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Sammendrag 
Dette masterprosjektet handler om elever og læreres opplevelse av undervisningen som gis 

knyttet til demokratisk deltakelse og politisk engasjement i samfunnsfag, og fokuserer 

spesielt på hvordan elevene forberedes på det å skulle stemme ved valg når de fyller 18 år. I 

arbeidet med prosjektet har jeg gjennomført intervjuer med tre lærere som underviser i 

samfunnsfag i førsteklasse på videregående, og jeg har gjennomført spørreundersøkelse med 

til sammen 43 elever, fordelt på to forskjellige klasser på to forskjellige skoler.  

 

I oppgaven tar jeg for meg teori jeg mener er relevant for temaet. Jeg ser på hva 

Utdanningsdirektoratet og Opplæringsloven sier om hva elevene skal lære og forberedes på 

relatert til temaet, og jeg ser på hva relevant forskning forteller. Oppgavens formål er å gi 

innsikt i elever og læreres holdninger til politisk utdannelse i samfunnsfag, og hvordan man 

på best mulig måte kan forberede elevene til å kunne ta et gjennomtenkt og reflektert valg når 

de kan stemme for første gang det året de fyller 18 år. Oppgavens problemstilling er derfor 

”Hvordan opplever elever og lærere utdanningen som gis i politikk i samfunnsfag, og 

hvordan forberedes elevene på det å skulle stemme?”. For å svare på denne problemstillingen 

har det også vært relevant å se på ulike demokratiforståelser, samt skolens syn på demokrati 

og medborgerskap. Dette har jeg gjort greie for i oppgavens teoridel, i tillegg til et utvalg 

tidligere forskning som er relevant for oppgavens tema.  

 

Gjennom analysen av de empiriske undersøkelsene presenterer jeg de mest sentrale funnene 

mine. Disse tar for seg i hvilken grad elevene selv føler seg forberedt til å stemme, hva de er 

fornøyde med knyttet til valgforberedende undervisning og hva de ønsker å lære mer om for å 

være bedre forberedt til å stemme. Også i analysen av lærerintervjuene tar jeg opp hvilke 

opplevelser disse har av undervisningen i temaet, hva de mener fungerer bra og hva de mener 

at kan forbedres. Deretter drøfter jeg de empiriske funnene mine, og trekker inn relevant teori 

fra teorikapittelet i oppgaven. I avslutningen av oppgaven kommer jeg med en oppsummering 

av mine viktigste funn og didaktiske implikasjoner disse kan føre med seg.  
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Forord 
Når jeg nå leverer denne masteroppgaven, og avslutter tiden min som lektorstudent på 

Blindern, er det flere personer som fortjener en takk. Først av alt vil jeg takke veilederen min 

Erik Ryen for god veiledning og tilgjengelighet underveis i arbeidet med denne oppgaven. 

Jeg vil også takke mine medstudenter for godt samarbeid og konstruktiv veiledning, samt 

hyggelige pauser og samtaler både dette halvåret og gjennom disse fem årene generelt. Å 

være del av et nysgjerrig og lærevillig miljø som på Blindern disse årene, både blant 

forelesere og medstudenter, har vært både lærerikt og gøy. 

 

Videre vil jeg takke alle informantene mine. For å få gjennomført denne masteroppgaven var 

det helt avgjørende å finne personer som sa ja til å stille som informanter. Lærere som tok seg 

tid i en travel hverdag for å stille opp til intervju, samt satte av tid i undervisningen for at jeg 

kunne komme og gjennomføre spørreundersøkelse med elevene deres. Jeg vil også takke 

elevene som sa ja til å bli med. Uten lærere og elever som sa ja til å stille opp, ville heller 

ikke dette prosjektet kunne blitt gjennomført.  

 

Arbeidet med oppgaven har både tatt mye tid og vært utfordrende, men også veldig lærerikt. 

Det har vært interessant å sette seg inn i oppgavens tematikk, og også gjennom møtene med 

elever og lærere få innsikt i deres opplevelser rundt temaet. Forhåpentligvis kan oppgaven 

bidra til økt innsikt i elever og læreres opplevelser av politikkundervisningen i samfunnsfag, 

og til flere perspektiver rundt et tema jeg selv synes er spennende, og som er viktig både i 

skolen og for samfunnet ellers. 

 

God lesning! 

 

Oslo, mai 2019 

Håkon A. Buckner 
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1 Innledning 
1.1 Introduksjon 
Under formål i den gjeldende læreplanen i samfunnsfag, kan man innledningsvis lese at  

 

I eit demokratisk samfunn er verdiar som medverknad og likeverd viktige prinsipp. 

Sentralt i arbeidet med samfunnsfaget står forståing av og oppslutning om 

grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling. Faget skal 

stimulere til å gje erfaring med aktivt medborgarskap og demokratisk deltaking  

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2). 

 

I lys av dette kan vi se at samfunnsfaget i skolen skal bidra til å gjøre dagens elever forberedt 

på å delta i demokratiet. I Norge har man fra året man fyller 18 år muligheten til å stemme 

ved valg. Dette er riktignok bare en måte å delta i demokratiet på. I denne oppgaven vil jeg se 

nærmere på utdannelsen som gis i samfunnsfag som er relevant for politikk og demokratisk 

deltakelse, og spesielt se på dette knyttet til valg.  

 

Noe av utgangspunktet for ideen til denne oppgaven var utsagn som «jeg stemte det samme 

som mamma og pappa» , «jeg visste ikke hva jeg skulle stemme, så jeg droppa det», eller 

«jeg er ikke interessert i politikk», som jeg har hørt fra venner og bekjente opp igjennom. 

Dette trenger selvfølgelig ikke være et utbredt syn eller vanlige oppfatninger, men det gjorde 

meg likevel nysgjerrig på temaet, og gjorde at jeg ville finne ut mer om dette. Som 

lektorstudent i samfunnsfag og fremtidig samfunnsfaglærer, ville jeg finne ut mer om 

hvordan utdannelsen til politisk deltakelse i skolen fungerer. Opplever elever på 

videregående skole at de er klare til å stemme når de fyller 18 år? Og hva kan skolen gjøre for 

å forberede elevene på å delta i demokratiet og å stemme, og hvordan kan man få til dette? 

 

Etter å ha satt meg nærmere inn i temaet gjennom å lese tidligere forskning og annen 

litteratur på feltet, har flere spørsmål og nye perspektiver kommet frem. Utgangspunktet for 

ideen til oppgaven var altså at jeg ville finne ut om norske 18-åringer føler seg klare, altså 

godt forberedt, til å stemme når de får sjansen til å gjøre det for første gang det året de fyller 

18 år. En måte å finne ut av dette på kunne vært å gjennomføre en kvantitativ studie, der en 

større andel respondenter svarte på hvor klare de følte seg. Samtidig ville jeg, både av egen 
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interesse og for oppgavens relevans, også se nærmere på undervisningen som gis som er 

relevant for dette, og få dypere innsikt i noen perspektiver på hvordan ting gjøres, og hvorfor 

ting er som de er. Jeg ville derfor også få innsikt i didaktiske aspekter i undervisningen, som 

også er sentralt i denne oppgaven, da den skrives i samfunnsdidaktikk. For å få til dette kom 

jeg frem til at det ville være hensiktsmessig å gjennomføre dybdeintervjuer med et utvalg 

lærere. Jeg ville også få innsikt i elevers eget syn på saken, og bestemte meg derfor for å, i 

tillegg til lærerintervjuene, gjennomføre en spørreundersøkelse med klassene til noen av 

lærerne jeg intervjuet. Dette ville sikre både lærere og elevers perspektiver rundt dette temaet. 

I oppgavens metodedel vil jeg blant annet komme nærmere inn på hvordan datainnsamlingen 

ble gjennomført, og hvorfor jeg har tatt de valgene jeg har tatt i arbeidet med prosjektet.  

 

 I neste del av innledningen vil jeg gå nærmere inn på hvilke avgrensninger jeg har gjort i 

arbeidet med denne oppgaven, og hvilke forskningsspørsmål jeg ville ta utgangspunkt i for 

prosjektet mitt.  

 

1.2 Avgrensning og problemstillinger 
Som nevnt har jeg etter å ha lest relevant litteratur om temaet kommet frem til nye 

perspektiver og avgrensninger som vil være sentrale i denne oppgaven. Et utvalg av denne 

litteraturen vil jeg også komme tilbake til og gå nærmere inn på senere i oppgaven.  

 

Problemstillingen jeg har valgt som utgangspunkt for oppgaven er følgende: 

 

Hvordan opplever elever og lærere utdanningen som gis i politikk i samfunnsfag, og hvordan 

forberedes elevene på det å skulle stemme? 

 

Jeg valgte deretter ut noen videre forskningsspørsmål som sentrale for oppgaven og det jeg 

ønsker å undersøke: 

• Hva trenger elevene å lære om for å være forberedt til det å skulle stemme, og 

hvordan kan man få til dette?  

• Hva fungerer bra med undervisningen som er relevant for det å skulle stemme i dag, 

og hva kan man endre på for å få til en forbedring? 

• Føler elevene seg  godt forberedt på det å skulle stemme når de nærmer seg 18 år? 
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I arbeidet med oppgaven har jeg intervjuet lærere som underviser i samfunnsfag på 

videregående skole, samt gjennomført spørreundersøkelser med samfunnsfagelever. Da noe 

av poenget med prosjektet mitt er å få innblikk i noe av undervisningen elevene har fått før de 

skal stemme, samt hvor godt forberedt de føler seg, ville jeg gjøre undersøkelsene mine  på 

elever som var så nærme som mulig stemmerettsalder. Samtidig måtte jeg vurdere om jeg 

ville intervjue elever som hadde valgt samfunnsfaglige fag som programfag på videregående, 

for eksempel politikk og menneskerettigheter, eller om jeg ville ta utgangspunkt i elever som 

fulgte den obligatoriske undervisningen i faget, altså at de foreløpig ikke hadde hatt 

undervisning i programfagene som kunne ha innvirkning på i hvilken grad de følte seg 

forberedt til å stemme. Dette førte til at jeg valgte å gjøre elevundersøkelsene mine med 

elever som gikk i førsteklasse på videregående, og dermed foreløpig kun hadde hatt 

samfunnsfagundervisningen som alle elevene har. Noen linjer, for eksempel idrettsfag, kan 

ha samfunnsfag i andreklasse, men dette var ikke tilfellet i utvalget mitt. Dette vil innebære at 

utvalget mitt skal være en tilfeldig fordeling av elever med tanke på interesse for politikk 

utover skolefag. Samtidig er et poeng som burde nevnes at inntakskravene på skolene jeg har 

gjort undersøkelser på kan ha betydning for funnene mine. Det bør derfor nevnes at 

elevsammensetningen derfor altså ikke er helt tilfeldig. Dette vil jeg komme nærmere inn på i 

oppgavens metodedel.   

 

1.3 Aktualisering og oppgavens relevans 
Under formålet med opplæringa innledningsvis i Opplæringsloven står det blant annet at 

opplæringa skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte (Opplæringslova, 

1998, § 1-1). Dette gjelder generelt for alle fag, og uavhengig av klassetrinn, men viser 

likevel til skolens rolle når det gjelder opplæring innen demokrati.  

 

Som jeg viste til tidligere i innledningen gjør også Utdanningsdirektoratet, under formål med 

samfunnsfaget, greie for en del viktige aspekter i samfunnsfag. Dette var for eksempel 

demokratisk deltakelse, aktivt medborgerskap og demokratiske verdier 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 2). Videre kan man under kompetansemålene i faget etter 

vg1/vg2 lese at mål for opplæringa er at elevene skal kunne «utforske og diskutere korleis ein 

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

påverknad» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 11) og at elevene skal kunne «analysere 

grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg» (Utdanningsdirektoratet, 2013, 
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s. 11). Dette er altså også med på å legge føringer for hva som skal undervises i i 

samfunnsfaget, og hvordan elevene skal forberedes på å delta i demokratiet, blant annet på en 

måte som er relevant for det å skulle stemme. Når dette er sagt vil det naturligvis være flere 

aspekter knyttet til utdannelse til å delta i demokratiet enn akkurat det å skulle stemme. Noe 

av dette vil jeg til en viss grad komme inn på i denne oppgaven, selv om hovedfokuset vil 

være å se på hvordan demokratiundervisningen forbereder elevene til å stemme ved valg.  

 

Et interessant spørsmål man også kan stille seg her er at dersom skolen ikke klarer å gjøre 

elevene godt forberedt til å stemme ved valg, hvem skal da gjøre det? Elevene har naturligvis 

et ansvar for å forberede seg selv når de når myndig alder og skal stemme, men det er likevel 

naturlig å tenke at skolen burde være et naturlig sted hvor dette kan skje. Og, dersom det er 

mange elever som ikke føler seg klare til å stemme når de er 18 år, og derfor enten dropper å 

stemme eller stemmer uten å gjøre en gjennomtenkt vurdering, vil dette også kunne sies å 

være en svakhet i demokratiet i Norge. Disse tankene er også en av grunnene til at jeg ville 

undersøke temaet nærmere, og viser hvorfor temaet er viktig. Temaet er altså relevant både 

for skolesystemet og samfunnsfaget spesielt, men også for samfunnet som helhet, sett i et 

større perspektiv.  

 

Arbeidet med oppgaven og funnene jeg har gjort kan være med på å gi økt innsikt om 

perspektiver og holdninger til samfunnsfagundervisningen rettet mot demokrati og 

valgdeltakelse. Som jeg også har vært inne på og vist til tidligere i innledningen, har både 

skolen generelt og samfunnsfaget spesielt en viktig oppgave når det gjelder å gi elevene 

opplæring til demokratisk deltakelse.  

 

Børhaug (2008) skriver at forskning på utdannelse i politikk i skolen i vestlige land i stor 

grad har dreid seg om studier av læreplaner og analyse av lærebøker, og at det er gjort lite 

forskning på hva som skjer i klasserommene (Børhaug, 2008, s. 583). Det er også 

gjennomført forskning gjennom lærerintervjuer. Dette bruker han som argument for at det 

trengs å forske på hva som faktisk skjer i klasserommene. Samtidig kan det også 

argumenteres for at det hadde vært interessant å høre hva elevene tenker om det som skjer i 

klasserommet. Med utgangspunkt i dette vil jeg derfor se nærmere på dette, ved å 

gjennomføre spørreundersøkelse med elever i tillegg til å intervjue lærere. I tillegg kan det 

nevnes, som jeg vil komme nærmere inn på senere i oppgaven, at Børhaug her konkluderer 

med at politikkundervisningen i stor grad dreier seg om å forberede elevene på det å stemme 
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helt konkret (Børhaug, 2008, s. 579). I lys av dette vil det derfor være relevant å få innsikt i 

hvordan lærere og elever tenker omkring dette i dag, samt hvordan skolen kan lykkes med å 

gjøre elevene godt forberedt til å stemme. 

 

Mathé (2018) skriver også at det er gjort mye forskning omkring unge mennesker og politikk, 

men at de fleste studier fokuserer på deres interesse, tillit og deltakelse i politikken, samt 

deres holdning og kunnskap omkring politikk (s. 5). I sin artikkel har Mathé undersøkt 16-

åringers oppfatning av politikk og forholdet mellom folk og politikken (Mathé, 2018, s. 5). I 

min oppgave går jeg nærmere inn på hvordan undervisningen spesielt er rettet mot elevene 

for å forberede dem på deltakelse i samfunnet, og gjennom stemmegivning spesielt. 

 

1.4 Hvorfor er dette viktig? 
Kjetil Børhaug (2005) gjør blant annet greie for det han kaller tre begrunnelser som kan dra 

samfunnsfaget i ulike retninger når det gjelder samfunnsfagets didaktiske utvikling. De tre 

begrunnelsene han gjør greie for er at samfunnsfaget kan ses i et nytteperspektiv, i et politisk 

styringsperspektiv der nasjonsbygging og legitimering av samfunnsforholdene er det mest 

sentrale, eller i et danningsperspektiv der myndiggjøring og bevisstgjøring av elevene er det 

mest sentrale (Børhaug, 2005, s. 171). Videre stiller han spørsmål ved i hvilken grad de ulike 

begrunnelsene burde prege samfunnsfaget. Børhaug tar altså opp hva faget burde inneholde, 

og hva som burde være de mest sentrale elementene. Jeg vil spesielt trekke frem de to siste 

begrunnelsene hans som særlig relevante for denne oppgaven. Både det politiske 

styringsperspektivet med nasjonsbygging og legitimering av samfunnsforholdene, samt 

danningsperspektivet der myndiggjøring og bevisstgjøring av elevene er elementer i faget 

som kan ligge tett opp til undervisningen i poltikk og deltakelse i samfunnsfaget.  

 

I konklusjonen i den samme artikkelen skriver Børhaug blant annet at danningsperspektivet 

er reformatorisk fordi det vil stimulere unge mennesker til å delta i kritikk og reform av 

samfunnsforholdene. Likevel peker han på at den samfunnsborgeren som setter seg godt inn i 

ulike saksforhold, for så å ta stilling til ulike  problemstillinger, ikke er så veldig utbredt, og 

at det til og med heller ikke er så vanlig å systematisk sette seg inn i ulike politiske partiers 

partiprogram. Han skriver at mange finner ut av hvilke politiske meninger de står for på helt 

andre måter, for eksempel gjennom den sosiale identiteten de har, gjennom forbilder eller 

gjennom medieoppslag (Lupia et al., 1998, referert i Børhaug, 2005, s. 181-182). Børhaug 
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skriver derfor at samfunnsfaget, basert på danning, må forberede og kvalifisere den politiske 

meningsdanningen (Børhaug, 2005, s. 181-182).   

 

Også Jannicke Heldal Stray (2012) er inne på hvorfor demokratiundervisning er viktig, og 

skriver at en av skolens viktigste oppgaver er å styrke demokratiet (Stray, 2012, s. 17). 

«Gjennom opplæringen og det institusjonelle livet i skolen skal elevene forberedes for 

demokratisk deltakelse» (Stray, 2012, s. 17). Stray trekker også frem at en utfordring for 

lærere og elever er at skolens demokratiske mandat ikke beskrives, utdypes eller defineres i 

tydelig nok grad i fagplanene eller kompetansemålene (Stray, 2012, s. 18). Samtidig kommer 

det nye læreplaner i 2020, og det har allerede blitt gjort greie for ny overordnet del av 

læreplanverket, som er vedtatt, men som trer i kraft i sammenheng med de nye læreplanene. I 

dag er det den generelle delen som er gjeldende. I den nye overordnede delen gjøres det blant 

annet greie for tre nye, tverrfaglige temaer, der demokrati og medborgerskap er det ene, 

sammen med bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring (Kunnskapsdepartementet, 

2017, s. 13-14). Dette innebærer altså at demokrati og medborgerskap skal jobbes med i 

skolen på tvers av fag. 

 

Hvordan ulik forskning og teori ser på demokratiundervisning og medborgerskap i skolen vil 

jeg komme tilbake til i oppgavens neste del, og vil også være gjennomgående i oppgaven 

som helhet. Dette vil også ses i sammenheng med funnene jeg gjør gjennom undersøkelsene 

jeg gjennomfører i forbindelse med prosjektet. 
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2 Teori og tidligere forskning 
2.1 Skolens rolle og formål 
Stray (2014) skriver at mandatet for norsk skole kan deles i to hovedmål, som i praksis 

henger sammen. Det første hovedmålet er å passe på at elevene får de grunnleggende 

ferdighetene og den kunnskapen som er nødvendig for å fungere i samfunnet som 

selvstendige individer med egen jobb. Det andre mandatet handler om det politiske livet, og 

hvordan skolen kan bidra til å styrke demokratiet som styreform, aktiv deltakelse og felles 

verdigrunnlag (Stray, 2014, s. 651).  

 

For å forberede elevene til det å skulle stemme, kan det argumenteres for at det er viktig å gi 

elevene innsikt i hvordan demokratiet fungerer, og hvilke muligheter man har for å delta i, 

eller påvirke, demokratiet selv. Det å delta ved valg er naturligvis bare en av flere former for 

demokratisk deltakelse. Samtidig er dette en form som for mange kanskje kan oppleves som 

den mest naturlige og enkleste måten å delta på. I denne teoridelen av oppgaven vil jeg gå 

nærmere inn på teori om demokrati og medborgerskap, og hvordan skolen legger til rette for 

at elevene skal bli aktive medborgere i demokratiet. Det å være godt forberedt til å stemme 

vil også kunne innebære en bredere forståelse av hvordan demokratiet fungerer eller innsikt i 

ulike debatter som foregår i demokratiet.  

 

2.2 Demokrati og medborgerskap 
Stray (2012) skriver at begrepet medborger er hentet fra det engelske ordet citizenship. På 

engelsk brukes the citizen om en borger, og citizenship helst som borger blant andre borgere 

(Stray, 2012, s. 19). Det skilles videre mellom citizenship som status og som rolle. På norsk 

kan dette skillet vise til skillet mellom statsborger og medborger, der citizenship som status 

tilsvarer statsborgerskap, mens citizenship som rolle tilsvarer medborgerskap. Det å ha 

statsborgerskap fører med seg forskjellige rettigheter, for eksempel kan det føre med seg 

retten til å kunne stemme ved valg. Medborgerskapsbegrepet knyttes altså i større grad til 

rollen, og denne påvirkes av samfunnets politiske, sosiale og kulturelle forhold, og 

forventningene som følger med disse forholdene. Dette henger sammen med samfunnets 

politiske, sosiale og kulturelle former for samhandling. Oppsummert kan vi si at 

statsborgerskapet begrenser seg til å gjelde individets rettigheter, mens medborgerskapet, 

som rolle, innebærer en verdi- og handlingsdimensjon (Stray, 2010;2011, referert i Stray, 
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2012, s. 19-20). Det å ha muligheten til å stemme ved valg vil derfor handle om 

statsborgerskap, eller citizenship som status, mens det å faktisk ta stilling til det, sette seg inn 

i det man burde sette seg inn i, og å gjennomføre det, handler om medborgerskap og rolle. 

