrale 

trekk ved det representative demokratiet og sentrale verdier som ligger til grunn for 

demokratiet i Norge slik dette ser ut i dag.  

Praktiske implikasjoner og videre forskning 

Basert på beskrivelsene over kan det se ut til at det kan være behov for videre 

konkretiseringer av hva medborgerskap kan forstås som i forbindelse med at dette løftes opp 

som en del av den større og tverrfaglige demokratiopplæringen skolen skal bedrive. 

Utdanningsmyndighetene står også ovenfor en utfordring når det gjelder å fordele ansvar for 

de ulike bestanddelene i demokratiopplæringen. Undersøkelsen viser hvordan det å drive 

opplæring både om, for og gjennom demokrati er en betydelig og utfordrende oppgave for 

samfunnsfaglærere. Hvordan samfunnsfaget skal bidra til å sikre den samlede demokratiske 

kompetansen demokratiopplæringa kan forstås å ha som mål vil fortsette å være et viktig 

spørsmål å stille seg, både for myndigheter og utøvende lærere. 

Denne oppgaven er skrevet i en tid hvor skolens læreplanverk kan forstås som å eksistere i en 

viss form for «limbo», hvor enkelte læreplandokumenter som skal gjelde for framtiden er 

fastsatt, noen prinsipper for fag er bestemte, men hvor det helhetlige læreplanverket og 

kompetansemålene som skal beskrive innhold i de ulike fagene ennå ikke er vedtatt. Det er et 

potensiale for å se nærmere på hvilke forståelser av demokrati og medborgerskap som kan 
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leses ut av disse når de er fullførte. Samtidig vil det være interessant å se på hvordan lærere i 

samfunnsfag vil forstå det demokratiopplæringsoppdrag de gis når ny læreplantekst eksisterer. 

Hvilken betydning den vekt som eventuelt legges på medborgerskap, og om begrepet i seg 

selv vil innebære at demokratiopplæringen innrettes på nye vis i framtidens samfunnsfag er 

også interessante spørsmål å undersøke videre.    
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Interjvuguide 

DEL 1: INTRODUKSJON 

1: Presentasjon av undersøkelsen.  
- Tema: Samfunnsfagslæreres forståelse av demokrati og medborgerskap, 

betydningen av dette for undervisning 
- Mastergradsprosjekt, inkluderer grupper av lærere fra ulike skoler 
- Om informantenes rolle: Ikke vise ekspertise eller forståelse, men ønske om å få 

innsikt i deres tanker om temaet.  

2: Praktisk informasjon 
- Alle utsagn anonymiseres 
- Samtalen tas opp, men kun for å kunne transkribere. I transkripsjon anonymiseres 

navn, og opptak slettes etter transkripsjon og evt. Dobbelsjekking av denne 
- Mulig å trekke samtykke til oppbevaring 
- Vise til skjema som skal signeres, og få signatur  

3: Informere om opptak, og starte opptak 

4: Kort oversikt over gangen i intervjuet:  
- Litt om deg, og din erfaring med samfunnsfag 
- Deretter en bolk om demokrati som tema i samfunnsfag 
- Deretter mer utfyllende om medborgerskapsbegrepet  
- Mulighet til spørsmål eller kommentarer avslutningsvis. 

Q0: Først av alt, kunne du uten å nevne eget navn, fortalt litt om deg selv, hvilke fag du 
underviser i, og ca. hvor mange år du har undervist i samfunnsfag? 
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DEL 2: OM DEMOKRATI I SAMFUNNSFAGET 

Formål [INFORMASJON TIL INTERVJUER]: Etablere forståelse av overordnede tanker om 
samfunnsfaget, og demokratiets/demokratiundervisningens plass og rolle i dette. 
Igangsette kognitive prosesser / oppmykning 

Q1: Jeg vil gjerne høre litt om hva du tenker om samfunnsfag på VG1, og hva du tenker er 
de viktigste temaene / områdene faget handler om  

Q2: Hvilken rolle tenker du at temaet demokrati bør spille i samfunnsfaget?  

Q3: Har du noen tanker om hva målet er, når vi arbeider med temaet demokrati i 
samfunnsfag? 

Q4: Om du skulle beskrevet hva en elev skal få ut av undervisningen, i forbindelse med 
demokrati som tema i samfunnsfag, hva ville du trukket frem da? 
 
[Be vedkommende om å lage en liste med ferdigheter og kunnskaper] 

Q5: Kan du huske noen undervisningsøkter du har gjennomført som du tenker er knyttet 
til temaet demokrati i samfunnsfag? 

- Mulig oppfølging: 
o Som du synes har fungert bra 
o Som du synes har fungert dårlig 

Informer intervjuobjektet om at hun skal få lese utdrag fra den Overordna delen av 
læreplanen, hvor demokrati og medborgerskap beskrives som tverrfaglig tema som 
skal behandles i alle fag. Spør om informanten er kjent med den nye overordna del av 
læreplanen og de(t) tverrfaglige tema(ene). 
 
Be informanten markere deler av teksten den mener er spesielt relevant for 
samfunnsfag og undervisning i dette faget.  
 

2.5.2 Demokrati og medborgerskap (vedlagt) 
Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om 
demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i 
demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen 
mellom …. 

Q6: Kan du fortelle meg litt om hvilke deler av teksten du har markert, og hvorfor?  

Q7: Hvordan tenker du at denne beskrivelsen forholder seg til dine egne tanker om 
demokrati i samfunnsfaget? Er det noen elementer her du selv ikke nevnte? 
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Q8: Har du noen tanker om hvordan samfunnsfaget kan spille en rolle i arbeidet med 
demokrati og medborgerskap som det beskrives her, sammenlignet med andre fag? 