Dette vil jeg også komme tilbake til og gå nærmere inn på i neste underkapittel av oppgaven. 

 

Demokrati som begrep kan forstås på forskjellige måter, og det er viktig at man som lærer, og 

i skolen generelt, er bevisst på hvordan man ønsker å fremme det synet, eller den 

oppfatningen på demokrati som man ønsker å fremme. I lys av dette vil jeg igjen nevne det 

jeg så vidt var inne på i innledningen av oppgaven, om at det å se på deltakelse i demokratiet 

eller politisk utdannelse i samfunnsfag bare ved å se på stemmegivning, vil innebære et 

avgrensa syn på politikk. Demokratisk deltakelse og utdannelse til dette innebærer veldig 

mye mer enn akkurat det å skulle stemme (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 29). Likevel kan det 

å skulle stemme være en måte å delta i demokratiet på. Teori om demokratisk medborgerskap 

og utdannelse til dette vil derfor også kunne være relevant for stemmegivning. I denne 

teoridelen vil jeg derfor blant annet se på demokratisk medborgerskap og utdannelse til dette, 

og knytte dette videre til det å skulle stemme. Jeg vil også gå inn på hva demokratisk 

medborgerskap innebærer, og hvilken rolle dette spiller i skolen. 

 

På mange måter kan man si at det er individene i samfunnet som er med på å føre 

demokratiet videre. Dette kan gjøres gjennom å delta i offentligheten, følge de demokratiske 

spillereglene og å følge demokratiske verdier. Stray (2014) skriver ut i fra dette at 

demokratisk medborgerskap innenfor en pedagogisk ramme handler om «å lære å leve 

sammen i et politisk, stabilt fellesskap» (Norman og Kymlicka 2000, Stray 2010, Stray 

2011a, referert i Stray, 2014, s. 655). Videre må demokratisk medborgerskap som begrep 

knyttes til demokrati. Uten et demokrati vil man heller ikke ha demokratiske medborgere. En 

utfordring innen skole og utdanning er hvordan man kan gi elevene utdannelse innen 

demokratisk medborgerskap, og hvordan man på best mulig måte kan tilrettelegge for læring 

som styrker hver enkelt sin demokratiske kompetanse (Stray, 2014, s. 655). Får man til dette, 

vil man også legge til rette for at elevene i større grad kan gjøre et gjennomtenkt og 

velbegrunnet valg når de skal stemme, noe som kan ses på som ett av flere naturlige mål for 

politikkundervisningen i samfunnsfag, samt en styrke for demokratiet dersom man får dette 

til. 
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2.2.1 Demokratisk deltakelse som status og rolle 
Alle som har statsborgerskap og lever i et demokratisk land, er per definisjon demokratiske 

borgere (Stray, 2014, s. 655). Begrepet medborger er relativt nytt i det norske språket, men i 

engelskspråklige land brukes democratic citizenship, som altså kan oversettes til norsk som 

demokratisk medborgerskap. Internasjonalt, og innenfor internasjonale teorier om demokrati, 

er citizenship som begrep godt innarbeidet, og har fått økende betydning de siste tiårene 

(Stray, 2014, s. 655). Videre er det imidlertid på engelsk som nevnt vanlig å skille mellom 

citizenship som status og citizenship som rolle, noe som oversatt til norsk kan sammenliknes 

med forskjellen mellom statsborger og medborger. Statsborgerskapet henger sammen med 

juridiske rettigheter som borger i en nasjon, mens statusen som samfunnsborger eller 

medborger gir rettigheter som kan beskrives som representative (Stray, 2014, s. 655). 

Hvilken status man har fører ikke med seg noe annet enn at man som borger må respektere de 

gjeldende lovene, og det er valgfritt om man for eksempel ønsker å stemme. Begrepet 

medborgerskap går utover dette. Stray knytter begrepet til det hun kaller en demokratisk 

rolle, og sier at de fleste teoretikere er enige om at dette er en rolle som både kan og må læres 

(Stray, 2014, s. 655-656). Man kan altså skille mellom demokratisk deltakelse som status og 

demokratisk deltakelse som rolle, der statusbegrepet kan forstås som passivt og rollebegrepet 

som aktivt. Statusbegrepet kan begrenses til rettigheter, som for eksempel det å ha 

muligheten til å stemme ved valg eller ha rett til trygd. Rollebegrepet innebærer som sagt noe 

aktivt, for eksempel deltakelse i demonstrasjoner, sivil ulydighet, offentlig deltakelse og aktiv 

påvirkning i enkeltsaker (Stray, 2014, s. 657).  

 

Det å ha retten til å stemme kan altså henge sammen med statusen, eller statsborgerskapet 

man har. Likevel vil det altså være en forskjell fra dette, til det å innta en «aktiv» rolle når 

man skal stemme, gjennom å sette seg inn i ulike saker og kanskje også bidra til påvirkning 

innenfor disse. Empirien i denne oppgaven vil blant annet se nærmere på hvordan elevene 

forholder seg til det å stemme, og hvordan og i hvilken grad de forberedes til dette.  

 

2.2.2 Demokrati og medborgerskap i skolen 
Som nevnt blir demokrati og medborgerskap et av tre nye, tverrfaglige temaer i ny overordnet 

del av den nye læreplanen. Her blir demokrati og medborgerskap blant annet beskrevet ved at 

det skal «gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og 

gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 
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13). Videre står det at elevene gjennom opplæringen skal få forståelse for sammenhengen 

mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og 

organisasjonsfrihet, og de skal få kjennskap til at demokratiet kan ha ulike former og uttrykk. 

Også rettigheter og plikter blir nevnt, og beskrives ved at elevene har rett til å delta i politisk 

arbeid, samtidig som samfunnet er avhengige av at borgerne bruker muligheten til politisk 

deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen vil her ha en viktig rolle for å 

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

videreutviklingen av demokratiet Norge (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 13-14). 

 

Avslutningsvis blir det i noe større grad beskrevet hvordan skolen skal få til dette. Her heter 

det at elevene gjennom skolen skal få kunnskap og ferdigheter til å møte utfordringer i tråd 

med demokratiske prinsipper. Elevene skal få opplæring slik at de kan forstå dilemmaer som 

følger av å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. Videre skal elevene 

«øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere 

uenighet» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 14). Gjennom arbeid med demokrati og 

medborgerskap skal elevene også lære om hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, og at 

dette må utvikles og vedlikeholdes for at det skal vare (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 

14). 

 

I lys av det jeg nå har nevnt, kan det argumenteres for at aspektene ved undervisning innen 

demokrati og medborgerskap i skolen har som hovedformål at elevene skal forberedes på å 

delta i demokratiet generelt, samt å forstå hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer. 

Samtidig kan det videre argumenteres for at denne typen undervisning også vil bidra til å 

forberede elevene til det å stemme ved valg, noe jeg også vil komme tilbake til senere i 

oppgaven, spesielt gjennom ulike aspekter ved den valgforberedende undervisningen som 

lærerne tar opp i intervjuene.  

 

2.3 Skolens demokratibegrep og ulike 

demokratiforståelser 
Det finnes altså ulike måter å forstå demokratiet og hvordan man skal lære om demokratiet 

på. Hvordan man legger opp demokratiundervisningen, vil ha påvirkning på elevenes 

politiske utdannelse. Dersom man kun legger opp til undervisning om hva de ulike partiene 

mener i konkrete og aktuelle politiske saker, vil også elevene kunne få en begrenset politisk 
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utdannelse. En slik utdannelse vil på en måte kunne sies å forberede elevene til å stemme, 

gjennom kunnskap om partienes synspunkter. Samtidig vil en større forståelse av politikk, 

ideologi og samfunnet også her kunne styrke elevenes valgforberedende undervisning. 

Solhaug og Børhaug (2012) skriver at dersom lærerne lar elevene delta i samfunnsaktiviteter 

og debatter om aktuelle og kontroversielle spørsmål i det store fellesskapet, vil dette kunne 

innebære et mer deltakende syn på demokratiet enn den rene valgundervisningen (Solhaug & 

Børhaug, 2012, s. 29). Likevel vil også denne type undervisning kunne bidra til å forberede 

elevene til det å skulle stemme.  

 

Skolen og lærerne må i sin praksis gjøre noen valg når det gjelder hvordan man vil undervise 

om demokrati. I denne delen av oppgaven vil jeg gå inn på fire ulike tradisjonelle syn på 

demokrati, og se på hvordan disse henger sammen med utdannelse til å delta i demokratiet og 

valgforberedende undervisning i skolen. Selv om det ofte er stor enighet om hvilket 

grunnleggende politisk system folk ønsker, nemlig demokratiet, representerer de ulike 

demokratimodellene forskjellige idealtypiske syn på ulike aspekter ved demokratiet. Dette 

kan for eksempel være hvordan man kommer frem til beslutninger, hvor viktig demokratisk 

deltakelse er og hva det innebærer å delta. Modellene har også forskjellige syn på rettighetene 

til medborgerne, forholdet mellom rettighetene og det å være ansvarlig overfor samfunnet og 

bidra til et større fellesskap. De skiller seg også fra hverandre når det gjelder hvordan man 

skal komme frem til en beslutning, og kanskje særlig hvordan de ser på rollen som 

deltakende medborger i et demokrati (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 31-32).  

 

Noe av hensikten med å se på forskjellene i de ulike modellene for demokrati er at dette kan 

være med på å gi lærere grunnlag for hvilken tilnærming til demokrati man skal velge i 

undervisningen sin (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 42). Ulike måter å lære om demokrati og 

demokratisk deltakelse på vil ha betydning for hvordan, og i hvilken grad, elevene forberedes 

på å stemme ved valg. Et dilemma for lærere i demokratiundervisningen kan for eksempel 

være i hvilken grad man skal gjennomføre tradisjonell og god kunnskapsformidling, og i 

hvilken grad man skal legge til rette for at elevene får rom for diskusjoner og praksis. 

Undervisningen kan gjøres mer levende med saker som elevene interesserer seg for. Hvordan 

man legger opp denne undervisningen vil kunne spille inn på elevenes syn på demokratiet, og 

hvilke refleksjoner de gjør seg rundt det å skulle stemme (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 44). 

For eksempel vil det å kunne åpne for å diskutere ulike samfunnsaktuelle saker i 

klasserommet bidra til økt refleksjon hos elevene rundt det å stemme ut i fra et 
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egennytteperspektiv kontra hensynet til fellesskapet. Kanskje vil det da bli lettere å sette seg 

inn i ulike synspunkter om aktuelle saker. På denne måten kan de ulike demokratimodellene 

være aktuelle som teoretisk bakgrunn i denne oppgaven, fordi de sier noe om hvilke 

prioriteringer man kan gjøre i demokratiundervisningen i skolen.  

 

2.3.1 To liberale tradisjoner 
«Et liberalt grunnsyn er å begrense statens makt og forhindre dens mulighet til å gripe inn i 

menneskelig frihet» (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 32). Mange liberale vil altså begrense 

statens rolle i samfunnet, og ønsker at enkeltmennesket i størst mulig grad skal kunne ta egne 

valg og bestemme over eget liv. Det er altså egeninteressene til individet som er i sentrum i 

en liberal demokratiforståelse (Schuck, 2002, s. 134). I det liberale synet på politikk skal 

staten formes gjennom konkurranse om makten mellom partier, som kommer til makten 

gjennom valg. Det er de partiene som kommer til makten som skal fremme fellesskapets 

interesser gjennom sin politikk, eller det programmet partiet har. De frie valgene er kjernen i 

politikken (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 32).  

 

Videre kan vi altså dele i to ulike liberale perspektiver, konkurransedemokratiet og 

pluralisme (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 32 og 33). I konkurransedemokratiet ser man folket 

mer individuelt og fragmentert, der den politiske eliten gjennom valgene har fått legitim makt 

(Schumpeter, 1976,  referert i Solhaug & Børhaug, 2012, s. 32). Man legger derfor lite vekt 

på direkte innflytelse på beslutninger bortsett fra å stemme ved valg. Det vil derfor være 

politikken og den politiske eliten, som har fått makten gjennom konkurranse, som har ansvar 

for å tilfredsstille medborgernes private behov (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 32-33). 

 

I den andre liberale retningen, pluralismen, har også eliter en dominerende politisk posisjon i 

demokratiet, men man ser på interessegrupper, og særlig organisasjoner, som et viktig 

bindeledd mellom enkeltindividene og staten (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 33). Pluralistene 

er altså opptatt av at man gjennom grupper som har felles interesser kan utfordre og påvirke 

de som har politisk makt (Held, 2006, s. 159). Likevel er de politiske partiene og valgene 

også viktige for pluralistene, de er helt avgjørende, men konkurransen mellom de ulike 

interessegruppene er minst like viktig når det gjelder å fremme politiske syn og medborgeres 

interesser. Ut i fra et pluralistisk demokratisyn vil demokratiet derfor fungere som et 

dynamisk politisk fellesskap. Det velges en politisk elite gjennom valg, men denne eliten må 
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hele tiden forholde seg til en politisk opposisjon på ulike nivåer i samfunnet. De politiske 

prioriteringene blir derfor et resultat av denne åpne konkurransen (Solhaug & Børhaug, 2012, 

s. 33).  

 

Liberal tenkning preger i stor grad norsk og vestlig politikk, og disse demokratiene kalles 

derfor ofte for liberale demokratier. Når det gjelder liberales syn på medborgerskapet er man 

opptatt av individers rettigheter, for å sikre folk individuell frihet (Solhaug & Børhaug, 2012, 

s. 34). Spesielt det at den enkelte er opptatt av og vurderer sine egne interesser, uten statlig 

innblanding, anses for å være den viktigste måten å oppnå fremgang og utvikling på (Schuck, 

2002, s. 137; Solhaug & Børhaug, 2012, s. 34). Forskjeller i samfunnet blir av liberale ofte 

rettferdiggjort gjennom at mennesker har forskjellig talent og forskjellig innsats. Noe av den 

mest sentrale kritikken mot liberale tankesett er at det legges for mye vekt på de individuelle 

rettighetene, samtidig som individenes ansvar og forpliktelser overfor fellesskapet begrenses 

(Solhaug & Børhaug, 2012, s. 35). I Norge kan Fremskrittspartiet og Høyre sies å ha vært de 

viktigste pådriverne for individuelle valg og markedsløsninger for velferdsgoder (Aardal, 

2007b, referert i Solhaug & Børhaug, 2012, s. 35).  

 

2.3.2 Den deltakerdemokratiske (republikanske) tradisjonen 
Ideene om deltakerdemokratiet stammer fra tankene om republikanisme, som går ut på at den 

politikken som staten fører er noe som angår det brede lag av befolkningen og offentligheten. 

Politikk skal derfor være en offentlig sak der alle politikken angår skal har rett til innsyn. I 

kontrast til det liberale synet, så ser man her ikke på folket bare som en gruppe med 

enkeltindivider. Folket har også en felles interesse og forpliktelse til å delta i og være med å 

styre i demokratiet (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 35). 

 

Deltakerdemokratiet er bare en av flere former for republikanisme, men regnes som 

fremtredende. Deltakerdemokratiet forutsetter at det er økonomiske, sosiale og politiske 

fellesskap der deltakelse er viktig på alle plan i et samfunn (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 35). 

Der frihet i den liberale tenkningen handlet om lite innblanding fra staten, handler det i et 

deltakerdemokratisk syn i større grad om muligheten til å delta i samfunnet (Habermas, 1995, 

s. 31-32). For å komme frem til hva som er det felles beste for et kollektiv eller en gruppe, 

burde man legge til rette for en offentlig menings- og viljesdanning (Solhaug & Børhaug, 

2012, s. 36). Denne offentlige menings- og viljesdanningen vil det være naturlig å tenke at 
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skolen kan og skal bidra til å forberede elevene på. I skolen vil det kunne være mange 

situasjoner som kan bidra til dette. Solhaug og Børhaug skriver blant annet at hverdagen i 

skolen kan bestå av mange forskjellige situasjoner som kan benyttes til å utfordre elevene til 

å reflektere over seg selv i tillegg til hva som er bra for fellesskapet. Man kan her benytte seg 

av saker i klassen, saker som er aktuelle i lokalsamfunnet, nasjonalt eller globalt (Solhaug & 

Børhaug, 2012, s. 36). Tilhengerne av deltakerdemokratiet ser uansett på det som viktig å 

involvere seg personlig for å bidra til å utvikle menneskers bevissthet om og vilje til å 

reflektere over ulike saker i samfunnet (Mansbridge, 1999, s. 291 & 320; Solhaug & 

Børhaug, 2012, s. 36). Det vil derfor være viktig at skolen gir elevene mulighet til å sette seg 

personlig inn i ulike aktuelle saker for å kunne reflektere og ta stilling til disse på en bedre 

måte.  

 

En utfordring i deltakerdemokratisk tenkning er det å komme frem til en kollektiv enighet og 

avgjørelse. Det finnes ingen klare kriterier for når man kan ta en beslutning som skal være 

legitim. Det kan derfor være vanskelig å få til en kollektiv vilje i en deltakerdemokratisk 

tradisjon. Den liberale tenkningen kan også komme med en kritikk av det 

deltakerdemokratiske perspektivet som peker på at mennesker er seg selv nærmest, og 

dermed har lettest for å ta beslutninger på bakgrunn av egen vinning, i stedet for fellesskapet 

som helhet. Det kan kalles naivt å tro at et større kollektiv skal komme frem til det felles 

beste uten å tenke på eget nytteperspektiv. Samtidig kan det trekkes frem at det finnes 

forskjellige grader av deltakende demokrati (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 37). Utfordringen 

ved å komme frem til det felles beste vil også kunne være relevant i klasserommet. Dersom 

man for eksempel gjennomfører en debatt eller diskusjon om en aktuell problemstilling i 

samfunnet, eller det skal tas en beslutning som vil få konsekvenser for hele klassen, kan det 

diskuteres hvordan man kan komme frem til løsningen som er til det beste for fellesskapet i 

klassen. Diskusjoner om aktuelle utfordringer i samfunnet trenger imidlertid ikke alltid ende 

opp i at elevene er enige, eller at man tar en beslutning. Også her vil det å legge til rette for at 

elevene får satt seg inn i ulike saker, og reflektert og diskutert rundt disse, også kunne ha en 

verdi i seg selv. Det kan argumenteres for at dette vil være en viktig del av å forberede 

elevene på å kunne delta i demokratiet, og også forberede elevene på det å skulle stemme.  

 

Man kan altså si at sentrale forskjeller mellom de liberale og deltakerdemokratiet når det 

kommer til ideene om medborgerskap, er synet på politikk, fellesskap og deltakelse. I et 

deltakerdemokratisk syn på medborgerskapet skal man ha rettigheter som sikrer positive 
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friheter til å delta (Dagger, 2002, s. 146). Disse rettighetene og engasjementet det medfører 

skal først og fremst handle om fellesskapet, og det er derfor viktig at folk føler et ansvar for 

dette (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 37).  

 

Det å delta aktivt i demokratiet er altså noe av kjernen i deltakerdemokratiets syn på 

medborgerskapet, og derfor relevant for skolens forberedelse av elevene til å kunne gjøre 

dette på en god måte. Solhaug og Børhaug (2012) trekker frem at det å delta i demokratiet gir 

erfaringer, både konkrete og praktiske, ideologiske og teoretiske. Dette bidrar til å danne en 

bevissthet om fellesskapet og forholdet mellom seg selv som individ og samfunnet ellers (s. 

37). Gjennom å opparbeide seg erfaringer ved å delta i demokratiet vil man videre bli bedre 

forberedt for å delta og engasjere seg i demokratiet i fremtiden (Pateman, 1970, s. 45). På 

denne måten vil god undervisning i demokratisk medborgerskap i skolen kunne bidra til å 

gjøre dagens elever til gode deltakere i demokratiet i fremtiden. 

 

2.3.3 Den dialogdemokratiske (deliberative) tradisjonen 
Ordet deliberasjon betyr samtale eller dialog, og dette står sentralt i den deliberative, eller 

dialogdemokratiske, tradisjonen. For å komme frem til felles løsninger legges det vekt på at 

vi mennesker er avhengige av å snakke sammen om både de store og de små spørsmålene 

blant de involverte (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 38). John Dewey, som er sentral innen 

tradisjonen om det dialogdemokratiske demokratiet, tar blant annet opp at demokratiet, i 

tillegg til å være et politisk system, også handler om samfunnsmessig liv, å utveksle 

erfaringer, meningsdannelse og bevissthet om fellesskapet, altså ideer som også kan kjennes 

igjen fra republikanisme og deltakerdemokrati (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 39).  

 

Jürgen Habermas er en annen sentral person i denne tradisjonen, og han bygger i sin modell 

for et deliberativt demokrati både på liberale og republikanske ideer. Konkurranseaspektet fra 

den liberale tradisjonen videreføres i form av offentlig deliberasjon, og han prøver å løse den 

republikanske utfordringen med kollektive beslutninger gjennom å innføre ulike 

«samtaleetiske» beslutningsregler (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 39). Dette innebærer at de 

som inngår i samtalen skal følge noen krav, noe som kan sammenliknes med diskursetikk 

eller samtaleetikk (Habermas, 1984, referert i Solhaug & Børhaug, 2012, s. 39). Dersom 

partene i samtalen er enige om å forholde seg til disse kravene, er det deliberasjon (Solhaug 

& Børhaug, 2012, s. 39).  
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En av grunnene til at deliberasjonen, eller det å snakke sammen for å komme frem til det 

felles beste ses på som viktig, er ifølge Habermas at valg og avstemninger ikke alltid fører til 

at man faktisk kommer frem til det felles beste. Dette fordi mindretallets syn da kan komme i 

skyggen av flertallet, og flertallets syn trenger ikke alltid å være det felles beste, men heller 

det beste for nettopp flertallet (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 39). Noe av det Habermas 

ønsker å oppnå gjennom dialogdemokratiet, er å få til en kombinasjon mellom konkurransen i 

det liberale demokratiet og den sterke fellesskapstenkningen i deltakerdemokratiet 

(Habermas, 1995, s. 35-37). Konkurransen skal komme til uttrykk gjennom dialogen, der det 

er de ulike synene på en sak som konkurrerer. Det vil da være en konkurranse gjennom en 

kvalitativ vurdering av de ulike argumentene deltakerne har heller enn en konkurranse 

mellom et antall som støtter de forskjellige synene. Det vil derfor handle om å komme med 

de beste argumentene (Habermas, 1995, s. 35; Solhaug & Børhaug, 2012, s. 39). Samtidig er 

det ikke noe krav om at dialogen skal føre til at man alltid kommer til enighet. Det går også 

an å ha en dialog der målet er at man skal skape forståelse for hverandres synspunkter, og at 

man ikke trenger å komme til enighet eller fatte en beslutning (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 

40). Som jeg også var inne på da jeg skrev om deltakerdemokratiet og det å komme til 

enighet i et fellesskap, kan også dette være relevant for politikkundervisningen i 

klasserommet, på den måten at man heller ikke her trenger å ha som mål at man skal komme 

til enighet om en felles beslutning i alle saker. Det å øve seg på å diskutere, med bruk av 

samtaleetiske krav, vil også kunne bidra til å gjøre hver enkelt elev mer reflektert rundt 

enkelte saker og utfordringer i samfunnet, som igjen kan gjøre elevene bedre rustet for også å 

delta i demokratiet utenfor klasserommet.  

 

Flere av disse poengene får også støtte fra annen forskning som er relevant for bruk av dialog 

og diskusjon i undervisningen. McAvoy og Hess (2013) spør blant annet lærere hvorfor de tar 

i bruk deliberasjon og diskusjon i undervisningen, og viser til at flere av lærerne 

argumenterer for at dette bidrar til å forberede elevene på et «demokratisk liv». I tillegg til at 

det hjelper elevene å tilegne seg informasjon og kunnskap, vil dette også øve dem i å snakke 

om politikk, som beskrives som en viktig demokratisk ferdighet (McAvoy & Hess, 2013, s. 

15). 

 

Dialogdemokratiet har som nevnt altså aspekter fra både liberal og deltakerdemokratisk 

tekning når det gjelder demokrati og medborgerskap. Konkurranseaspektet er et liberalt trekk, 
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men i dialogdemokratiet går dette ut på at det er «det beste argumentet» som skal være 

avgjørende for hva som blir det politiske utfallet. Samtidig vil det være en styrke for den 

offentlige debatten dersom det er stor deltakelse, noe som kan passe med det republikanske 

synet på medborgerskap (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 41).  

 

Noe av kritikken mot dialogdemokratiet handler om at folk som er gode til å snakke for seg 

og argumentere vil ha fordeler i diskusjoner. I praksis kan dette ofte være folk fra den 

utdannede middelklassen. Dialogdemokratiet har også fått kritikk for å alltid ha konsensus 

som mål, men dette er som nevnt noe som ikke er avgjørende. Deliberasjon kan også ha som 

mål å utveksle forskjellige syn og argumenter uten at man trenger å komme frem til noen 

løsning på det man diskuterer (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 40). 

 

2.3.4 Demokratimodellenes betydning for undervisningen 
Som jeg nå har vært inne på kan demokrati altså forstås på forskjellige måter. Modellene jeg 

har presentert er idealtypiske, og i virkeligheten vil demokratiske land bestå av innslag fra 

alle modellene, men i ulik grad. Uansett forståelse har alle likevel frie valg mellom ulike 

partier, representative forsamlinger og deltakelse-, presse- og ytringsfrihet, ansvarlighet og 

styre ved lov. For eksempel er Norge et langt mer deltakerdemokratisk land enn liberale 

USA, samtidig som dialogdemokratiske prosesser spiller en stadig sterkere rolle i samfunnet 

vårt (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 42).  

 

Som jeg skrev innledningsvis i dette delkapittelet er noe av hensikten med å sette seg inn i de 

ulike demokratimodellene at de sier noe om hvilken tilnærming man som lærer kan ha til 

undervisning om demokrati. For eksempel kan en utfordring for skolen og 

samfunnsfaglæreren være i hvilken grad den skal legge til rette for å utvikle den enkelte elev 

individuelt sammenliknet med det å skape forståelse hos eleven for solidaritet med et 

fellesskap. Dette forholdet mellom individ og fellesskap er også et typisk skille mellom en 

liberal oppfatning og andre demokratisyn, kanskje spesielt deltakerdemokratiet (Solhaug & 

Børhaug, 2012, s. 42-43). Hvordan man som lærer velger å legge opp denne undervisningen, 

vil naturligvis kunne påvirke elevenes syn på demokratiet, og dermed få konsekvenser for 

elevenes deltakelse. Solhaug og Børhaug (2012) skriver at elevene burde utvikle en evne til å 

ta valg ut fra egen interesse, samtidig som man også ser forholdet mellom egen interesse og 
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fellesskapet (s. 44). Dette innebærer at man som lærer også må legge opp til undervisning 

som gjør forholdet mellom individuelle valg og fellesskapet aktuelt.  

 

En annen utfordring for lærere  som tas opp av Solhaug og Børhaug (2012) er forholdet 

mellom det å drive tradisjonell, men god kunnskapsformidling, kontra det å gi elevene rom 

for diskusjoner og praksis i undervisningen, for eksempel gjennom diskusjoner om aktuelle 

politiske saker eller saker som elevene er opptatt av. Det trekkes også frem at elevene her bør 

oppleve både dialoger og avstemninger for å komme frem til beslutninger, i arbeid der det å 

komme frem til en felles beslutning er et poeng (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 44). Solhaug 

og Børhaug oppsummerer med å si at skolen skal formidle kunnskap, men at den også bør 

«tilby erfaringer med å delta utover de politiske valgene» (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 45). 

Dette kan innebære å til en viss grad gå bort fra det mest liberale synet på demokrati, og mot 

et deltaker- eller dialogdemokratisk perspektiv. Utover dette fremhever de viktigheten av 

ulike typer erfaringer, som kan begrunnes ut i fra ulike syn på demokrati. De trekker blant 

annet frem at man som lærer bør legge vekt på diskusjoner og kontroversielle spørsmål, 

forskjellige måter å komme frem til beslutninger på, refleksjoner over forholdet mellom seg 

selv og fellesskapet og erfaringer med samfunnsdeltakelse (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 45). 

Dette er altså aspekter som av Solhaug og Børhaug trekkes frem som viktige i 

undervisningen om demokrati og politikk i samfunnsfag, og som på denne måten kan bidra til 

å forberede elevene på det å skulle stemme.  

 

2.4 Demokratipedagogikk og opplæring om, for og 

gjennom demokrati for å styrke elevenes 

valgforberedende undervisning 
I forrige delkapittel i denne delen av oppgaven belyste jeg at ulike måter å forstå demokrati 

på spiller en rolle for hvordan man legger opp undervisning i politikk i samfunnsfag, som 

igjen spiller en rolle for hvordan elevene forberedes på å delta i demokratiet, for eksempel 

gjennom å delta ved valg. Janicke Heldal Stray (2012) går enda mer konkret inn på ulike 

aspekter ved undervisningen som er viktig for at elevene skal oppleve en helhetlig 

undervisning knyttet til deltakelse i demokratiet. Hun går her inn på hva elevene trenger å 

lære, og hvordan dette kan gjøres på en god måte. Som jeg skrev om i forrige delkapittel om 
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demokratiforståelsene, vil også dette ha betydning for elevenes forberedelse på det å skulle 

stemme, selv om undervisningen også tar for seg deltakelse i demokratiet på flere måter.  

 

Stray (2012) deler demokratisk kompetanse inn i tre underkategorier, intellektuell 

kompetanse, verdi- og holdningskompetanse og handlingskompetanse. Disse kompetansene 

representerer videre hver sine opplæringsstrategier eller nivåer for opplæring til demokratisk 

medborgerskap. Disse opplæringsstrategiene eller nivåene er læring om demokratiet, læring 

for demokratisk deltakelse og læring gjennom demokratisk deltakelse. Alle nivåene burde 

inngå i god læring om demokrati og medborgerskap (Stray, 2012, s. 21). De tre nivåene 

bygger på hverandre, og viser til prosessen fra teoretisk læring til det å kunne delta i 

demokratisk praksis.  

 

Opplæring om demokrati kan knyttes til den kognitive, intellektuelle læringen, det som 

Solhaug og Børhaug (2012, s. 44) kalte kunnskapsformidling. I denne typen undervisning kan 

bøker og undervisning være viktige kunnskapskilder for elevene, og undervisningen skal føre 

til at elevene tilegner seg kunnskap som kan testes (Stray, 2012, s. 22). Når det gjelder det å 

forberede elevene på å skulle stemme ved valg, vil denne typen undervisning altså vise til 

elevenes tilegnelse av kunnskap som er aktuell og nødvendig for det å kunne ta et 

gjennomtenkt og velbegrunnet valg. Dette kan for eksempel være kunnskap om de ulike 

politiske partiene og deres synspunkter. 

 

Opplæring for demokrati kan knyttes til danning, og skal styrke elevenes verdi- og 

handlingskompetanse. Denne typen undervisning skal gi elevene evne til å tenke kritisk over 

egne handlinger og holdninger, i tillegg til samtiden og den politiske kulturen de er en del av. 

Dette skal altså hjelpe elevene til å tilegne seg en «demokratisk forankret verdi- og 

holdningskompetanse» (Stray, 2012, s. 23). For å knytte dette aspektet ved 

demokratiundervisning konkret til det å skulle stemme, kan dette innebære å trene elevenes 

bevissthet og evne til å reflektere over politiske synspunkter. Dette kan for eksempel være å 

undersøke hva ulike partier mener om aktuelle saker, for så å kritisk prøve å ta stilling til de 

ulike synspunktene, og vurdere disse opp mot hverandre og finne ut av hvor man selv står. 

 

Opplæring gjennom demokratisk deltakelse er den praktiske tilnærmingen til 

demokratiundervisningen. Elevene skal gjennom denne typen undervisning få praktisere og 

erfare demokratiske prosesser gjennom aktiviteter i og utenfor skolen. Hensikten med denne 
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undervisningen er at elevene skal kunne utvikle praktiske ferdigheter og kompetanser som 

skal gjøre at de kan delta i demokratiske prosesser og handle på en ansvarlig måte (Stray, 

2012, s. 23). Også dette aspektet ved demokratiundervisningen kan knyttes til det å skulle 

stemme konkret. Den mest opplagte måten elevene kan gjøre dette på vil være nettopp det å 

stemme ved valg. Samtidig kan dette også gjennomføres i praksis på skolen, for eksempel 

gjennom skolevalg. 

 

For at demokratisk medborgerskap skal kunne forstås som et pedagogisk begrep forankret i 

praksis, skriver Stray at også opplæring gjennom demokratisk deltakelse må inkluderes. 

Opplæringen gjennom demokratisk deltakelse skal bygge på den kunnskapen elevene har 

opparbeidet seg gjennom opplæringen om og for demokratisk deltakelse. Etter at elevene har 

opparbeidet seg kunnskap om og for demokratisk deltakelse, er det viktig at denne 

kunnskapen settes inn i en større sammenheng som gjør at elevenes teoretiske kunnskap 

gjøres relevant også i faktiske situasjoner (Stray, 2012, s. 23). 

 

2.5 Tidligere forskning 
Jeg har frem til nå i denne teoridelen av oppgaven skrevet en del om ulike demokratisyn og 

om demokrati og medborgerskap i skolen, og om hva både Kunnskapsdepartementet og 

forskning skriver omkring dette. Jeg har også vært inne på hvordan utdannelse til 

demokratisk medborgerskap generelt også kan være med på å forberede elevene til å stemme 

spesielt. Forholdet mellom dette vil jeg også komme tilbake til senere i oppgaven, spesielt i 

oppgavens analysedel, der lærerne i undersøkelsene mine tar opp aspekter i undervisningen 

som er relevant for dette.  

 

Samtidig er det også gjennomført forskning som mer direkte tar for seg det å stemme 

konkret, og hvordan elevene forberedes til dette. Også her er Kjetil Børhaug aktuell. I 2008 

skrev Børhaug artikkelen «Educating voters: political education in Norwegian upper-

secondary schools» (Børhaug, 2008, s. 579). Som navnet på artikkelen forteller skriver 

Børhaug her om hvordan skolens politikkundervisning i stor grad handler om å forberede 

elevene til nettopp det å skulle stemme. Børhaug gjennomfører kvalitative intervjuer og 

klasseromsobservasjon, og konkluderer med at utdanningen i politikk i Norge er konsentrert 

rundt politiske partier og det å hjelpe elevene med å finne ut hvilket parti de skal stemme på 

når det er valg (Børhaug, 2008, s. 579).  
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Børhaug skriver videre at empiriske undersøkelser om den politiske utdannelsen i skoler i 

vestlige land er opptatt av hvordan samfunnet er organisert, rettighetene til innbyggerne og 

debatter om aktuelle utfordringer, blant annet (Patrick & Hoge 1991, Dekker 1994, Audiger 

1999, Mintrop 2002, referert i Børhaug, 2008, s. 579). Samtidig skriver han at læreplanene i 

Norge også sier at, i tillegg til å ta for seg politiske institusjoner og formelle rettigheter, 

undervisningen også skal ta for seg hvordan elevene selv kan utgjøre en forskjell og påvirke 

det politiske i samfunnet, slik jeg også har vist til gjennom læreplaner og formål med faget 

(Børhaug, 2008, s. 579). Likevel viser undersøkelsene til Børhaug at det å stemme var den 

formen for politisk deltakelse med klart mest fokus i undervisningen (Børhaug, 2008, s. 584). 

Felles for alle de 16 lærerne i undersøkelsen til Børhaug var at de fokuserte på valg, 

stemming og politiske partier, bare at de gjorde det med en litt ulik inngang (Børhaug, 2008, 

s. 586). Ut i fra det Børhaug her skriver kan man trekke paralleller til 

konkurransedemokratiet, der folket gjennom å stemme velger en politisk elite som får legitim 

makt til å styre, slik jeg skrev om under de to liberale demokratisynene (Schumpeter, 1976, 

referert i Solhaug & Børhaug, 2012, s. 32).   

 

Innledningsvis i oppgaven viste jeg helt kort til Mathé (2018) sin forskning for å aktualisere 

mitt tema for denne oppgaven. Noen av funnene til Mathé, som undersøkte 16-åringers 

oppfatning av politikk og deres oppfatning av forholdet mellom folk og politikk, er at 16-

åringene anså politikk i sammenheng med å forme samfunnet, og at dette gikk ut på å ta 

beslutninger og gjennomføre aktiviteter relatert til å styre landet. Diskusjoner og debatter var 

også noe de relaterte til politikk. Noen av de didaktiske implikasjonene Mathé foreslår er å 

styrke «nedenfra-og-opp» perspektivet på politikk i undervisningen, og fokusere på 

dybdelæring og forståelse av politiske prosesser. Hun skriver også at elevene burde få 

muligheter til og øvelse i å forholde seg til motstand i politiske diskusjoner online (Mathé, 

2018, s. 5). Enkelte av disse aspektene vil også bli aktuelle senere i oppgaven gjennom min 

forskning, spesielt knyttet til dybdelæring og det å bruke diskusjoner og debatt i 

undervisningen.  

 

Senere i oppgaven vil jeg også komme nærmere inn på det jeg kaller for en «bred» eller en 

«smal» inngang til politikkundervisningen, der jeg skriver at en smal inngang i hovedsak vil 

gå konkret inn på å forberede elevene på å stemme, for eksempel gjennom innlæring av ulike 

partiers meninger. En bred tilnærming vil ta for seg flere aspekter ved demokratiet og 
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deltakelse, og jeg vil blant annet komme inn på hvordan også dette kan være aktuelt som 

valgforberedende undervisning. Børhaug skriver at valgkanalen er en sentral måte å delta i 

demokratiet på i et representativt demokrati (Held, 1996, referert i Børhaug, 2018, s. 269), 

men at denne etter hvert også har blitt supplert med andre former for deltakelse. Han trekker 

frem at organisasjoner og aksjoner har blitt viktige, og at aspekter som kjennetegnes av et 

deliberativt demokrati, og den offentlige debatten, har vokst frem (Eriksen, 1995; Weigård og 

Eriksen, 1998, referert i Børhaug, 2018, s. 269-270). Børhaug viser videre til at flere mener at 

man i ”politisk sosialisering” spesielt burde legge vekt på deliberativt demokrati (Carr og 

Hartnett, 1996; Biesta og Lawy, 2006, referert i Børhaug, 2018, s. 270). Dette er altså 

aspekter som vil kunne inngå i en bredere inngang til undervisningen i politikk i 

samfunnsfag, og disse poengene er med på å underbygge relevansen til de ulike 

demokratisynene jeg har presentert i denne teoridelen av oppgaven. Hvordan man legger opp 

undervisningen i politikk, og kanskje spesielt bruk av debatter og diskusjoner i 

undervisningen, vil jeg komme tilbake til i oppgavens analyse- og drøftingsdeler. Jeg vil der 

også komme inn på om, og eventuelt hvordan, en «bred» inngang til politikkundervisningen 

også kan bidra til å styrke den valgforberedende undervisningen, i lys av hva som kommer 

frem gjennom analysen av lærerintervjuene og spørreundersøkelsen med elevene som jeg har 

gjennomført.  

 

Relevant for en «smal» eller «bred» inngang til undervisning om demokrati og politikk, og 

samtidig også bruk av diskusjon og debatt i undervisningen, er ulike konfliktlinjer i 

samfunnet. Dette er saker som preger det politiske landskapet. Selv om forskjellige 

enkeltsaker kommer og går, er de ofte også en del av en større konfliktlinje (Grindheim, 

Heidar og Strøm, 2017, s. 58-59). Som jeg vil komme nærmere inn på i analysen og 

drøftingen av oppgaven, tar flere av lærerne opp det å bruke debatt i undervisningen, og 

gjerne også verdidebatter eller det å diskutere ulike konfliktlinjer i samfunnet. For eksempel 

kan en enkeltsak som handler om hva skattesatsen på formue skal være, også knyttes til mer 

omfattende konfliktlinjer, for eksempel den tradisjonelle klassekonflikten mellom høyre- og 

venstresiden, og i hvilken grad staten skal bidra til sosial utjevning i samfunnet (Grindheim et 

al., 2017, s. 59). Det å diskutere de større linjene i politikken, som altså kan sammenliknes 

med en noe bredere inngang til politikkundervisningen, er noe noen av lærerne gjennom 

intervjuene tar opp som relevant for å forberede elevene til å stemme, og noe jeg vil komme 

nærmere inn på senere i oppgaven. 
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3 Metode 
3.1 Begrunnelse for metodevalg 
Som jeg også nevnte i innledningen av oppgaven, var jeg i begynnelsen av prosjektet innom 

ulike måter å gjennomføre forskningen min på, og vurderte ulike metoder opp mot hva som 

skulle være hovedformålet med forskningen.  

 

Da jeg fikk ideen til tema for oppgaven, var hovedmålet først å finne ut om skolen klarer å 

gjøre elevene forberedt på det å skulle stemme når de fyller 18 år. Jeg tenkte derfor at det 

ville være naturlig å gjennomføre undersøkelser med et større antall elever, for å finne ut om 

de følte seg godt forberedt til å stemme. Samtidig ville jeg da få mindre innsikt i hvorfor eller 

hvorfor ikke elevene følte seg klare i den grad de gjorde det. Samtidig vil også det å føle seg 

klar for å stemme, både for en tenåring og for en voksen, være individuelt og selvopplevd. 

For eksempel vil en person som følger mye med på politikk og har god oversikt over de ulike 

politiske partiene i Norge og deres synspunkter, kunne svare at han ikke føler seg godt nok 

forberedt, fordi man likevel kan synes det er vanskelig å ta stilling til hva man burde stemme. 

I motsatt tilfelle vil en elev som kanskje har lite oversikt over de ulike partiene, men har mye 

kunnskap om ett bestemt parti fordi han alltid har visst at det er dette partiet han skal stemme 

på, kanskje svare at han føler seg godt forberedt på det å skulle stemme. Jeg kom derfor frem 

til at jeg ville finne ut noe mer enn dette, også for å belyse aspekter ved selve 

samfunnsfagundervisningen som spiller inn på dette. Jeg fant derfor ut at jeg ville ha elever 

og læreres syn på hva som fungerer bra og hva som kunne vært bedre i 

samfunnsfagundervisningen i politikk som er relevant for det å skulle stemme. Jeg tok derfor 

med i hvilken grad elevene føler seg klare som et spørsmål i spørreskjemaet mitt til elevene, 

mens hensikten med oppgaven i større grad vil være å finne ut hvorfor «resultatet» blir som 

det blir, og hva som eventuelt kan forbedres. 