Q9: Er det noe du vil legge til eller trekke fra lilsten over ferdigheter og kunnskaper etter 
å ha lest denne beskrivelsen?  
 
[Be vedkommende om å se på, og evt. justere listen fra tidligere, og markere hva som er 
nytt.] 

Q10: Om du tenker på hvordan du har arbeidet med demokrati i samfunnsfag – er det 
noe du ville justert, tatt vekk eller lagt til med bakgrunn i denne beskrivelsen? 
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DEL 3: OM MEDBORGERSKAPSBEGREPET 

Formål [INFORMASJON TIL INTERVJUER]: Undersøke hvilke, om noen, forståelser 
læreren har av begrepet medborgerskap, og hvordan de forstår dette i relasjon til 
demokrati som tema i samfunnsfaget. Hvordan tilnærmer de seg 
medborgerskapsbegrepet slik det kommer til uttrykk i ny OP og kjerneelement i SF.  

Q11: Som vi så i utdraget nettopp, er medborgerskap et begrep som brukes i de nye 
læreplanene, og som også nevnes som tverrfaglig tema.  
 
Hvis du skulle beskrevet hva en medborger er i dine øyne – hvordan ville du gjort det? 

- Evt. oppfølging:  
o Hva skal til for å være medborger 
o Hva er en god medborger 
o Hva skal til for å utøve medborgerskap 

Q12: Tenker du at medborgerskapsbegrepet er relevant når vi snakker om demokrati i 
samfunnsfaget? Evt. hvordan? 

Q13: Tenker du at den undervisningen du gjennomfører i samfunnsfag bidrar til å skape 
medborgere? På hvilke måter eventuelt.  

Informer intervjuobjektet om at hun skal få lese utdrag fra den nye læreplanen i 
samfunnsfag, som nå skal endre navn til Samfunnskunnskap, hvor det etableres nye 
«kjerneelementer» i faget, som skal beskrive den «overordnede prioriterte retningen 
og innholdet for faget».  
 
For samfunnsfaget er «Medborgerskap og bærekraftig utvikling” ett av fire 
kjerneelementer. Informanten trenger ikke å markere i teksten.  
 

Utdrag, nye kjerneelementer i samfunnsfag (vedlagt) 
Medborgerskap og bærekraftig utvikling innebærer at elevene skal kunne vurdere 
bakgrunnen for, konsekvenser av og handlingsalternativer for …  

Q14: Først av alt – har du noen umiddelbare tanker om disse beskrivelsene? 

Q15: Når du tenker på dine egne beskrivelser av det å være en medborger – hvordan 
synes du beskrivelsen av kjerneelementet forholder seg til disse? 

Q16: Opplever du at denne beskrivelsen har betydning for hvordan det bør undervises i 
samfunnsfaget i framtiden? Hvordan? 
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Q17: Tenker du at du må endre din undervisning i samfunnsfag noe når den nye 
læreplanen trer i kraft? 

Q18: Avslutningsvis: Demokrati og medborgerskap er nytt som tverrfaglig tema i de nye 
læreplanene. Medborgerskap er et nytt begrep, og også nevnt som kjerneelement i 
samfunnsfag for fremtiden.  Hvilken betydning tenker du at dette kan ha for 
samfunnnsfaget?   
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DEL 4: AVSLUTNING 

Formål: Sikre at deltakerne har fått gi uttrykk for det de ønsker. Oppsumere, avrunde og 
informere deltakerne om prosessen videre.   

Q1: Takk. Vi begynner å nærme oss slutten. Er det noe du ønsker å kommentere eller 
utdype før vi avslutter? 

Q2: Avslutningsvis: Jeg håper dette intervjuet har vært en ålreit opplevelse for deg. Om 
det er noe du har reagert på, eller vil kommentere ved selve spørsmålene og 
undersøkelsen kan du gjerne komme med disse nå. 

Informere om: 
- Enkel beskrivelse av behandling av data: Koding og leting etter mønstre 
- Publisering i juni 
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Vedlegg 2: Utdrag fra Overordnet del av 

læreplanverket, kap. 2.5 Tverrfaglige temaer 

 

2.5.2 Demokrati og medborgerskap 

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

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

demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom 

demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og 

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

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå 

sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å delta i 

politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker rettighetene til 

politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen skal stimulere elevene til å 

bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i 

Norge. 

Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd med 

demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets 

rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å 

håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal 

elevene lære hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og 

vedlikeholdes. 
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Vedlegg 3: Utdrag fra «Kjerneelementer i fag - 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet som føringer 

for utforming av læreplaner for fag til LK20 og 

LK20S» 

 

Kjerneelementer i faget samfunnskunnskap VGO 

Medborgerskap og bærekraftig utvikling innebærer at elevene skal kunne vurdere 

bakgrunnen for, konsekvenser av og handlingsalternativer for bærekraftig utvikling på 

individ-, nasjonalt og globalt nivå.  

Medborgerskap og bærekraftig utvikling handler om demokratisk medborgerskap og den 

samfunnsmessige dimensjonen av bærekraftig utvikling, hvordan mennesker samarbeider, 

organiserer seg og fatter beslutninger i samfunn.  

Dette innebærer også at elevene skal få handlingskompetanse til å medvirke i demokratiske 

prosesser og samfunnsforming. Sentralt innhold skal ses i lys av det lokale til det globale, og 

urfolk og minoriteters perspektiv. 

 