 

For å få dypere innsikt i lærere og elevers syn på den valgforberedende undervisningen i 

samfunnsfag, vil et naturlig metodevalg kunne være å gjennomføre kvalitative 

dybdeintervjuer med elever og lærere. Dette vil kunne gi  dypere innsikt i deres synspunkter, 

og også muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål som kunne være relevante ut fra det som 

ble sagt i intervjuene. Samtidig ønsket jeg også å ha med et større antall elever, for å i noe 

større grad kunne se en tendens, i stedet for å velge ut for eksempel to tilfeldig utvalgte 
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elever. Jeg falt derfor ned på å gjennomføre kvalitative dybdeintervjuer med et utvalg lærere, 

samt spørreskjema med elever. Det å gjennomføre undersøkelser med både lærere og elever 

var et bevisst valg, da jeg tenkte at dette kunne bidra til å gi flere perspektiver, fra ulike 

synsvinkler, omkring temaet. Dalen (2011) skriver om dette i tilknytning til intervjustudier. 

Hun skriver blant annet at det i enkelte intervjustudier vil kunne være hensiktsmessig å ta i 

bruk mer enn en informantgruppe, da dette bidrar til å belyse hvordan ulike parter opplever 

samme situasjon (Dalen, 2011, s. 50). Selv om jeg bare gjennomførte intervjuer med lærere, 

vil det samme poenget gjelde også i mitt tilfelle, da jeg gjennomførte spørreundersøkelse med 

elevene.  

 

3.2 Intervju som metode 
Noe av det man vil oppnå gjennom å ta i bruk intervju som metode, er å få tak i fyldig og 

beskrivende informasjon om hvordan andre mennesker opplever forskjellige sider ved sin 

livssituasjon. Å gjennomføre kvalitative intervjuer er derfor en metode som er spesielt godt 

egnet når man vil få innsikt i informantenes egne erfaringer, tanker og følelser (Dalen, 2011, 

s. 13). I dette prosjektet er jeg, som problemstillingen og forskningsspørsmålene uttrykker, 

ute etter å finne ut mer om hvordan lærere og elever opplever undervisningen i politikk i 

samfunnsfag. Intervjuene ville derfor gi meg muligheten til å få innsikt i deres erfaringer, 

tanker og følelser rundt dette, og hvordan dette forbereder elevene på å stemme ved valg. Det 

er altså sentralt i kvalitativ forskning å få innsikt i og forståelse for fenomener som er knyttet 

til utvalgets sosiale virkelighet, og hvordan de opplever dette (Dalen, 2011, s. 15). 

 

Med bakgrunn i tema, problemstilling og forskningsspørsmålene jeg hadde kommet frem til, 

begynte jeg å lage intervjuguiden jeg skulle bruke. Jeg ønsket på den ene siden at 

informantene skulle fortelle mest mulig fritt, og til en viss grad ta for seg det de syntes var 

viktigst ut i fra temaet mitt, samtidig som det naturligvis ville være viktig å holde seg til 

temaene jeg hadde bestemt meg for. Jeg valgte derfor å ta i bruk semistrukturerte intervjuer, 

slik at samtalen hovedsakelig skulle fokusere på temaene jeg hadde valgt ut på forhånd 

(Dalen, 2011, s. 26). Samtidig ønsket jeg å la informantene fortelle forholdsvis fritt innenfor 

disse temaene. Jeg planla derfor spørsmålene jeg skulle stille, samtidig som det underveis i 

intervjuene ville være viktig for meg å ikke komme med egne synspunkter eller opplevelser i 

for stor grad, hensikten var å få innsikt i informantenes opplevelser av forskningsspørsmålene 

mine (Dalen, 2011, s. 32).  
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Etter å ha laget intervjuguiden som skulle ta for seg de viktigste temaene og spørsmålene i 

forskningen min (Dalen, 2011, s. 26), fikk jeg andre til å se gjennom den. Etter dette gjorde 

jeg noen endringer i intervjuguiden og noen omformuleringer på noen av spørsmålene, for å 

være sikker på at intervjuguiden skulle fungere på en best mulig måte (Dalen, 2011, s. 31). 

Samtidig brukte jeg som sagt en semistrukturert intervjuguide, der det viktigste ville være at 

informantene fikk fortelle om sine opplevelser av de viktigste temaene og 

forskningsspørsmålene i prosjektet mitt. Jeg tok derfor en aktiv rolle under intervjuene for å 

bidra til at svarene jeg fikk ble så inngående og utfyllende som mulig (Postholm og Jacobsen, 

2016, s. 79). Dette ga meg også muligheten til å bruke mer tid og gå nærmere inn på 

eventuelle svar jeg vurderte som spesielt interessante eller aktuelle. 

 

3.3 Spørreskjema som metode 
I oppstarten av prosjektet, var det lenge planen å også gjennomføre kvalitative intervjuer med 

elevene. Etter hvert kom jeg likevel frem til at det kunne være hensiktsmessig å gjennomføre 

spørreundersøkelse, da dette ville gjøre det lettere å gjennomføre undersøkelsene med et noe 

større utvalg. Det er naturligvis både fordeler og ulemper med dette, men for å få et større 

antall respondenter blant elevene valgte jeg altså å gå for spørreskjema.  

 

Jeg brukte mye tid på å formulere gode spørsmål til spørreskjemaet. Som Kleven (2014) også 

skriver, så var det viktig for meg at spørsmålene måtte være entydige, og ikke skulle kunne 

misforstås. Samtidig var det viktig at spørsmålene ikke skulle fremstå ledende, og at elevene 

derfor i størst mulig grad skulle svare ut i fra den opplevelsen de faktisk satt med selv 

(Kleven, 2014, s. 36 og 37).  

 

Som ved gjennomføringen av intervjuene, ville det også i spørreundersøkelsen være elevenes 

holdning til, og opplevelse av, politikkundervisning og det å skulle stemme jeg ønsket å få 

innsikt i gjennom spørreskjemaene. Intervju vil kunne gi dypere innsikt, samtidig som 

spørreskjemaene kunne gi en bredere forståelse, da jeg som sagt ville få flere informanter. 

For å likevel få noe dypere innsikt valgte jeg å gjennomføre spørreskjemaene uten 

svaralternativer. Jeg ville derfor at elevene selv skulle skrive svarene sine slik de selv 

opplevde dette. Kleven (2014) sier at når en spørreundersøkelse skal sammenlikne og 

sammenfatte svar fra mange forsøkspersoner vil være en fordel å ta i bruk svaralternativer (s. 



	 26	

36), samtidig som et minus med faste svaralternativ kan være dette med at det ikke gir 

mulighet for nyanserte svar (s. 36-37). Med bakgrunn i blant annet dette valgte jeg derfor å 

ikke ta i bruk faste svaralternativ i spørreskjemaet mitt. 

 

3.4 Gjennomføring av forskningen 
Etter å ha bestemt meg for tema og en foreløpig problemstilling for prosjektet mitt, søkte jeg 

NSD om godkjenning. Da jeg fikk denne, gikk jeg i gang med å prøve og skaffe mulige 

respondenter til undersøkelsene mine. Etter å ha sendt ut en del mailer fikk jeg etter hvert tak 

i tre lærere som ville stille til intervju, i tillegg til at to av disse sa ja til at klassen kunne svare 

på spørreundersøkelsen. I tillegg til dette måtte naturligvis hver enkelt elev samtykke til å 

delta, samt at elevene som ikke hadde fylt 16 år enda måtte få samtykke av foresatte i tillegg. 

Alle elevene fikk altså muligheten til selv å velge om de ville delta.  

 

Etter å ha fått tak i respondenter til undersøkelsene mine, dro jeg ut på skolene for å møte de 

to klassene som skulle delta. Begge klassene var vg1-klasser, på hver sin skole. 

Undersøkelsene i de to klassene ble altså gjort på ulike tidspunkt, hver for seg. Elevene på 

skole 1 hadde fått tilsendt informasskrivet om prosjektet og samtykkeskjema på forhånd via 

læreren sin, slik at de kunne lese gjennom med foreldre. Da jeg kom til timen for å 

gjennomføre spørreundersøkelsen ga jeg også litt informasjon om prosjektet og formålet med 

dette først. Deretter gjennomførte elevene spørreundersøkelsen, og jeg kom tilbake en annen 

dag for å gjennomføre intervjuet med læreren deres. 

 

På skole to hadde alle elevene fylt 16 år, og trengte derfor ikke samtykke fra foreldrene. Jeg 

hadde likevel sendt informasjonsskrivet og samtykkeskjemaet til læreren deres på forhånd, 

slik at de kunne få innsikt i hva prosjektet gikk ut på. Også i denne klassen fortalte jeg litt om 

prosjektet og formålet med dette før spørreundersøkelsen begynte. Jeg understreket også at 

det var frivillig å delta, og delte ut og samlet inn samtykkeskjemaet før undersøkelsen 

begynte. Da timen var ferdig og elevene hadde gjennomført spørreundersøkelsen, 

gjennomførte jeg intervjuet med læreren deres. 

 

Intervjuet med den tredje læreren i undersøkelsen ble også gjennomført separat fra de andre, 

og jeg gjennomførte heller ikke spørreundersøkelsen i klassen til denne læreren. Det kan også 

nevnes at denne læreren i tillegg til å undervise i samfunnsfag på videregående skole, også 
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jobber noe som forsker. Hun vil derfor kanskje kunne ha en annen type innsikt, og andre, 

eller flere, perspektiver å komme med i intervjuet.  

 

Etter å ha gjennomført de tre lærerintervjuene, samt spørreundersøkelse med til sammen 43 

elever, brukte jeg tid på å transkribere lydopptakene fra intervjuene, samt lese gjennom og 

reflektere rundt både intervjudataene og spørreskjemaene. Deretter begynte jeg å kode 

dataene mine. I analysedelen av oppgaven vil jeg gå nærmere inn på hvordan dette ble 

gjennomført. 

 

3.4.1 Validitet og reliabilitet 
I arbeidet med et forskningsprosjekt vil man som forsker planlegge et opplegg for å samle 

data som vil føre til en valid konklusjon, ut i fra hva man spør om i problemstillingen sin 

(Johnson, 2013, s. 278). Man ønsker også at prosjektet skal ha høy reliabilitet, noe som 

handler om sikkerheten i resultatene. Johnson (2013) definerer undersøkelsers reliabilitet som 

«The consistency, stability or repeatability of the results of a study» (Johnson, 2013, s. 279), 

og undersøkelsers validitet som «The correctness or truthfulness of an inference that is made 

from the results of a study» (Johnson, 2013, s. 279).  

 

I mitt forskningsprosjekt, som i andre forskningsprosjekter, var det viktig å være bevisst på 

hvilke valg jeg tok for at forskningen min skulle ha høy grad av både validitet og reliabilitet. 

Når man snakker om validitet i kvalitativ forskning, er det elementer som hvor plausibel, 

kredibel og troverdig forskningen er, og derfor i hvilken grad den kan forsvares, som er 

viktige for validiteten (Johnson, 2013, s. 299).  

 

Det er viktig å være bevisst på potensielle validitetstrusler som forsker. I mitt prosjekt er en 

potensiell trussel mot validiteten det Johnson (2013) kaller «researcher bias» (2013, s. 299). 

Dette handler om at man som forsker kan ha en forventning eller et ønske om hva man skal 

finne i undersøkelsene sine, og dermed finner det man vil finne (Johnson, 2013, s. 299). Som 

jeg skrev i innledningen av oppgaven har jeg tidligere hørt jevnaldrende av meg selv uttale at 

de ikke føler seg klare til å stemme, eller ikke er interessert i politikk. Det var derfor viktig 

for meg, spesielt i spørreundersøkelsen med elevene og da jeg skulle gi informasjon om 

prosjektet til elevene, at jeg ikke stilte ledende spørsmål eller ga informasjon som kunne 

påvirke elevene. Det var derfor viktig å være bevisst min rolle som forsker og gi elevene så 
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nøytral informasjon som mulig, for å ikke påvirke svarene til elevene. Det samme ville 

naturligvis gjelde i lærerintervjuene, slik at jeg fikk ærlige svar med lærernes egne meninger, 

som ikke skulle være påvirket av meg.  

 

Også det som kalles deskriptiv validitet var viktig i arbeidet med datainnsamlingen min. 

Dette handler om at det er det som faktisk blir beskrevet av utvalget som blir gjengitt av 

forskeren (Johnson, 2013, s. 300). Det at jeg gjorde lydopptak av lærerintervjuene vil bidra til 

å styrke den deskriptive validiteten. Da jeg etter intervjuene skulle transkribere dem, hadde 

jeg på grunn av lydopptakene muligheten til å skrive ned nøyaktig det lærerne sa, i stedet for 

at dette ble basert på egne stikkord underveis. Samtidig kan man likevel stille spørsmål ved 

om det lærerne og elevene ga uttrykk for i intervjuene og spørreundersøkelsene stemmer med 

det som faktisk skjer i klasserommet. Da jeg ikke har gjennomført en observasjonsstudie, er 

det likevel lærerne og elevenes svar i undersøkelsene jeg må forholde meg til. I analysedelen 

av oppgaven viser jeg også til flere av sitatene lærerne kom med i intervjuet, slik at det skal 

være lettere for de som leser oppgaven å få innsikt i hva som faktisk ble sagt, og ikke bare 

mine tolkninger ut i fra dette. Et annet aspekt ved validiteten i studien handler om nettopp 

dette med tolkningene. Gyldigheten i tolkningene mine handler om å forstå og tolke 

synspunktene til respondentene mine presist (Johnson, 2013, s. 300-301). Underveis i 

intervjuene spurte jeg flere ganger intervjuobjektene spørsmål som «forstår jeg deg riktig når 

jeg sier at…?» eller «så det du mener er at…» for å få en bekreftelse på at det 

intervjuobjektene mente stemte overens med slik jeg forstod dem. 

 

Tufte (2011) skriver at reliabilitet handler om å gjennomføre forskningen på en måte som 

gjør at man unngår tilfeldig feilregistrering av data (s. 82). Det at jeg stilte lærerne 

oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet for å få bekreftet at jeg hadde forstått dem riktig, 

vil også bidra til å styrke reliabiliteten i forskningen, og det samme vil det at jeg i oppgaven 

forsøker å beskrive forskningen og arbeidet med datainnsamlingen såpass detaljert at leseren 

vil få tilstrekkelig innsikt i forskningsprosessen og hvordan den har foregått. 

 

I tillegg til intern validitet, snakker man ofte også om ekstern validitet, som ofte kan trekkes 

frem som en av svakhetene ved kvalitativ forskning. Ekstern validitet er sentralt når man 

ønsker at forskningen skal føre til at man kan generalisere, og trekke slutninger på vegne av 

flere. Normalt er det ikke dette som er målet med kvalitativ forskning, noe det heller ikke var 

i mitt tilfelle. Forskningen min er altså ikke ment for å skulle kunne trekke konklusjoner på 
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vegne av en større mengde personer, men heller for å bidra til økt innsikt rundt perspektiver 

og holdninger rundt prosjektets tema (Johnson, 2013, s. 303 og 305). Likevel skriver Aksel 

Tjora (2017) at en eller annen form for generalisering vil være et eksplisitt eller implisitt mål 

innenfor det meste av samfunnsforskningen (s. 238). Videre beskriver han ulike former for 

generalisering, som også kan være aktuelle når det gjelder generaliserbarheten i dette 

prosjektet. Jeg vil spesielt trekke frem det Tjora kaller naturalistisk generalisering, som 

innebærer at detaljene i forskningen er så godt beskrevet at leseren selv kan vurdere om 

funnene vil ha betydning for seg selv. I mitt tilfelle vil dette innebære at andre lærere eller 

skoleforskere kan bruke mine undersøkelser og funn til å vurdere egen undervisning eller 

forskning, og hvilken betydning dette vil ha for dem (Tjora, 2017, s. 239).  

 

For å styrke validiteten i et forskningsprosjekt, kan man ta i bruk triangulering. Dette 

innebærer at man ser etter sammenhenger gjennom ulike kilder til informasjon (Creswell & 

Miller, 2000, s. 126). I mitt prosjekt vil det at jeg både gjennomfører lærer- og 

elevundersøkelser kunne fungere som en form for triangulering, da jeg får muligheten til å se 

sammenhenger, og motsetninger, mellom lærernes og elevenes svar, og kan drøfte disse. 

Patton (1999) gjør greie for fire ulike former for triangulering, der det å sammenlikne 

synspunktene til informanter som har ulike perspektiver og synsvinkler er en av disse (Patton, 

1999, s. 1995). I mitt prosjekt vil man blant annet kunne få innsikt i hva både lærere og elever 

synes fungerer bra med valgforberedende undervisning i samfunnsfag, og hva man ville ha 

forbedret. Videre kan det da være interessant å se om disse svarene er like. Dersom både 

lærere og elever vurderer dette på samme måte, vil dette bidra til å styrke validiteten i 

funnene mine.  

 

3.5 Utvalg og etiske aspekter med forskningen 
Dalen (2011) skriver at valg av informanter er spesielt viktig i forskning som tar i bruk 

kvalitative intervjuer. Dette handler blant annet om hvem, og hvor mange, som skal 

intervjues (Dalen, 2011, s. 45). Utvalget i prosjektet mitt er altså tre lærere som alle 

underviser i samfunnsfaget i førsteklasse på videregående skole, samt elever i to 

samfunnsfagsklasser som også går i førsteklasse på videregående. De tre lærerne jobber på 

tre forskjellige skoler, og de to klassene hører også til hver sin skole.  
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Grunnen til at jeg ønsket å gjennomføre forskningen min på videregående skole, og helst i 

førsteklasse, var at jeg for det første ville at elevene skulle være nærmest mulig 18 år, og ha 

gjennomført så mye som mulig av den obligatoriske samfunnsfagundervisningen man har på 

videregående, samtidig som det er året de fyller 18 år de får muligheten til å stemme. Jeg 

tenkte derfor at det ville være naturlig å gjennomføre spørreundersøkelsene med elever som 

var så nærme som mulig dette. I tillegg til dette ville jeg at undersøkelsene mine skulle 

gjennomføres i «vanlige» samfunnsfagklasser, der elevsammensetningen på en del områder 

er mer tilfeldig. Et alternativ til dette kunne vært å for eksempel gjennomføre undersøkelsene 

i en programfagsklasse i politikk og menneskerettigheter, men jeg ønsket altså å undersøke i 

hvilken grad elevene følte seg forberedt, i større grad uavhengig av om de har valgt å gå 

videre med et programfag som er relevant for temaet. Dette ville til en viss grad gjøre 

utvalget mitt mer sammensatt og tilfeldig. Samtidig vil det naturligvis kunne være en gruppe 

elever i de to klassene som er politisk interessert fra før, og som kanskje vil kunne velge 

relevante fag i fremtiden, samt allerede ha lært mye om politikk utenfor skolen. På denne 

måten vil en «vanlig» førsteklasse i samfunnsfag kunne være sammensatt og ha elever som i 

varierende grad er politisk interesserte. Et aspekt som likevel er verdt å nevne når det gjelder 

utvalget av elever, er at det er inntakskrav på skolene de går på. Dette vil være med å påvirke 

elevsammensetningen, da ikke alle elever kommer inn på skolene jeg gjennomførte 

forskningen på. Inntakskravene på skolene jeg gjorde forskningen på lå på rundt 4, den ene 

litt under og den andre litt over. 

 

Når det gjelder etiske aspekter ved forskningen min, er det for det første viktig å understreke 

at informantene skulle ha muligheten til å gi et informert og fritt samtykke før de skulle delta. 

Dette innebærer at de fikk lese gjennom informasjonsskrivet mitt om prosjektet, samt at jeg 

besøkte klassen for å fortelle om forskningen og svare på eventuelle spørsmål før 

undersøkelsen begynte. I tillegg til at det stod i informasjonsskrivet som fulgte med 

samtykkeskjemaet, understreket jeg også muntlig at det var frivillig å delta. Befring (2015) 

skriver at det at all deltakelse i forskning skal bygge på samtykke, og at dette samtykket skal 

være gitt på et fritt, informert og forstått grunnlag, er et av forskningsetikkens grunnleggende 

prinsipper (Befring, 2015, s. 31). 

 

Også Ryen (2016) er inne på noe av det samme som Befring, og skriver at tre viktige 

elementer i forskningsetikk handler om samtykke, konfidensialitet og tillit (Ryen, 2016, s. 

32). Som Befring trekker hun også frem viktigheten av informert samtykke, og de som er 
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med i forskningen skal være klar over at de er med og hva de er med på, og at de skal ha 

muligheten til å trekke seg når som helst (Ryen, 2016, s. 32). I enkelte forskningsprosjekter 

kan det imidlertid være behov for at utvalget ikke skal vite bestemte ting om prosjektet, og 

det vil da være flere etiske vurderinger som må gjøres. I mitt prosjekt var likevel ikke dette 

noe problem, da det, slik som jeg vurderte det, ikke ville svekke forskningen min på noen 

måte at utvalget fikk vite det de ønsket om prosjektet mitt.  

 

Det neste punktet som Ryen presenterer, konfidensialitet, var sentralt i min informasjon til 

utvalget, både lærere og elever. Det var viktig å understreke at hvem utvalget mitt var ikke 

skulle komme frem på en måte som kunne gjøre det mulig å finne ut hvem de faktiske 

personene er. Alle deltakerne i prosjektet er derfor anonymisert, og jeg sier heller ikke noe 

om hvilke skoler lærerne jobber på eller elevene går på. Dette for å beskytte deltakernes 

identitet (Ryen, 2016, s. 33). 

 

Ryen trekker også frem tillit som et viktig forskningsetisk aspekt. Dette fordi det er viktig 

med et godt forhold mellom forsker og deltaker (Ryen, 2016, s. 33). I mitt møte med både 

elever og lærere var det viktig å være troverdig og tillitsfull, slik at deltakerne skulle stole på 

at den informasjonen de fikk om prosjektet og deres anonymitet, var reell, og også viktig for 

meg å ivareta. Gjennom god tillitt mellom meg og utvalget mitt, ville det også kunne 

oppleves lettere for deltakerne å være åpne og ærlige i svarene sine. Lærerne skulle i 

intervjuene fortelle om sin egen undervisning og hvordan de opplevde den, og for å få best 

mulig innsikt i den ville det være viktig å fremstå på en god måte, slik at de fikk tillit til både 

meg og prosjektet. Det samme kan sies om elevene. Jeg forholdt meg ikke i like stor grad til 

elevene en og en, men da jeg møtte elevene før spørreundersøkelsen, samt underveis i denne, 

var det viktig å også her fremstå troverdig selv. Dette kunne bidra til bedre og mer utfyllende 

svar fra elevene, gjennom at de hadde fått innsikt i hva prosjektet handlet om og hva jeg 

faktisk skulle bruke svarene deres til.   

 

3.6 Begrensninger ved metodevalg 
I prosjektet mitt gjennomførte jeg altså både intervjuer og spørreundersøkelse. Ved denne 

typen forskning er det noen ting som er lurt å være bevisst på. Først og fremst så er det viktig 

å poengtere at utvalget mitt er begrenset i antall, så forskningen min har verken til hensikt 

eller kan brukes til å trekke konklusjoner for politikkundervisningen i samfunnsfag generelt i 
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norsk skole. Dersom jeg hadde gjennomført forskningen min med et annet utvalg, kan det 

hende at andre perspektiver hadde kommet tydeligere frem i analysen. Larsen (2017) skriver 

at en ulempe ved kvalitativ forskning er at man som hovedregel ikke kan generalisere 

statistisk. Hun skriver videre at en kvalitativ undersøkelse bør ha en overføringsverdi, men at 

dette likevel ikke er det samme som at den er statistisk generaliserbar (Larsen, 2017, s. 29). 

Dette stemmer bra overens med det som er hensikten med prosjektet mitt, nemlig å få dypere 

innsikt i noen perspektiver eller holdninger til politikkundervisningen i samfunnsfaget. 

Samtidig kan jeg også her trekke frem det jeg viste til gjennom Tjora tidligere i metodedelen, 

nemlig at funnene i oppgaven kan brukes av lærere til å selv vurdere hvordan eller i hvilken 

grad denne forskningen er relevant for dem, det som Tjora kalte naturalistisk generalisering 

(Tjora, 2017, s. 239). 

 

En annen begrensning kan sies å være mangelen på muligheten til å stille 

oppfølgingsspørsmål eller gå dypere inn i svarene til elevene i spørreundersøkelsen. Som 

Kleven (2014) skriver, forteller ikke svarene i en spørreundersøkelse mer enn nettopp det 

som står der (Kleven, 2014, s. 37). Dette er derfor viktig å være bevisst på i en eventuell 

tolkning av svarene. Jeg vurderte lenge å også gjennomføre elevintervjuer i prosjektet, men 

falt til slutt ned på å kun gjennomføre spørreundersøkelser for å få en større andel 

respondenter blant elever. Jeg vurderte også å gjennomføre elevintervjuer i tillegg til 

spørreundersøkelsene, men kom frem til at det beste ville være å droppe dette av hensyn til 

oppgaven og prosjektets størrelse. Jeg ville derfor prioritere spørreundersøkelsen og å få 

gjennomført og analysert dataene fra denne på en god måte.  

 

Et annet poeng ved forskningen jeg har gjennomført er at den bygger på deltakernes 

subjektive opplevelse av det jeg spør om. For eksempel vil et spørsmål som spør hvor klar 

man føler seg til å stemme, kunne oppleves, og besvares på forskjellige måter. En elev som i 

stor grad følger med og er oppdatert i faget og på partipolitikk, vil likevel kunne føle at det er 

vanskelig å beslutte hvilket parti man skal stemme på, og derfor kanskje svare at man i liten 

grad føler seg klar til å stemme. En annen elev kan følge lite med på politikk, og i liten grad 

kjenne til ulike partiers meninger, men i stor grad ha kunnskap om ett konkret parti, som 

denne eleven allerede er overbevist om at den skal stemme på. Denne eleven vil da kunne 

oppgi at den er mer klar til å stemme enn den første eleven, selv om den første eleven innehar 

mest kunnskap. Det er derfor viktig å være bevist på at svarene på disse spørsmålene i 

spørreskjemaet mitt kun forteller om elevenes selvopplevde, subjektive følelse av hvor klare 
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de føler seg til å stemme. Samtidig er det andre spørsmål i spørreskjemaet som handler om 

samfunnsfagundervisningen og hva elevene liker og ikke liker med den, rettet mot 

forberedelse til å stemme.  
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4 Analyse og funn 
I denne delen av oppgaven vil jeg gå nærmere inn på analysen av datamaterialet mitt. Jeg vil 

gå inn på hvilke funn og mønstre som dukker opp i svarene til utvalget, og forsøke å gi en 

strukturert oversikt over disse. I oppgavens neste del, diskusjonsdelen, vil jeg i større grad gå 

inn på og diskutere funnene opp mot teorien og den tidligere forskningen jeg har vist til i 

kapittel 2 av oppgaven, samt knytte dette til forskningsspørsmålene som er aktuelle for 

oppgaven.   

 

Arbeidet med analysen av spørreskjemaene og intervjudataene har både fellestrekk og 

forskjeller. I spørreskjemaene er det noen av svarene som bare krever ja/nei-svar, eller et tall, 

der elevene skal rangere i hvilken grad de føler seg forberedt på å stemme. På disse 

spørsmålene legger jeg frem tallene og gjennomsnittet, eller antall elever som har svart 

henholdsvis ja eller nei. I tillegg til disse spørsmålene er det også spørsmål i spørreskjemaet 

der elevene i større grad formulerer egne svar, og der mulighetene for å finne ulike mønstre i 

selve innholdet vil være større. På disse spørsmålene har jeg derfor i større grad gjennomført 

analyse som likner på analysen av intervjudataene, konvensjonell innholdsanalyse. Denne 

typen analyse brukes normalt i studier der man skal beskrive et fenomen for å forstå dette 

bedre (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1279). Analysen av spørreskjemaene har som mål å gi 

bedre forståelse av elevenes syn på demokrati- og politikkundervisningen i samfunnsfaget, 

hva elevene føler de har lært og hva de gjerne skulle lært mer om. Jeg har også tatt i bruk 

konvensjonell innholdsanalyse i arbeidet med lærerintervjuene. Jeg vil gå nærmere inn på 

fremgangsmåten i analysearbeidet i de to ulike delene av analysen. 

 

Selve fremstillingen av analysen og funnene blir gjort på ulik måte i denne delen av 

oppgaven. I fremstillingen av funnene fra lærerintervjuene har jeg i større grad latt lærernes 

svar, og mønstrene jeg har kommet frem til i disse, danne kategorier og delkapitler i 

fremstillingen i denne oppgaven. I fremstillingen av spørreskjemaene har jeg i noe større grad 

«sortert» elevenes svar etter hvor de er relevante, og hva de svarer på ut i fra hensikten med 

prosjektet. Grunnen til dette er at dataene fra de transkriberte lærerintervjuene i større grad 

består av utfyllende, forklarende svar, som i større grad består av det lærerne selv har valgt å 

fokusere på i svarene sine. Dette vil derfor være interessant å i større grad kode åpent. I 

spørreskjemaene er elevene i større grad styrt av meg og mine spørsmål, og forteller i noe 

mindre grad fritt og utfyllende om svarene sine. Elevenes svar forholder seg tettere til det de 
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blir spurt om. For å gjøre fremstillingen av analysen og funnene både så informativ og ryddig 

som mulig, har jeg derfor altså valgt å bruke lærernes svar i intervjuene til å danne delkapitler 

og underoverskrifter i «læreranalysen», mens jeg i større grad bruker egne delkapitler i 

analysen av spørreskjemaene. Likevel vil jeg naturligvis også her gå inn på ulike mønstre i 

elevenes svar som er relevante for de forskjellige temaene oppgaven tar opp.  

 

4.1 Elevenes syn på valgforberedende undervisning 
Et av de sentrale spørsmålene i arbeidet med denne oppgaven, er å få innsikt i i hvilken grad 

elevene i utvalget mitt føler seg klare, eller godt forberedt, for å skulle stemme, hva slags 

undervisning de ser på som nyttig og hva de vil lære mer om. Elevene i undersøkelsen går i 

førsteklasse på videregående skole, og er underveis i det siste obligatoriske samfunnsfaget de 

skal ha i skolen.  

 

Gjennom bruk av spørreskjemaene mine undersøkte jeg hvordan elevene følte seg forberedt 

til å stemme, hva de følte hadde vært nyttig i demokrati- og politikkundervisning som kunne 

være relevant for dette, og hva de eventuelt følte de trengte å lære mer om for å være enda 

bedre forberedt. 

 

Jeg gjennomførte spørreundersøkelsen i to forskjellige samfunnsfagklasser, med 21 

respondenter på skole 1, og 22 respondenter på skole 2. Det var flere av spørsmålene i 

spørreskjemaet som tok for seg i hvilken grad elevene følte seg forberedt. Etter å ha lest 

gjennom alle svarene på spørreskjemaene, og gjort notater underveis, vil jeg her gå inn på 

noen av funnene og mønstrene jeg ser på som mest sentrale og interessante. Samtidig er et 

viktig poeng å nevne her at man må være bevisst på hva man tolker ut i fra svarene i et 

spørreskjema. Som Kleven (2014) skriver, så er det viktig å huske på at et spørreskjema ikke 

gir svar på mer enn det spør om. Når man som forsker prøver å tolke svarene i et 

spørreskjema, er det viktig å være bevisst på at det kan finnes flere ulike forklaringer på at 

folk har svart som de har svart (Kleven, 2014, s. 37).  

 

Som nevnt innledningsvis i dette kapittelet har jeg gått frem på ulike måter i analysen av 

spørreskjemaet. På spørsmålene der elevene svarte med et tall eller med ja/nei, har jeg gjort 

greie for tallene og gjennomsnitt, samt hvor mange som har svart ja eller nei på de 

forskjellige spørsmålene. I arbeidet med å finne ut mer om elevenes tanker om innholdet i 
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undervisningen har jeg altså brukt konvensjonell innholdsanalyse. Jeg begynte med å lese 

gjennom alle svarene på spørreskjemaene og ta notater for meg selv. Deretter skrev jeg inn 

alle svarene på de relevante spørsmålene, eller eventuelle relevante svar som dukket opp på 

andre spørsmål, og prøvde å finne mønstre ut i fra dette.  

 

4.1.1 Føler elevene seg klare til å stemme? 
På skole 1 var det altså 21 respondenter med på spørreundersøkelsen. Et av de siste 

spørsmålene i spørreskjemaet spurte elevene om hvor godt forberedt de hadde følt seg, på en 

skala fra 1-10, dersom det hadde vært valg i morgen og de skulle stemme. Svarene varierte, 

og både 1 og 10 ble avgitt som svar, 1 ble svart en gang, mens 10 ble svart 3 ganger. 

Gjennomsnittet i denne klassen lå på 6,64 totalt. Noen elever svarte litt mer upresist, for 

eksempel «mellom 5-7», da regnet jeg det som 6 da jeg skulle regne ut gjennomsnittet. 

 

På skole 2 var 2 den laveste karakteren som ble gitt på samme spørsmål (en gang), samtidig 

som det bare ble gitt en tier. Gjennomsnittet i klassen på skole 2 lå på 6,2. På samme måte 

som på skole 1 var det noen elever som hadde svart for eksempel «mellom 5-7», og jeg 

regnet da dette som 6 da jeg skulle finne gjennomsnittet. På skole to var det 22 respondenter 

totalt, men to av elevene svarte ikke på dette spørsmålet. 

 

I de to klassene var gjennomsnittene på direkte spørsmål om hvor klare elevene følte seg til å 

stemme altså 6,64 og 6,2.  

 

Elevene fikk også spørsmål om de følte seg klare til å stemme og om de følte de hadde lært 

nok på skolen om det å skulle stemme. Av til sammen 43 respondenter fra begge skolene, var 

det 25 elever som svarte «ja» på spørsmål om de følte seg klare til å stemme. 12 stykker 

svarte «nei», mens 6 stykker svarte vet ikke eller delvis. På spørsmål om elevene følte de 

hadde lært nok på skolen om det å skulle stemme, svarte 25 elever «ja», 14 elever «nei» og 4 

elever vet ikke eller delvis. Fordelingen mellom de to skolene var relativt lik på begge disse 

spørsmålene. 

 

Jeg har nå gjort greie for svarene på noen av spørsmålene i spørreskjemaet som kunne 

besvares med ja/nei eller tall. Hva disse svarene kan fortelle oss, eller ikke fortelle oss, vil jeg 
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gå nærmere inn på i neste kapittel av oppgaven, drøftingen. Jeg vil nå gå nærmere inn på 

innholdet i noen av svarene elevene ga på spørsmålene der de kunne skrive mer.  

 

4.1.2 Hva er elevene fornøyde med i den valgforberedende 

undervisningen? 
På spørsmålene i spørreskjemaet som er relevante for hva elevene er fornøyde med i 

undervisningen som er relevant for å skulle stemme, kommer det frem relativt mange ulike 

svar. Et interessant funn er imidlertid at noen av elevene trekker frem det å lære om partiene 

og hva de mener som noe de har lært mye om. Som neste delkapittel viser, er det også en stor 

del av elevene som er uenige i dette. En elev skriver for eksempel at hen har lært mye om 

«partiene og hva de står for, og den generelle politikken i Norge». Likevel er det langt flere 

elever som svarer at de vil lære mer om partiene og hva de mener, enn det er elever som har 

svart at de har lært mye om dette.  

 

Samtidig er altså ikke alle elevene enige i dette. En elev skriver at den «mener at 

undervisningen peiler mer mot hvordan «systemet» funker, i stedet for direkte politiske 

dilemmaer». En annen elev er inne på noe av det samme: «For det meste er det ganske mye 

begreper og å lære om demokrati». Når samme elev skal nevne ting ved undervisningen som 

hen føler har gjort hen bedre forberedt til å skulle stemme, skrives det «forståelse 

(rudimentær) for hvordan samfunnet vårt fungerer og samspillet». En annen elev skriver: 

«Har fått mye undervisning om demokrati og det norske politiske systemet både på 

grunnskolen og vgs». Liknende type svar er det også flere av de andre elevene som er inne 

på. En elev forteller om undervisningen hen har fått som kan knyttes til det å skulle stemme: 

«Lære om hvordan makten er fordelt i Norge, og hvordan vi som innbyggere kan utgjøre en 

forskjell». Denne typen svar kan ses i sammenheng med det lærerne også er inne på i 

intervjuene, det flere av dem kaller en «bredere» inngang til demokratilæringen og deltakelse 

i demokratiet, og at dette også bidrar til å forberede til det å stemme konkret.  

 

Noen av elevene kommer også inn på bruken av ulike metoder i undervisningen, og hvordan 

dette kan være relevant for, eller ha betydning for, hvordan de forberedes til å delta i 

demokratiet gjennom valg. En elev skriver at «Muligheten til å både høre andre argumentere, 

men også ha muligheten til å argumentere for min sak selv er noe som har gjort meg 

forberedt til å stemme». En annen elev skriver at: 
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Da vi intervjuet partier og lagde presentasjoner på ungdomsskolen i 8. og 10. er nok 

den undervisningen som har forberedt meg mest på å stemme. Informasjon om 

styresettet (maktfordelingsprinsippet) har også hjulpet meg i relativt stor grad, med å 

forberede meg til når jeg skal stemme. 

 

Her er altså en elev inne på betydningen av diskusjon og argumentasjon i undervisningen, 

noe som kan knyttes til det jeg tok opp rundt deliberativt demokrati i teoridelen. Det andre 

sitatet jeg viser til trekker (blant annet) frem det å sette seg inn i enkelte partier, og å holde 

presentasjon om disse for resten av klassen, som noe som har bidratt til å forberede til å 

skulle stemme. Flere elever er inne på det samme. En elev trekker frem at hen har «lært å ha 

debatt og presentere partier». En annen elev kommenterer også en utfordring rundt det å 

jobbe med ett bestemt parti: «Vi har flere ganger fått oppgaven om å jobbe med et bestemt 

parti, negative sider ved det kan være at man ikke kan finne ut nok om det partiet man selv 

vil stemme». Det at man ved å jobbe på denne måten, der man i stor grad «spesialiserer» seg 

på ett parti, men kanskje bare får høre en presentasjon som gir en oversikt over de andre 

partiene, kan føre til at elever føler de ikke får god nok kunnskap om alle de ulike partiene. 

Dette er noe man kan være bevisst på som lærer når det gjelder metodevalg og konkret 

undervisningsopplegg.  

 

4.1.3 Hva savner elevene i den valgforberedende undervisningen? 
Et av de tydeligste mønstrene som dukket opp under analysen av elevenes svar i 

spørreskjemaene, var ønsket, eller behovet, for å lære mer om hva de ulike politiske partiene 

mener i ulike politiske saker.  

 

På et åpent spørsmål om hva elevene ønsker å lære mer om for å være godt forberedt til å 

skulle stemme, svarte til sammen 23 av 43 elever at de ønsket å lære mer om de politiske 

partiene, og hva de mente i ulike politiske saker. Nøyaktig hvordan de ulike svarene var 

formulert varierte noe, men dette var som nevnt et tydelig mønster i svarene på 

spørreskjemaene. En elev skriver for eksempel at den vil «vite mer om hva hovedmålet til de 

politiske partiene er», mens en annen skriver at den ønsker å lære mer om 

«partiprogrammene i dybde». Andre typisk svar er «hva de forskjellige partiene står for», 

eller «hva alle partiene står for». En elev utdyper til en viss grad: «Hva partiene står for mer i 
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dybden. Er fortsatt usikker på hva jeg skal stemme på grunn av for lite informasjon». Denne 

type svar var altså et tydelig mønster som gikk igjen med tanke på hva elevene ønsket å lære 

mer om for å være forberedt til å stemme, og også på dette spørsmålet kom de to skolene 

ganske likt ut.  

 

Samtidig kommer det også frem noen svar som skiller seg fra disse. Noen elever trekker frem 

at de ønsker å lære mer om selve prosessen rundt stemmegivningen. En elev skriver at hen 

føler hen har lært mye, «det meste av det jeg skulle ønsket», men samtidig at «Jeg skulle 

ønske jeg lærte mer om hele prosessen». En annen elev skriver at «jeg skulle ønske jeg viste 

mer om selve prosessen og hvordan alt foregår», mens enda en skriver at «Jeg skulle ønske 

jeg visste mer om hvordan man stemmer, fysisk». Om alle elevene mener det samme med 

disse ulike svarene er vanskelig å si, så jeg vil være forsiktig med å tolke for mye utover det 

som faktisk står der. Samtidig kan dette kanskje tyde på at elevene vil vite mer om hvordan 

stemmegivningen foregår, og hvilken betydning den faktisk har. To andre elever er også inne 

på dette mer direkte. Den ene skriver at hen ønsker å lære mer om «Partiene, og hva det de 

mener egentlig betyr», mens en annen skriver at hen ønsker å lære mer om «Hvordan det 

påvirker oss i dagliglivet». Begge disse utsagnene kan også knyttes til samme tema. Hva 

betyr egentlig det partiene mener, og hvilken praktisk betydning vil egentlig dette ha? 

Hvordan vil de ulike politiske partiene kunne påvirke hverdagen til den som stemmer? Dette 

kan også ses i sammenheng med en del av det lærene tar opp rundt det å gjøre undervisningen 

relevant og aktuell for elevene, som jeg går nærmere inn på i analysen av lærerintervjuene.  

 

Det er også verdt å nevne at man må være bevisst hvilken metode man har brukt når man 

leser disse svarene. På spørsmålet «Hva skulle du ønske at du kunne mer om før du skal 

stemme?» kan det for mange elever være naturlig og det «letteste» å svare at man ønsker å 

lære mer om partiene. Som med all annen forskning er dette noe å være bevisst på også her. 

Dette vil jeg også komme nærmere inn på i drøftingsdelen av oppgaven.  

 

4.2 Lærernes syn på valgforberedende undervisning 
I dette delkapittelet vil jeg gå nærmere inn på analysen av de tre lærerintervjuene. Etter å ha 

transkribert lydopptakene av de tre lærerintervjuene, gjennomførte jeg en konvensjonell 

innholdsanalyse av tekstdataene jeg da hadde. Hsieh & Shannon (2005) skriver blant annet at 

konvensjonell innholdsanalyse normalt brukes i studier som har som mål å beskrive et 
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fenomen for å forstå dette bedre (s. 1279). I mitt tilfelle vil dette altså være å beskrive 

demokrati- og politikkundervisningen som kan bidra til å forberede elevene til å stemme ved 

valg, og utvalgets opplevelse av denne.  

 

I arbeidet med å utvikle koder og kategorier i analysen, begynte jeg med å gjøre dette 

induktivt. Samtidig burde det nevnes at selv om utviklingen av kodene ble gjort induktivt, ut i 

fra intervjudataene mine, vil også disse være påvirket av måten jeg leser på, i lys av teorien 

som er relevant og problemstillingene for oppgaven. På denne måten vil det også være et 

element av deduksjon i analysen, gjennom at kodene, og etter hvert kategoriene, jeg kommer 

frem til er påvirket av problemstilling og teori i oppgaven, samtidig som det jeg kommer 

frem til i intervjuene også kan påvirke den endelige formuleringen av problemstillingen(e), 

samt hvordan teorien blir relevant.  

 

Dette skriver også Grønmo (2004) om. Han skriver blant annet at det første trinnet i kodingen 

kan kalles åpen koding, og at kodene da «fremstår som en første karakterisering og 

klassifisering av de viktige innholdselementene i datamaterialet» (Grønmo, 2004, s. 267). 

Han skriver videre at en åpen koding innebærer at det i hovedsak er de empiriske dataene fra 

materialet som er avgjørende for hvilke koder man som forsker velger. Likevel vil, som også 

er tilfellet for meg, problemstillingen fungere veiledende for hvordan innholdet i 

datamaterialet skal organiseres og karakteriseres. Samtidig skriver Grønmo at åpenheten for 

empirien er viktigere enn føringene fra problemstillingen i den første kodingen, og at 

deskriptive koder i denne sammenhengen er mer vanlig enn fortolkende og forklarende 

koder. Grunnen til dette er at man som forsker skal være åpen nok til å kunne oppdage 

uforutsette empiriske fenomener, mønstre og sammenhenger (Grønmo, 2004, s. 267-268). 

Etter å ha utarbeidet kodene, utviklet jeg i det videre arbeidet med analysen kategorier. Det er 

disse kategoriene jeg i de følgende delkapitlene vil gjøre greie for, altså de ulike mønstrene 

som dukket opp i materialet mitt, før jeg i oppgavens drøftingsdel vil gå nærmere inn på og 

diskutere disse i lys av problemstillinger og relevant teori.  

 

4.2.1 Utfordring: tidspress i undervisningen 
Et aspekt ved samfunnsfagundervisningen som alle de tre lærerne, og kanskje spesielt lærer 1 

og lærer 2, er inne på,  er utfordringen med tanke på tid, og hvilke konsekvenser det får for 

opplegget i faget. Lærerne kommer blant annet inn på tidspresset i undervisningen når de 
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snakker om et ønske om å legge til rette for at elevene skal få tid til å reflektere rundt egen 

læring, reflektere rundt politiske saker og prioriteringer i samfunnet og forholdet mellom 

overflate- og dybdelæring. For å gjøre politikk- og demokratiundervisningen i samfunnsfaget 

både bedre og mer relevant og aktuell for elevene, forteller både lærer 1 og lærer 2 om 

viktigheten av å kunne bruke tid i læringsprosessen til elevene.  

 

Lærer 1 går inn på det at man kanskje må gjøre prioriteringer i faget for å få tid til 

tilstrekkelig dybdelæring hos elevene, men at dette også kan bli feil: 

 

Også har de hatt litt om hvordan valg fungerer, hvem har lov til å stemme, og så har 

de hatt en del om de politiske partiene. Men samfunnsfaget er jo utrolig stort, så det er 

jo sånn at på de fleste skoler så har de kanskje totalt hatt.. ja … tre uker kanskje, med 

dette. Og så må man gå videre. Med mindre man har prioritert å bruke tid på det 

(Lærer 1).  

 

Litt senere i intervjuet forteller hun videre: 

 

At man da må på en måte selv må tenke at «okei, dette skyver vi til langt ut i mai», og 

så blir det ikke noe av. For å ha tid til å prioritere det som vi tenker at er viktig. Men 

det er jo heller ikke riktig på en måte da.. hvis man skal følge.. man skal jo behandle 

alt i læreplanen (Lærer 1). 

 

Lærer 2 kommer inn på samme tema, knyttet til det å legge til rette for refleksjon hos 

elevene: «Vi har jo så få timer, men vi forsøker jo å starte den refleksjonen hos elevene» 

(lærer 2).  Videre forteller hun at «det går jo på dette med fordypning. Det er en fortvilende 

følelse å måtte avslutte alt for tidlig for ofte, fordi læreplanen er så omfattende» (lærer 2). Litt 

senere i intervjuet snakker vi om bruk av diskusjoner og debatter i undervisningen om 

politikk og demokrati, og også her blir tidspresset i samfunnsfaget aktuelt: 

 

De diskuterer i flere fag kanskje, men det er jo ingen som kommer i nærheten av de 

samfunnsfaglige temaene nå i.. altså når det gjelder politikk og demokrati, det er det 

ikke. Så, det er som det er. Men, mer tid til fordypning hadde selvfølgelig vært 

ønskelig. Lære om litt færre temaer kanskje (Lærer 2). 
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Både lærer 1 og lærer 2 viser gjennom disse sitatene i stor grad til utfordringen med tidspress 

i samfunnsfaget, og at dette får konsekvenser både for undervisningsopplegg og dermed også 

elevenes læring og måte å lære på. I intervjuene kommer alle tre lærerne også inn på arbeidet 

med nye læreplaner, og snakker om færre kompetansemål, og et håp om større muligheter for 

dybdelæring. For å kunne legge til rette for økt dybdelæring innen politikk og demokrati hos 

elevene, vil lærerne altså bruke mer tid, for å blant annet i større grad kunne legge til rette for 

elevaktiviserende undervisningsopplegg. Lærer 1 konkretiserer: 

 

Det blir jo veldig fort fakta. Altså, «dette er valgkanalen», litt sånn teknisk. «Du får 

lov til å stemme hvis du er så og så gammel og så har et sånn og sånn statsborgerskap 

eller har bodd her så og så lenge. Og så stemmer du på et parti som er for sånn og mot 

sånn». Typisk litt sånn.. ja, veldig faktabasert og så rekker man kanskje ikke å komme 

til typ.. mer enn hvorfor er dette viktig (Lærer 1). 

 

Når vi snakker om elevmedvirkning, og det å forberede elevene til å bli demokratisk 

deltakende borgere, forteller lærer 2 at dette er noe hun gjerne skulle gjort i større grad i 

praksis: 

 

Ja, jeg sier det jo til meg selv, og vi sier det jo til hverandre hvert år, også er det noe 

med å faktisk gjennomføre det i praksis. Fordi at det krever jo også tid. Sant, det er jo 

tid, tid, tid, som mangler. Det å faktisk la de prosessene.. la elevene få tenke ferdig 

(Lærer 2). 

 

Mangel på tid blir altså sett på som en utfordring for å legge til rette for god undervisning i 

demokrati og politikk blant lærerne i utvalget mitt. Også lærer 3 er inne på tidspresset, men 

ikke like direkte som lærer 1 og lærer 2. Jeg vil likevel understreke at lærer 3 ikke kom med 

uttalelser som tyder på at hun var uenig i at tidspresset er en utfordring for å få til god 

undervisning i politikk og demokrati, og for å på best mulig måte forberede elevene til å delta 

i demokratiet og stemme ved valg. 

 

Jeg har nå vært inne på tidspresset lærerne opplever i samfunnsfagundervisningen. Videre 

kan man spørre seg hvilke konsekvenser dette har på et mer konkret nivå. Opplever ikke alle 

lærere tidspress i de ulike fagene? Og hvorfor er dette tidspresset såpass relevant for det å 

skulle gjøre elevene godt forberedt til å delta i demokratiet og å stemme ved valg? I de to 
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neste underkapitlene vil jeg gå mer konkret inn på fagdidaktiske aspekter ved undervisningen 

som er relevant for teamet i oppgaven, og disse aspektene kan også henge sammen med 

tidsbruk, ifølge lærerne.  

 

4.2.2 Faktaorientert undervisning vs. aktualisering og å skape refleksjon 

hos elevene 
Et annet mønster som kom tydelig frem i uttalelsene til lærerne under intervjuene, er balansen 

mellom forskjellig fokus i undervisningen. Lærerne fremstod bevisste på hvordan de legger 

opp undervisning i lys av hva som var målet med de forskjellige oppleggene, samt hva de 

anså som viktig å fokusere på i demokrati- og politikkundervisningen. Flere av lærerne tok 

også opp dette i sammenheng med tidspresset som de følte på for å rekke gjennom det de 

skulle i undervisningen. Som også et av sitatene mine fra lærer 1 i delkapittelet om tidspress 

viser, forteller denne læreren om utfordringen ved at det er veldig fort å ende opp med en 

veldig faktaorientert undervisning, fordi dette er noe man ofte kan spare tid på. Å gjøre greie 

for valgkanalen, hva de ulike politiske partiene mener om konkrete saker og kanskje også 

gjennomføre en kunnskapstest angående dette kan kanskje være en måte å spare tid på, 

samtidig som man underviser i, og tester, kunnskap som er relevant for temaet. Samtidig 

uttrykker også flere av lærerne et ønske om å legge til rette for noe mer enn dette i 

demokratiundervisningen. Et ønske om at elevene skal få anledning til blant annet å 

reflektere, diskutere og vurdere ulike relevante aspekter kommer tydelig frem. Samtidig betyr 

ikke dette at den mer faktaorienterte undervisningen trenger å være feil eller unødvendig. 

 

Lærer 1 uttrykker blant annet et inntrykk av at faktaorientert undervisning står sterkt blant 

flere samfunnsfaglærere: «..og så tenker jeg jo at hos mange lærere så sitter den forståelsen 

av at man driver faktaopplæring veldig, veldig dypt» (Lærer 1). Samtidig er hun litt senere i 

intervjuet opptatt av å også inkludere elevene i større grad: «At man allerede helt i starten på 

en måte legger opp til at dette ikke er et klasserom hvor jeg står foran og gir dem fakta og 

fasiten» (Lærer 1). I tillegg sier hun at: 

 

…jeg tenker at å legge opp helt fra starten til at alle… til den kollektive, alle deltar, 

alle er med, alle er på, alle skal være med i diskusjonen, alle skal si hva man mener, 

bruke samarbeidslæring, ned på lavt nivå, diskutere en til en i små grupper, diskutere 

ved hjelp av lapper, bruke internett, heve det opp, anonymisere… og samtidig, få til 
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den aktiviteten, og ufarliggjøre det. Men det er jo noe som, altså det kommer ikke av 

seg selv (Lærer 1). 

 

Gjennom disse sitatene kommer det altså relativt tydelig frem at lærer 1 er opptatt av å 

bevisst bruke undervisningsmetoder som legger til rette for elevaktivitet, samtale og 

diskusjon, undervisningsformer som i stor grad inkluderer elevene på en aktiv måte, som ofte 

kan ses i motsetning til tradisjonell faktaundervisning der lærer foreleser for elevene om 

politikk. Når vi videre går nærmere inn på hvorfor hun anser dette som viktig, kommer det 

frem flere interessante poenger: 

 

Fordi når man jobber med politikk, så er det ikke sånn at min mening er mer riktig 

enn din, det er jo nettopp det politikken handler om. Men da må man igjen ut av den 

der institusjons- og faktaformidlingsdelen, for å få til… hvis jeg står og forteller om 

Stortinget sine oppgaver, så har jo jeg svaret, da krever jo det ingenting av «Mira» på 

en måte, fordi da kan «Mira» bare skrive det ned i boka si og så er hun ferdig. Men i 

det du løfter det til å snakke om.. til å problematisere, så har jo ikke jeg noen.. jeg kan 

ha et bedre argument, men alt er jo ikke mer eller mindre riktig. Og nå blir jeg veldig 

engasjert kjenner jeg, for dette er jo liksom mitt hjertebarn i samfunnsfagundervisning 

(Lærer 1). 

 

Som første del av sitatet viser, mener altså lærer 1 at det å jobbe med meningsutveksling 

blant elevene burde være sentralt i samfunnsfagundervisningen, mye fordi «det er jo nettopp 

det politikken handler om», altså at dette vil være relevant for elevene i samfunnet ellers. 

Dette kan ses i sammenheng med skolens oppgave med å forberede aktivt deltakende 

borgere, som altså skal være forberedt på å faktisk delta i det virkelige samfunnet. 

 

Både lærer 2 og lærer 3 er også inne på bruk av diskusjoner og debatter i undervisningen, og 

det å involvere elevene. Samtidig uttaler de seg også, kanskje i noe større grad enn lærer 1, 

positivt til faktaorientert undervisning. Lærer 2 uttaler for eksempel at hun «forsøker jo å 

legge det opp relativt pedagogisk», men at det «er noe med den teorien som skal inn også, og 

som gjør at de kan forstå avisartikler senere for eksempel». Lærer 2 uttrykker seg her noe 

positivt til bruk av faktaorientert undervisning, samtidig som hun knytter nytten av dette til en 

faktisk bruk i samfunnet utenfor skolen. Lærer 3 er inne på noe av det samme, og forteller litt 
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om sammenhengen mellom faktaorientert undervisning og det å aktivisere og involvere 

elevene i større grad: 

 

Det er jo det at man, først må man på en måte opplyse og lære elevene om hvordan 

ting fungerer, men og jobbe med begreper, for det er mye vanskelige begreper altså. 

Men ja. At de får litt sånn forståelse av hvordan det fungerer først, og så sette seg inn 

i hva man egentlig gjør, altså hva politikerne gjør og holder på med, sånn at de kan 

sette egne ord på det da (Lærer 3). 

 

Videre begrunner hun hvorfor hun tenker som hun gjør, ved at man «må ha litt sånn knagger 

å henge det for å kunne ta det i bruk» (Lærer 3).  

 

Lærer 2 virker å ha en litt annen inngang til temaet: 

 

Vi har jo en del verdidiskusjoner. Starter ofte skoleåret med det. Med «hva betyr det 

for deg?», «hvorfor tenker og gjør du som du gjør?», ut i fra et sosiologisk perspektiv. 

Det er jo ofte det vi starter med. Og… vi har jo så få timer, men vi forsøker jo å starte 

den refleksjonen hos elevene. Hva vil du endre? Altså hva er det som gjør at du er den 

du er da, på en måte. Som vi ser på fra ulike synsvinkler så langt vi kommer, med de 

få timene vi har til rådighet. Og det synes jo jeg er en kjempegod forberedelse til det å 

tenke på hva man skal stemme. Fordi da vil man jo også bevisstgjøres litt på det 

verdigrunnlaget man selv har. Og så… når vi da løfter blikket og ser på hvordan 

samfunnet er styrt, så forsøker vi jo å ta med, i alle fall jeg gjør det, ta med de 

perspektivene inn i politiske saker også (Lærer 2). 

 

På denne måten er altså lærer 2 opptatt av å skape refleksjon og bevisstgjøring hos elevene på 

hvor de selv står, og hvilke verdier de selv har. Når de da etter hvert lærer mer om hvordan 

samfunnet fungerer, noe som kanskje kan bli sett på som mer faktabasert, kan denne 

refleksjonen og bevisstgjøringen hos elevene tas med videre og fungere som en inngang til å 

lettere kunne forstå det politiske systemet og også konkrete politiske saker. Og som lærer 2 

også uttaler i sitatet, så kan også denne refleksjonen rundt verdisyn fungere som forberedelse 

til det å skulle stemme helt konkret. Dette er også noe som går igjen ellers i lærerintervjuene, 

og noe jeg vil gå nærmere inn på i neste delkapittel i denne delen av oppgaven.  
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4.2.3 «Smal» politikkundervisning eller «bred» demokratiundervisning 

som valgforberedende undervisning? 
Et annet mønster som gikk igjen i lærerintervjuene, er lærernes syn på balansen mellom det å 

forberede elevene på å skulle stemme gjennom en smal og konkret undervisning rettet mot 

det å stemme helt konkret, kontra det å legge til rette for refleksjon rundt verdisyn, debatter 

og på mange måter en bredere form for undervisning som forberedelse til demokratisk 

deltakelse og stemmegivning. Som jeg også nevnte i innledningen av oppgaven, var noe av 

utgangspunktet for ideen til dette prosjektet at jeg ønsket å undersøke i hvilken grad elevene 

følte seg forberedt til det å skulle stemme. Underveis i prosjektet, og kanskje spesielt etter 

lærerintervjuene, ble det ganske tydelig at lærerne ofte hadde en bredere inngang til det å 

forberede elevene på å skulle stemme, enn det jeg hadde trodd på forhånd. I intervjuene 

snakket lærerne ofte om debatter, verdisyn, aktualisering av demokratiet for elevene og 

liknende ting som kan tyde på at de også ser på dette som en del av det å forberede elevene til 

å stemme. Alternativet til dette kunne vært at lærerne hovedsakelig fokuserte på innlæring av 

de ulike politiske partienes meninger, og at det var dette som var relevant for å forberede 

elevene til å skulle stemme. Lærerne forteller om sine syn på dette i intervjuene. Lærer 1 

forteller: 

 

Og det tenker jeg at.. for at man skal få til det så må det skje ting på lærersiden, fordi 

man også der gjerne sitter med en sånn smal.. smal forståelse av hva demokrati er og 

hva deltakelse er. Og så at man da.. ja, ender med å tenke at demokratiopplæring er 

den økta, den økta vi jobber med begrepet demokrati. Og så… når vi jobber med 

menneskerettigheter så er det et annet tema da, for eksempel. Så at man ikke på en 

måte setter ting i sammenheng (Lærer 1). 

 

Videre går samme lærer enda mer konkret inn på hvordan dette kan gjøres: 

 

Jeg tenker igjen det at vi.. eller det man ofte gjør er at det blir fokus på det tekniske, 

som vi jo snakket om i sted. Og at det man kan gjøre, eller kanskje burde gjøre for å 

løsne opp, det er jo det å.. både det med aktualisering og.. og få blikk på de store på 

en måte.. motsetningene i politikken.. heller enn å snakka om «KRF er for bla bla bla, 

mens FRP er for bla bla bla og mot bla bla bla». Så når jeg underviser jobber jeg ofte 

med skillelinjemodellen (Lærer 1).  
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Lærer 1 er altså opptatt av å legge til rette for at elevene skal se og forstå de store 

skillelinjene i samfunnet og i norsk politikk. Samtidig trekker hun frem at man videre kan 

knytte dette til partipolitikk i ulik grad: 

 

.. og selv om, altså jeg bruker jo ikke disse begrepene. Jeg sier ikke vekstvern og 

by/bygd når vi snakker med elevene, men jeg tenker at det er noe med å hente frem og 

synliggjøre at dette er hovedkonfliktene som politikken dreier seg om. Og så kan du 

kanskje si at per nå, så er det jo noen sånne, ikke sant, kjente partier som gjorde det 

dundrende godt ved siste valg, hvorfor det? Det handler om… da kan du gå inn på to 

måter, du kan si at dette handler om de konkrete sakene, det var politireform, 

sykehusreform, det var noe ulvegreier og det var kommune- og fylkesreform, ikke 

sant. Men jeg tenker at for at elevene skal få tak på det så må man jo snakke om at, 

okei dette er sakene, men dette handler om en hovedmotsetning som handler om skal 

vi bevare landsbygda, altså bygde… eller skal vi ikke det? (Lærer 1).  

 

Lærer 2 er inne på mye av det samme som lærer 1, og forteller også om hvordan hun går fra 

en bred inngang til temaet, for så å knytte dette tettere opp mot politiske partier og saker, som 

kan ses på som en smalere form for undervisning når det gjelder å forberede elevene til å 

stemme. Lærer 2 forteller: 

 

Ja, altså du har jo dette med verdisyn først, og så kommer jo det med den systemiske 

forståelsen, som vi kommer inn på når vi snakker om politikk og demokrati. Der 

faller.. det kan jo mange elever synes er kjedelig, så der gjelder det å forsøke å ikke få 

de til å falle for mye av, men det er jo det å forsøke å.. «husker dere da vi snakket om 

…?» eller «husker dere da vi jobbet med…?». Og, «nå skal vi se hvordan vi kan 

fremme denne saken, hvilket politisk parti tror dere ville vært relevant da?», og så 

forsøke å knytte disse trådene (Lærer 2). 

 

Også lærer 3 er inne på samme tematikk som lærer 1 og lærer 2, og forteller om en av sine 

måter å gjøre dette på: 

 

(…) eller bare opplyse dem om hvordan samfunnet fungerer, ja. Og 

påvirkningskanalene da. Hvordan de blir påvirket og hvordan de kan påvirke. Få de til 
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å tenke over det. Og da kan man starte med liksom… lokaldemokratiet, og først og 

fremst klassen, og skolen, og så hvordan elevrådet fungerer. Og så kanskje 

lokaldemokratiet og hvordan man kan, ja, bidra (Lærer 3). 

 

Lærer 3 tar her altså opp elementer ved undervisningen i samfunnsfag som hun tenker er 

viktig for å forberede elevene til å skulle stemme, og trekker da frem elementer som handler 

om å forstå hvordan samfunnet og demokratiet fungerer, samt hvordan elevene kan være med 

å påvirke dette.  

 

Felles for de tre lærerne var at de alle sammen tok opp elementer ved undervisningen som 

også tok for seg ting som kan ses i sammenheng med en bred inngang til demokrati- og 

politikkundervisningen. De var opptatt av å snakke om verdisyn, om store skillelinjer i 

samfunnet og om det å forstå hvordan samfunnet og demokratiet fungerer, og hvordan man 

kan være med å påvirke dette. Samtidig snakket også, slik sitatene viser, lærerne om hvordan 

man likevel kan knytte disse elementene mer konkret til partipolitikk og det å skulle stemme.  
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5 Drøfting og diskusjon av funn 
I denne delen av oppgaven vil jeg ta opp og drøfte funnene fra undersøkelsene mine 

nærmere. Med utgangspunkt i funnene fra forskningen jeg har gjennomført, vil jeg forsøke å 

drøfte og svare på forskningsspørsmålene som var utgangspunktet for prosjektet, og også 

knytte dette til relevant teori fra teoridelen av oppgaven. Jeg vil i denne drøftingsdelen altså 

ta utgangspunkt i forskningsspørsmålene mine, for å svare på disse. Drøftingen er strukturert 

gjennom at to av forskningsspørsmålene har hver sin del i drøftingen. Det siste 

forskningsspørsmålet, om hvor godt forberedt elevene føler seg til å stemme, tas opp 

innledningsvis i siste kapittel i drøftingen.  

 

5.1 Hva trenger elevene å lære for å være forberedt til å 

skulle stemme, og hvordan kan man få til dette? 
I denne delen av drøftingen vil jeg ta opp hva utvalget mitt, både elever og lærere, mener at 

elevene trenger å lære om for å være forberedt til å skulle stemme, samt hvordan man kan få 

til dette. Jeg vil her knytte funnene fra undersøkelsene mine sammen med relevant teori og 

annen forskning, og diskutere dette. 

 

Som jeg viste til gjennom lærerintervjuene, så ble det i disse snakket om forholdet mellom 

ulik type undervisning, og da spesielt det å legge til rette for en faglig innlæring av teori, 

kontra det å legge til rette for refleksjon og aktualisering av undervisningen for elevene. Dette 

viste jeg også til i analysen av spørreskjemaene, da flere av elevene tok opp det at de ønsket å 

lære mer om hva de ulike politiske partiene mente i ulike politiske saker, samtidig som noen 

elever også trakk frem at det å lære om å diskutere og argumentere også var noe som bidro til 

å forberede dem til å skulle stemme. Dette kan ses i sammenheng med det jeg viser til i 

teoridelen gjennom Stray (2012), og hennes inndeling i opplæring om, for og gjennom 

demokratisk deltakelse (s. 21). Den ene læreren (lærer 3) er inne på akkurat dette i et av 

sitatene jeg viser til i teoridelen, der hun forteller om det å først jobbe med å opparbeide 

sentral kunnskap og innlæring av sentrale begreper i undervisningen, slik at det i den videre 

undervisningen blir lettere å legge til rette for diskusjon og refleksjon hos elevene på et 

tilfredsstillende nivå.  
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Også Solhaug og Børhaug (2012) er inne på noe av det samme. De tar opp utfordringen man 

som lærer har med tanke på hvordan man skal legge opp denne balansen. I hvilken grad skal 

man legge til rette for tradisjonell og god kunnskapsformidling, og i hvilken grad skal man 

legge til rette for at elevene får rom for diskusjoner og praksis? Solhaug og Børhaug trekker 

også frem at undervisningen kan gjøres mer levende for elevene dersom man tar opp saker 

som de interesserer seg for (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 44). Både balansen mellom 

tradisjonell kunnskapsformidling og utprøving og diskusjoner, samt det å gjøre 

undervisningen aktuell og interessant for elevene, var tydelige mønstre som kom frem i 

undersøkelsene mine, spesielt gjennom lærerintervjuene.  

 

Samtidig går det an å stille spørsmål rundt hvor tydelig inndelingen mellom 

kunnskapsformidling, som kan ses på som opplæring om demokrati ifølge Strays inndeling, 

og utprøving eller opplæring for og gjennom demokrati egentlig er. I praksis vil kanskje disse 

typene, eller aspektene, ved undervisningen gli inn i hverandre og kombineres. I 

lærerintervjuene var spesielt lærer 1 inne på dette, og snakket om viktigheten av at man «helt 

fra starten av» legger opp til at alle skal være med på diskusjonen i klasserommet, og at man 

ufarliggjør det å snakke. I sammenheng med dette ble det også sagt at «man allerede helt i 

starten på en måte legger opp til at dette ikke er et klasserom hvor jeg står foran og gir dem 

fakta og fasiten» (lærer 1). En uttalelse som kan være med å begrunne disse synspunktene 

kommer litt senere i intervjuet:  

 

Fordi når man jobber med politikk, så er det ikke sånn at min mening er mer riktig 

enn din, det er jo nettopp det politikken handler om. Men da må man ut av den der 

institusjons- og faktaformidlingsdelen, for å få til… hvis jeg står og forteller om 

Stortinget sine oppgaver, så har jo jeg svaret, da krever jo det ingenting av «Mira» på 

en måte, fordi da kan «Mira» bare skrive det ned i boka si og så er hun ferdig (Lærer 

1). 

 

Samtidig er også Stray (2012) inne på viktigheten av opplæring for og gjennom demokrati, i 

tillegg til om. Det å legge til rette for diskusjon, refleksjon og utprøving for elevene virker det 

derfor å være enighet om, samtidig som det kan organiseres på forskjellige måter i praksis. 

Men hvordan ser elevene på undervisning som øver dem i å argumentere og diskutere, og 

som utfordrer dem til å ta stilling til ulike dilemmaer i demokratiet? 
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Det kanskje aller mest tydelige mønsteret i spørreundersøkelsen jeg gjennomførte med 

elevene, var at de ønsket å lære mer om hva de ulike politiske partiene mente i forskjellige 

politiske saker, fordi dette ville forberede dem til å skulle stemme. Da kan man tenke at det 

krever kunnskapsformidling for å få til dette. Samtidig kan man også, i lys av det jeg nå har 

tatt opp, tenke at nettopp diskusjoner og debatter i klasserommet også vil kunne bidra til at 

elevene kan få innsikt i de politiske partienes synspunkter, dersom man legger til rette for 

dette i undervisningen. Dette kan for eksempel gjøres ved å gjennomføre partidebatt i 

klassen, der elevene representerer ulike partier, eller ved å gi elevene muligheten til å 

diskutere aktuelle politiske saker i klasserommet, samtidig som at man som lærer knytter 

dette til hvor de politiske partiene står i de ulike sakene. Dette var også lærer 1 inne på i 

intervjuet. Som jeg viste til gjennom Kleven (2014, s. 37) tidligere i oppgaven, skal jeg være 

forsiktig med å tolke for mye ut fra elevenes svar i spørreskjemaet ut over det som faktisk 

står der, som er at elevene ønsker å lære mer om hva de politiske partiene mener i ulike 

politiske saker. Likevel kan det være legitimt å snakke om ulike måter man kan få til dette på, 

og hvordan dette kan gjøres best mulig, slik jeg nå har gjort i lys av teori og lærerintervjuer.  

 

Det å gjøre demokrati- og politikkundervisningen relevant og aktuell for elevene kan altså 

trekkes frem som et viktig aspekt for å lykkes med denne typen undervisning. Dette 

innebærer å få elevene til å selv se nytten av det de lærer, og å se nytten av det å kunne delta i 

demokratiet generelt eller å stemme ved valg spesielt, og å kunne gjøre det på en 

gjennomtenkt og reflektert måte. Som jeg har nevnt tidligere i oppgaven, vil mange synes at 

det å skulle ta stilling til hvem man skal stemme på kan være vanskelig, uansett alder og 

kunnskapsnivå. Likevel vil det være viktig å legge til rette for undervisning som vil kunne gi 

elevene forutsetninger for å kunne ta et gjennomtenkt og velbegrunnet valg, basert på egne 

vurderinger.  

 

Et annet poeng som kommer tydelig frem gjennom lærerintervjuene, handler om hvilken 

inngang man har til demokratiundervisningen. Både gjennom teori jeg har lest i arbeidet med 

prosjektet, og gjennom lærerintervjuene, har det blitt lagt vekt på det jeg vil anse som en 

relativt «bred» inngang til denne typen undervisning. Det finnes mye litteratur som tar for seg 

demokratisk medborgerskap og hvordan dette kan jobbes med i skolen. Det at demokrati og 

medborgerskap også skal inn i ny læreplan som et av tre tverrfaglige temaer er med på å 

understreke fokuset på dette. I sammenheng med hvilken inngang man som lærer velger til 

undervisning om demokrati, viste jeg i teoridelen til Solhaug og Børhaug (2012), som skriver 
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at lærere for eksempel kan velge å avgrense undervisningen om demokrati til «å utdanne 

velgere», gjennom å gi undervisning i de formelle sidene ved et valg og hva de ulike partiene 

står for (s. 29). Videre skriver Solhaug og Børhaug at en slik type undervisning ville ha 

reflektert et avgrensa syn på politikk, som bare delvis ville ha oppfylt intensjonen i 

læreplanen om å fremme mer aktiv deltakelse blant elever (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 29). 

Solhaug og Børhaug skriver også at hvis man som lærer lar elevene få delta i 

samfunnsaktiviteter og debatter om aktuelle og kontroversielle spørsmål i det store 

fellesskapet, vil dette kunne reflektere et mer deltakende syn på demokratiet sammenlignet 

med den rene valgundervisningen (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 29). Samtidig vil også denne 

type undervisning, der man lar elever delta i samfunnsaktiviteter og debatter om aktuelle og 

kontroversielle spørsmål i samfunnet, også bidra til å forberede elevene til å skulle stemme, 

ut i fra de svarene lærerne ga i intervjuene. Nettopp dette med å gjøre politikk- og den 

valgforberedende undervisningen samfunnsaktuell og relevant for elevene, var noe lærerne 

var opptatt av, og for eksempel diskusjoner og debatter i undervisningen ble trukket frem som 

metoder for å få til dette. 

 

Som jeg skrev om i teoridelen av oppgaven vil et liberalt demokratisyn, og spesielt 

konkurransedemokratiet, spesielt fokusere på valg og det at en politisk elite får legitim makt 

gjennom disse. På grunn av dette vil man i et konkurransedemokrati legge lite vekt på andre 

former for påvirkning av politiske beslutninger enn valg (Schumpeter, 1976, referert i 

Solhaug & Børhaug, 2012, s. 32). I deltakerdemokratiet og det deliberative demokratiet er 

derimot fokuset på aktive medborgere sterkere knyttet til flere former for påvirkning. I den 

brede tilnærmingen til demokrati- og politikkundervisningen som kommer frem i empirien 

min, kan man se tydelige koblinger og sammenhenger med disse aspektene for deltakelse i 

deltakerdemokratiet og det deliberative demokratiet. Lærerne i utvalget mitt argumenterer for 

og forteller altså om det å lære om og forstå demokratiet og ulike former for påvirkning av 

dette som viktig i elevenes valgforberedende undervisning, heller enn å utelukkende fokusere 

på partipolitikk, som i større grad kunne blitt kjennetegnet av et konkurransedemokratisk 

demokratisyn.  

 

Også dette med metodevalg i undervisningen er relevant å ta nærmere opp i lys av det som 

kommer frem i lærerintervjuene og demokratiteoriene jeg presenterer i teoridelen. Flere av 

lærerne trekker frem undervisningsopplegg som inneholder debatt og diskusjoner, både 

gjennom å representere et parti eller å reflektere rundt egne meninger, som metoder de er 
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glade i å bruke, og som de føler elevene lærer av. Som jeg viser i analysedelen forteller lærer 

2 om at de ofte starter året med verdidiskusjoner, og knytter dette til «hva betyr dette for 

deg?», hos elevene. Videre ser de på dette fra ulike synsvinkler, og diskuterer ulike måter å se 

saker på. Og som lærer 2 selv sier:  

 

Og det synes jo jeg er en kjempegod forberedelse til det å tenke på hva man skal 

stemme. Fordi da vil man jo også bevisstgjøres litt på det verdigrunnlaget man selv 

har. Og så.. når vi da løfter blikket og ser på hvordan samfunnet er styrt, så forsøker vi 

jo å ta med, i alle fall jeg gjør det, ta med de perspektivene inn i politiske saker også 

(Lærer 2).  

 

Lærer 2 er her inne på nettopp dette med å knytte diskusjoner i klasserommet, som i første 

omgang ikke nødvendigvis trenger å være forbundet til partipolitikk, til hvordan dette kan 

være med på å forberede elevene til det å delta i demokratiet og å stemme ved valg. Dette kan 

også ses i sammenheng med det jeg viste til gjennom Grindheim et al. i teoridelen, som pekte 

på det å se på og diskutere de større linjene og konfliktlinjene i samfunnet, og å videre knytte 

enkeltsaker til disse (Grindheim et al., 2017, s. 58-59). Også lærer 1 var inne på dette, da hun 

fortalte om det å ta opp de store skillelinjene i samfunnet i undervisningen.  

 

Det å ta i bruk diskusjon i undervisningen kan også spesielt knyttes til den 

dialogdemokratiske, eller deliberative, tradisjonen innen demokratiteori. Innen denne 

tradisjonen legges det vekt på at vi mennesker må snakke sammen om både store og små 

spørsmål for å komme frem til felles løsninger (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 38). Som jeg 

også skrev i teoridelen er en av grunnene til at dette blir sett på som viktig i 

dialogdemokratiet ifølge Habermas at valg og avstemninger ikke alltid fører til at man faktisk 

kommer frem til det felles beste. Gjennom valg og avstemninger vil det være flertallets 

mening som blir utfallet, noe som ikke trenger å være synonymt med det som er det felles 

beste. Nettopp derfor er dialogen viktig, slik at mindretallets mening også kan komme til 

uttrykk eller bli hørt. Noe av målet med et dialogdemokrati er derfor å få til en kombinasjon 

mellom konkurransen i det liberale demokratiet og den sterke fellesskapstenkningen i 

deltakerdemokratiet (Habermas, 1995, s. 35-37; Solhaug & Børhaug, 2012, s. 39). En del av 

de samme poengene kan trekkes frem når diskusjon og debatt tas opp i undersøkelsene mine. 

Som jeg viste til i analysen av spørreskjemaene, skriver en elev for eksempel at «Muligheten 

til å både høre andre argumentere, men også ha muligheten til å argumentere for min sak selv 
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er noe som har gjort meg forberedt til å stemme». Gjennom bruk av diskusjon og debatt i 

undervisningen vil elevene få muligheten til å lære av og reflektere rundt andres argumenter, 

samtidig som de kan få hjelp eller bli utfordret til å argumentere for egne synspunkter. 

Gjennom McAvoy & Hess (2013) viste jeg også til at lærere argumenterte for det å øve 

elevene i å snakke om politikk som en viktig demokratisk ferdighet (s. 15). Som lærer 2 tok 

opp i sitatet over, kan man som lærer videre knytte disse synspunktene og argumentene til 

politiske saker. 

 

I dette delkapittelet av drøftingen har jeg tatt opp hva utvalget mitt mener at elevene trenger å 

lære for å være forberedt til å skulle stemme, samt hvordan man kan få til dette. For å 

oppsummere noe av det jeg har kommet frem til gjennom undersøkelsene og teorien jeg har 

brukt, vil jeg spesielt trekke frem fokuset på en «bred» inngang i demokratiundervisningen, 

før man eventuelt i neste omgang knytter dette nærmere til konkrete politiske saker. Det å 

knytte kunnskapen og undervisningen til konkrete politiske saker er også noe elevene er 

opptatt av i spørreskjemaene, der mange elever svarer at de ønsker å lære mer om hva ulike 

politiske partier mener. Jeg vil også trekke frem fordelene ved bruk av diskusjon og debatt i 

undervisningen, både der elevene skal representere politiske partier, eller der man diskuterer 

ut i fra egne synspunkter. Til slutt vil jeg trekke frem at det å gjøre denne typen undervisning 

aktuell og relevant for elevene er noe spesielt lærerne er opptatt av, og at dette er viktig for at 

elevene skal se nytten og viktigheten av denne type undervisning, og hvordan de selv kan 

være med å påvirke egen hverdag gjennom å ta en aktiv rolle knyttet til det å forberede seg på 

å delta i demokratiet generelt, eller det å stemme spesielt.  

 

5.2 Hva fungerer bra med undervisningen som er 

relevant for å stemme i dag, og hva kan forbedres? 
I denne delen av drøftingen vil jeg gå nærmere inn på hva utvalget mitt av elever og lærere 

mener fungerer bra med undervisning som er relevant for det å skulle stemme i dag, samt 

hvilke endringer de mener man kunne gjort for å få til en forbedring. Dette vil jeg videre 

knytte til relevant teori og tidligere forskning.   

 

Når jeg nå skal diskutere hva som fungerer bra med den valgforberedende undervisningen i 

samfunnsfag, er det naturlig å begynne med å ta opp svarene fra spørreskjemaene, der 

elevene blant annet svarte på hvor klare de følte seg til å stemme. Svarene på spørsmålet der 
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elevene skulle rangere fra 1-10 hvor klare de hadde følt seg til å stemme dersom det hadde 

vært valg dagen etter, varierte på begge skolene. Både karakter 1 og karakter 10 ble gitt. 

Snittet på skolene var imidlertid 6,64 og 6,2. På ja/nei spørsmål om de følte seg klare til å 

stemme svarte 25 av 43 elever «ja», 12 elever svarte «nei» og 6 elever svarte «vet ikke» eller 

«delvis». På spørsmål om de hadde lært nok på skolen om det å skulle stemme svarte 25 

elever «ja», 14 elever «nei» og 4 elever «vet ikke» eller «delvis». Skolene hadde en relativt 

lik fordeling i svar på begge disse spørsmålene.  

 

Ut i fra disse tallene er det ingenting som tyder på at det er noen krise i den valgforberedende 

undervisningen elevene får. Noen elever føler seg klare, noen gjør det ikke, men snittet ligger 

altså litt over middels på begge skolene, når elevene rangerer seg selv fra 1-10. Et viktig 

poeng her er at disse spørsmålene også kunne vært relevante for voksne som har stemt i flere 

år. Disse svarene sier kun noe om hvordan elevene selv føler seg forberedt, og denne 

selvopplevde følelsen kan naturligvis være forskjellig fra elev til elev. En elev som besitter 

mye kunnskap vil for eksempel, på tross av mye kunnskap, likevel kunne synes det er 

vanskelig å vurdere og beslutte hvilket parti man skal stemme på. Det samme kan sies om 

voksne, sannsynligheten er liten for at alle som faktisk stemmer føler man har full kontroll på 

hva som rører seg i politikken og er overbevist om hva man selv burde stemme. Likevel 

tenker jeg at disse tallene sier noe om hvordan elevene føler seg forberedt på det å skulle 

stemme, og hvor mye man føler man har lært, eller ikke lært, om dette. Denne type kunnskap 

kan naturligvis også læres utenfor skolen, og flere av elevene forteller også om påvirkning fra 

familie og venner. Ut i fra disse tallene tenker jeg at det videre vil være mest interessant å se 

på hva lærerne og elevene mener at fungerer bra med den valgforberedende undervisningen i 

dag, og hva som eventuelt burde endres på. Dette vil jeg også se på i sammenheng med 

teorien jeg viser til i teoridelen, og det er naturlig å tenke at det er disse svarene som lettest 

vil kunne si noe om hva som fungerer og hva som burde endres på i den faktiske 

valgforberedende undervisningen i skolen.  

 

Når det gjelder hva som fungerer bra i undervisningen som er relevant for det å skulle 

stemme, kommer det frem flere perspektiver. Som jeg nå har vært inne på fremstår spesielt 

lærerne som tilhengere av en bred tilnærming til undervisningen som er relevant for 

demokratisk deltakelse. Dette kan også sies å stemme overens med det læreplan og 

kompetansemål forteller. Som jeg viste til i innledningen av oppgaven viser 

Utdanningsdirektoratet (2013) til formål med samfunnsfaget, der demokratisk deltakelse, 
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aktivt medborgerskap og demokratiske verdier er viktige aspekter (Utdanningsdirektoratet, 

2013, s. 2). Videre forteller kompetansemålene i samfunnsfaget etter vg1/vg2 at elevene skal 

kunne «utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet 

gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad» (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 11), og at 

elevene skal kunne «analysere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg» 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 11). Både punktene jeg her nevner fra formål med faget, 

samt det første av de to kompetansemålene spesielt, er med på å understreke fokuset på en 

bred tilnærming til demokratiundervisningen i skolen, noe også lærerne tydelig er opptatt av. 

Det er også flere av elevene som trekker frem i spørreskjemaene at de synes undervisningen 

ofte handler om samfunnet eller demokratiet som helhet, eller hvordan systemet fungerer. 

Som jeg viste til i analysen skrev en elev i spørreskjemaet: «Mener at undervisningen peiler 

mer mot hvordan «systemet» funker, i stedet for direkte politiske dilemmaer», noe som på 

mange måter kan sies å stemme overens med det Utdanningsdirektoratet i stor grad legger 

opp til, samt det lærerne anser som viktig, også for å forberede elevene til det å skulle 

stemme spesielt. 

 

I tillegg til dette kan også det at demokrati og medborgerskap skal inn som tverrfaglig tema i 

ny overordnet del av læreplanverket, være med på å underbygge at en bred inngang anses 

som viktig. Det at lærerne også virker å vektlegge dette i ganske stor grad, kan derfor ut i fra 

dette virke å være noe som fungerer bra med dagens undervisning i politikk i samfunnsfag, 

ifølge mitt utvalg.  

 

Samtidig viste jeg også til kompetansemålet som sa at elevene skal kunne «analysere 

grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg» (Utdanningsdirektoratet, 2013, 

s. 11). I spørreundersøkelsen med elevene var et av de mest tydelige mønstrene som kom 

frem at elevene ønsket å lære mer om hva de politiske partiene mener i ulike politiske saker, 

for å være bedre forberedt til å stemme. For å få til en forbedring i den valgforberedende 

undervisningen, virker altså en stor del av elevene enige om at det å i større grad knytte 

kunnskapen, og undervisningen generelt, til politiske partier og politiske saker, er noe som 

kunne gjort dem bedre forberedt når de skal stemme.  

 

Med bakgrunn i dette kan man spørre seg om den brede tilnærmingen jeg har skrevet en del 

om og elevenes ønske om å lære mer om politiske partiers meninger strider i mot hverandre. 

Min mening, og som også lærerne var opptatt av i intervjuene, er at noe av hensikten med 
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denne brede tilnærmingen er at den også skal være med å gjøre elevene bedre forberedt til å 

skulle stemme. Samtidig vil en bred inngang ta for seg flere aspekter ved samfunnet og 

demokratiet som helhet, men dette vil naturligvis også være viktig for elevene å kunne noe 

om, både for å delta og være engasjert i demokratiet generelt, og for å stemme spesielt. Som 

jeg viste til gjennom Solhaug og Børhaug da jeg skrev om demokratimodellene i teoridelen, 

mener de at lærere ved å begrense undervisningen om demokrati til bare å «utdanne velgere», 

ved å belyse de formelle sidene av valg og hva partiene står for, vil reflektere et avgrensa syn 

på politikk. De skriver også at dette bare delvis vil oppfylle læreplanens intensjon om å 

fremme mer aktiv deltaking blant elever (Solhaug & Børhaug, 2012, s. 29). Det kan derfor 

argumenteres for at en bred inngang til demokratiundervisningen, som også klarer å knytte 

utfordringer og dilemmaer i samfunnet til politiske partier, kan være et naturlig mål i 

undervisningen. En bred inngang i demokratiundervisningen kan ses på som en styrke for 

elevenes valgforberedende undervisning, i stedet for en motsetning eller begrensning. Dette 

fordi elevene gjennom økt kunnskap om demokratiet og samfunnet lettere vil kunne sette 

enkeltsaker inn i en større sammenheng, og derfor være bedre rustet for å forstå aktuelle 

politiske saker. Også dette kan knyttes til Grindheim et al., som skriver at enkeltsaker kan 

komme og gå, men at disse likevel vil bidra til å danne konfliktlinjer og mønstre i det 

politiske landskapet (Grindheim et al., 2017, s. 58). Å få til en balanse og sammenheng 

mellom det å øve elevene i å forstå det politiske landskapet som et større bilde, samt å også 

forstå enkeltsaker, vil derfor kunne være styrkende for elevenes valgforberedende 

undervisning.  

 

Samtidig er dette lett å skrive i en oppgave, men sannsynligvis vanskeligere å få til i praksis. 

Et annet tydelig mønster som kom frem i lærerintervjuene mine, var utfordringen rundt 

tidspress i undervisningen. Alle tre lærerne var inne på at tid var en utfordring, og spesielt to 

av lærerne var veldig opptatt av dette. Å ha lite tid får naturligvis også konsekvenser for 

innholdet, og kvaliteten, i undervisningen. Som analysen av lærerintervjuene mine viste, var 

lærerne opptatt av forholdet mellom faktaorientert undervisning og det å gjøre 

undervisningen aktuell og å skape refleksjon hos elevene. Både lærerintervjuene, 

spørreskjemaene og spesielt deliberativ demokratiteori er også inne på viktigheten av å for 

eksempel kunne bruke diskusjon og debatt i undervisningen. I sammenheng med dette tar 

noen av lærerne opp utfordringen med tid. En av lærerne uttalte blant annet at: 
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Det blir jo veldig fort fakta. Altså, «dette er valgkanalen», litt sånn teknisk. «Du får 

lov til å stemme hvis du er så og så gammel og så har et sånn og sånn statsborgerskap 

eller har bodd her så og så lenge. Og så stemmer du på et parti som er for sånn og 

sånn». Typisk litt sånn.. ja, veldig faktabasert og så rekker man kanskje ikke å komme 

til typ.. men enn hvorfor er dette viktig (Lærer 1). 

 

Hun fortalte også at: 

 

At man da på en måte selv må tenke at «okei, dette skyver vi til langt ut i mai», og så 

blir det ikke noe av. For å ha tid til å prioritere det som vi tenker at er viktig. Men det 

er jo heller ikke riktig på en måte da.. hvis man skal følge.. man skal jo behandle alt i 

læreplanen (Lærer 1). 

 

Lærer 1 tar her opp noen av utfordringene rundt tidspresset, og hvordan dette kan få 

konsekvenser for undervisningen. Hvis man da skal diskutere hva man kunne endret på for å 

gjøre elevene bedre forberedt til det å skulle stemme, blir det naturlig å se på utfordringen 

rundt tidspress opp mot hva elevene faktisk trenger å lære, og hvordan man kan få til dette. 

Som jeg har vært inne på kan det argumenteres for en bred inngang til 

demokratiundervisningen, som videre knytter samfunnsaktuelle temaer til politiske partier og 

debatter som er relevante i samfunnet. Man ønsker også å legge til rette for refleksjon hos 

elevene, og å kunne bruke diskusjon og debatt i undervisningen. Disse aspektene kommer 

tydelig frem både i datamaterialet mitt og i teoridelen, spesielt med tanke på demokrati og 

medborgerskap og deliberativ demokratiteori. Men hvis man skal få til disse tingene i 

undervisningen, krever det en del, blant annet tid.  

 

Som sitatet fra lærer 1 blant annet er inne på, virker det utfordrende å rekke gjennom alle 

kompetansemålene i faget, og samtidig  legge opp undervisning som har høy kvalitet i alle 

emnene i faget. Fra skolestart høsten 2020 kommer det nye læreplaner 

(Utdanningsdirektoratet, 2019, s. 1), og arbeidet med å utarbeide disse er allerede i gang. 

Som nevnt er det allerede bestemt at demokrati og medborgerskap skal inn som tverrfaglig 

tema i ny overordnet del. Ut fra datamaterialet mitt, samt det teorien forteller om hva som 

burde læres, burde det vurderes om antallet kompetansemål skal reduseres, eller i alle fall at 

innholdet i kompetansemålene skal reduseres. Dette tas også opp i NOU 2014: 7, som skriver 

at dagens læreplan utvilsomt har stor bredde sammenliknet med timetallet i faget (NOU 
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2014: 7, 2014, s. 86). Et alternativ til dette kan være å øke antallet undervisningstimer i uka i 

samfunnsfag, eller at hver lærer har færre timer til undervisning, slik at man får mer tid til 

planlegging. Dette vil kunne føre til at sjansen for å i større grad forberede elevene til å delta i 

demokratiet generelt, og å være bedre forberedt til å stemme spesielt, vil øke. Aspektene ved 

undervisningen jeg har vært inne på som viktige for elevenes valgforberedende undervisning 

vil lettere og oftere kunne gjennomføres, i alle fall ifølge lærernes opplevelse av tidspresset.  
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6 Avslutning og didaktiske implikasjoner  
Hensikten med dette prosjektet var å finne ut hvordan et utvalg elever og lærere opplever 

undervisningen i politikk i samfunnsfag, spesielt rettet mot det å skulle stemme. I hvilken 

grad føler elevene selv at de er klare til å stemme når de fyller 18 år og skal stemme for første 

gang? Og hvordan ser elevene og lærerne på undervisningen som gis som er relevant for 

dette? Hva fungerer bra med den valgforberedende undervisningen i skolen i dag, og hvilke 

endringer burde man vurdere å gjøre for å i enda større grad forberede elevene til å delta i 

demokratiet, spesielt gjennom å stemme, på en kvalifisert måte? Dette er noen av 

spørsmålene jeg har tatt opp og undersøkt i denne oppgaven, og gjennom spørreundersøkelser 

med elever og intervjuer med lærere, har forsøkt å svare på i lys av utvalgt teori og tidligere 

forskning.  

 

Undersøkelsene jeg har gjort, og som jeg har vist til i oppgaven, viser at elevene i varierende 

grad føler seg klare til å stemme. Gjennomsnittet i de to klassene jeg gjorde undersøkelser i 

var ganske likt, og lå rett over 6 på en skala fra 1-10. For det første er dette elevenes 

selvopplevde, subjektive svar, og for det andre er det vanskelig å si for mye om hva man skal 

konkludere med ut i fra dette isolert sett, bortsett fra at det naturligvis kan bli bedre.  

 

Samtidig konkluderer Børhaug (2008), i sin artikkel «Educating voters» med at 

politikkundervisningen i stor grad retter seg mot å utdanne velgere, altså at undervisningen 

rettes mot det å forberede elevene til å skulle stemme. På noen områder gir mine 

undersøkelser grunn til å være uenig i dette. Lærerne argumenterer i intervjuene i stor grad 

for en bred inngang til politikk- og demokratiundervisningen i samfunnsfag, altså en type 

undervisning som ikke bare skal rette seg smalt inn mot det å stemme helt konkret. I tillegg 

var et tydelig mønster i elevenes svar på spørreundersøkelsen at de ønsket å lære mer om 

partiene og hva de mener i politiske saker. Enkelte elever nevnte også at de mente 

samfunnsfagundervisningen i politikk hovedsakelig handlet om å forstå samfunnet og 

hvordan det politiske systemet fungerte og var organisert. Det er samtidig viktig å huske at 

mine undersøkelser er gjort med elever i to forskjellige klasser, og tre lærere, der to av dem 

underviser elevene som er med i undersøkelsen. Man skal derfor være forsiktig med å trekke 

konklusjonen om at dette er et riktig bilde å tegne for samfunnsfagundervisningen i norsk 

skole generelt, men det kan i det minste være med på å gi økt innsikt i noen perspektiver og 

holdninger til dette.  
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Med utgangspunkt i det jeg har kommet frem til i prosjektet, vil jeg til slutt ta opp noen 

implikasjoner forskningen min kan ha for politikkundervisningen i samfunnsfag. Som nevnt 

er det et tydelig mønster blant lærerne at de ønsker å legge opp til en bred inngang til 

politikkundervisningen, som i større grad tar for seg demokratiet og samfunnet som helhet. 

De vil for eksempel legge til rette for at elevene får muligheten til å reflektere over ulike 

verdisyn og egne meninger gjennom debatt og diskusjon i undervisningen, og på denne 

måten lære om demokratisk deltakelse og påvirkning. Dette vil også innebære å til en viss 

grad begrense, men ikke utelukke, den rene faktaundervisningen i faget, og balansen mellom  

faktaundervisning og forståelsesorientert undervisning er også noe lærerne er opptatt av. 

Dette stemmer også bra overens med det Utdanningsdirektoratet tar opp gjennom formål med 

samfunnsfaget, samt demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i  overordnet del av 

den nye læreplanen.  

 

Samtidig er som sagt et tydelig mønster i spørreundersøkelsene med elevene at de ønsker å 

lære mer om hva de politiske partiene mener i politiske saker for å være bedre forberedt til å 

stemme. I dagens læreplan er det også et kompetansemål etter vg1/vg2 i samfunnsfag som 

sier at elevene skal kunne analysere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i 

Norge (Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 11). Elevene skal altså lære om partipolitikk og hva 

partiene mener i politiske saker også. 

 

En følge av disse to poengene, et ønske om og en viktighet rundt det å undervise for en bred 

forståelse av demokratiet og deltakelse i dette, samt det å også forberede elevene til å stemme 

gjennom opplæring i partipolitikk, kan være å være bevisst på kombinasjonen av disse to 

aspektene ved undervisningen. Man kan velge en bred inngang til demokratiundervisningen, 

og la elevene debattere med utgangspunkt i egne meninger, men likevel videre knytte disse 

diskusjonene til partipolitikk. For å kunne forstå politiske dilemmaer og partienes syn i 

politiske saker, vil det også være viktig å ha fått opplæring i hvordan demokratiet fungerer. 

Jeg vil derfor, ut i fra mine funn, argumentere for en kombinasjon mellom bred 

demokratiundervisning og refleksjon og diskusjon i undervisningen, samtidig som man som 

lærer prøver å knytte denne type undervisning til partipolitikk.  

 

Samtidig er det en tydelig utfordring som kan relateres til dette, nemlig tidspresset i 

undervisningen. Som jeg viste til gjennom lærerintervjuene, tar lærerne opp at få 
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undervisningstimer og mange kompetansemål får konsekvenser for undervisningen, og i 

hvilken grad man rekker å gå i dybden på de ulike temaene. Det ble også tatt opp at lite tid 

kunne føre til større grad av faktaundervisning, og mindre grad av dybdeundervisning og 

muligheten til å legge til rette for diskusjon og refleksjon i undervisningen, og det å gjøre 

undervisningen aktuell og relevant for elevene. Dette var elementer lærerne så på som viktige 

i undervisningen, men som kunne oppleves utfordrende, blant annet på grunn av tidspresset.  

 

Med bakgrunn i dette kan det derfor være naturlig å tenke at færre kompetansemål eller flere 

undervisningstimer i faget, eller kanskje begge deler, ville bidratt til å heve kvaliteten i 

politikkundervisningen i samfunnsfaget, og sannsynligvis også samfunnsfaget generelt. Færre 

undervisningstimer per uke for lærerne, og dermed bedre tid til å forberede god undervisning, 

kan også bidra til å bedre kvaliteten. Samtidig er dette noe som nok kan sies om alle fag i 

skolen, at mer tid vil kunne bedre kvaliteten. For å få til dette vil man derfor måtte prioritere.  

 

Gjennom arbeidet med de nye læreplanene som skal være gjeldende fra 2020, trekkes nettopp 

dette med dybdelæring og å prioritere hva som er viktig frem som sentralt. Man vil legge til 

rette for mer tid til dybdelæring, og man vil ha mindre omfattende læreplaner 

(Utdanningsdirektoratet, 2018, s. 1). For å få til dette skal man altså gjøre prioriteringer rundt 

hva som er viktig. 

 

Med utgangspunkt i det som har kommet frem gjennom arbeidet med dette prosjektet, virker 

det å være en god tanke at ny læreplan skal være mindre omfattende og også legge til rette for 

større grad av dybdelæring. Samtidig gjenstår det å se hvordan dette faktisk ender opp i 

praksis, men tanken virker lovende. Det å ha bedre tid til å gjennomføre god undervisning 

som legger til rette for refleksjon og aktualisering for elevene, i tillegg til å få til en god 

balanse mellom bred demokratiundervisning og undervisning rundt det å stemme helt 

konkret, er det jeg vil konkludere med som de tydeligste implikasjonene for 

samfunnsfagundervisningen som kommer frem gjennom dette prosjektet.  
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Vedlegg nr. 1: Intervjuguide, lærere 
1. Hva tenker du om at elevene skal stemme ved valg når de fyller 18 år? 

-Er de ”klare”? 

-Er de modne nok? 

-Har de nok nødvendig kunnskap? 

 

2. Hva vil du si er viktig i samfunnsfaget for å forberede elevene på det å skulle stemme? 

 

3. Kan du beskrive samfunnsfagundervisningen dere gjennomfører som er relevant for 

elevenes valgforberedende undervisning? 

 

4. Er det noe du vil trekke spesielt frem som du tenker at har fungert spesielt bra i 

undervisning som er relevant for dette? 

 

5. Har du et spesielt undervisningsopplegg/undervisningsmetode som du mener fungerer bra 

med tanke på å forberede elevene på å skulle stemme? 

 

6. Er det noe du tenker burde blitt endra på eller gjort annerledes for å forbedre denne delen 

av undervisningen? 

-Kompetansemål 

-Egen praksis – noe du har lært underveis, endra på? 

 

7. Hva, og eventuelt hvem, tenker du er avgjørende/spiller en rolle i elevenes prosess mot det 

å kunne ta et gjennomtenkt og velbegrunnet valg når de skal stemme? (For eksempel 

undervisning på skolen (ulike fag?), familie, venner, lærere osv).  

 

8. Hvilken rolle tenker du at samfunnsfagundervisningen burde ha i arbeidet med å forberede 

elevene på å stemme? 

 

9. Hvordan mener du at samfunnsfaget kan/burde bidra til å forberede elevene på å skulle 

stemme? 

 

Noe annet du vil legge til som du mener er relevant? 
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EVT: I lys av et mål om aktivt deltakende borgere, hva mener du er viktig å legge vekt på i 

undervisning om politikk i samfunnsfag? (Hvilken rolle burde evt utdanning til 

valgdeltakelse/stemmegivning spille sånn sett?). 
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Vedlegg nr. 2: Spørreskjema, elever 
Valgforberedende undervisning i samfunnsfag, spørreskjema 

 

Generelt om det å skulle stemme 

1. Hvordan ser du på det å skulle stemme for første gang? Hvilke tanker gjør du deg rundt 

dette? 

 

2. Tror du at du kommer til å benytte deg av stemmeretten når du blir 18 år? 

 

3. Føler du deg ”klar” for å stemme? 

 

4. Fortell litt om din politiske interesse (for eksempel: følger du mye med på politikk i media, 

ser debatter, diskuterer politikk med venner eller familie eller liknende) 

 

5. Synes du undervisningen i skolen har vært med på å gjøre deg mer politisk engasjert? 

 

6. Føler du at det er noen spesielle som påvirker deg med tanke på hvem du skal stemme på? 

For eksempel familie, venner, skole, lærere 

 

Utdannelse til valgdeltakelse 

7. Føler du at du har lært nok på skolen om det å skulle stemme? 

 

8. Kan du fortelle litt om undervisningen du har fått opp igjennom som du tenker kan knyttes 

til det å skulle stemme? 

 

9. Kan du nevne noen ting ved undervisningen som har gjort deg mer forberedt til å stemme 

ved valg? 

 

10. Hva skulle du ønske at du kunne mer om før du skal stemme? 

 

11. Hvis det hadde vært valg i morgen, og du skulle stemme: Hvor godt forberedt hadde du 

følt deg på en skala fra 1-10? 
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12. Eventuelle andre kommentarer/noe du ønsker å legge til? 
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Vedlegg nr. 3: Informasjonsskriv og 

samtykkeskjema 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Valgforberedende undervisning i samfunnsfag”? 
 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å se nærmere 

på undervisningen som gis i samfunnsfag knyttet til stemmegivning. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

I forskningsprosjektet vil jeg se nærmere på hvordan samfunnsfagundervisningen som er 

relevant for det å skulle stemme ved valg fungerer. Jeg vil intervjue lærere for å høre om 

hvordan de jobber med dette i undervisningen og hvilke tanker de har rundt temaet, og jeg vil 

intervjue elever om mye av det samme, samt bruke spørreskjema i undersøkelsene for 

elevene.  

Problemstillingen for prosjektet er: ”Hvordan ser et utvalg elever på det å skulle stemme for 

første gang, og hvor godt forberedt føler de seg?” 

For å belyse problemstillingen ønsker jeg å intervjue og gjennomføre spørreundersøkelse 

med et utvalg lærere og elever om temaet. 

Prosjektet er en masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo, og skal 

leveres våren 2019. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig institusjon for forskningsprosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

For å belyse temaet og problemstillingen for oppgaven, ønsker jeg å komme i kontakt med 

lærere og elever som er interessert i å være informanter i prosjektet mitt. Jeg har derfor sendt 

mail til ulike videregående skoler for å komme i kontakt med samfunnsfaglærere. I klassene 
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til samfunnsfaglærerne som sier ja til å delta i prosjektet vil jeg finne elever som ønsker å 

delta. I prosjektet vil det delta flere lærere, og også en høyere andel elever enn lærere. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Å delta i forskningsprosjektet mitt innebærer for deg at du stiller opp til 

intervju/spørreskjema en gang det passer for begge parter, i løpet av høsten 2018/våren 2019. 

Jeg vil da stille deg spørsmål som omhandler temaet for oppgaven. Du vil være anonymisert i 

masteroppgaven som publiseres våren 2019. Det vil si at opplysningene du gir i 

intervjuet/spørreskjemaet ikke skal kunne spores tilbake til deg.  

 

Hvis du er lærer vil jeg i intervjuet/spørreskjemaet med deg spørre deg om spørsmål som 

omhandler det å legge til rette for at elevene skal være godt forberedt til å stemme ved valg, 

og hvordan man som samfunnsfaglærer kan bidra til dette. For eksempel vil jeg kunne spørre 

om erfaringer fra egen undervisning som har fungert bra. 

 

Hvis du er elev til jeg blant annet spørre deg om hvilke tanker du har rundt det å stemme for 

første gang, om du føler deg godt forberedt, og hvordan du mener skolen eventuelt kan legge 

til rette for at man skal kunne ta et gjennomtenkt valg når man stemmer for første gang. 

 

Under intervjuene vil jeg ta notater, og også gjerne gjennomføre lydopptak av intervjuene 

slik at jeg kan høre gjennom dem senere i forbindelse med arbeidet med oppgaven. 

Lydopptakene vil slettes når oppgaven er levert, våren 2019. I selve oppgaven vil alle 

informantene være anonymisert. 

 

Dersom foreldre ønsker å se intervjuguide på forhånd, vil dette være mulig. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
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Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

Erik Ryen (veileder) og Håkon Buckner vil ha tilgang til materialet. 

Materialet vil bli lagret på passordbeskyttet enhet. 

 

Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 15.6.2019. Ved prosjektslutt vil alle opptak slettes. 

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

å få rettet personopplysninger om deg,  

få slettet personopplysninger om deg, 

få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med: 

Universitetet i Oslo ved  

Erik Ryen (veileder): erik.ryen@oslomet.no 

 Håkon Buckner (student): haakonab@student.uv.uio.no 
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Vårt personvernombud: NSD er UiOs personvernombud. Ved spørsmål, ta kontakt på epost 

behandlingsansvarlig@uio.no 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Erik Ryen                                                       Håkon Buckner 

Prosjektansvarlig    Student 

(Forsker/veileder) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Valgforberedende undervisning i 

samfunnsfag, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

å delta i intervju/spørreskjema 

å delta i observert undervisning 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. juni 

2019. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg nr. 4: Godkjennelse fra NSD 
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