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Sammendrag 

Siden 2015 har Utøya AS, 22. juli-senteret, Det Europeiske Wergelandsenteret og 

Raftostiftelsen samarbeidet om å arrangere et opplæringstilbud til ungdomsskoleelever om 22. 

juli som kalles Demokratilæring på Utøya. Målet med opplæringen er at elever fra hele Norge 

skal få lære om Utøyas historie, terrorangrepene 22. juli 2011, og lære om «hvordan de som 

aktive deltakere kan fremme en demokratisk kultur og stå opp mot hatytringer og 

diskriminering» (Det Europeiske Wergelandsenteret, 2021c). Samlingen på Utøya varer i tre 

dager og undervisningen baserer seg i stor grad på ulike elevaktive øvelser. I etterkant av 

tredagerssamlingen er målet at deltakerne, etter at de er tilbake på skolen sin, skal undervise 

medelevene sine t i noen av de samme øvelsene som de lærte på Utøya.  

 

Denne masteroppgaven undersøker hvordan lærere og elever underviser om 22. juli-terroren i 

etterkant av oppholdet på Utøya. Hovedfokuset i analysen baserer seg på elevstyrte øvelser 

tillært på Demokratilæring på Utøya. Ved utvalgsskolen inngår øvelsene i en fem ukers 

tverrfaglig periode om 22. juli. Innholdet i denne perioden vil derfor også være gjenstand for 

analyse.   

 

Problemstillingen besvares med data innhentet gjennom observasjoner av undervisningen 

samt intervjuer med tre undervisende elever, femten av medelevene som deltok på øvelsene 

og deres lærer. Empirien analyseres gjennom demokratiteori, ulike rammeverk for demokrati- 

og medborgerskapsundervisning, teorier om demokratiske samtaler, samt en typologi som 

forsøker å definere hva som er sentrale kunnskapsområder i samfunnsfaget.   

 

Analysen er delt inn i tre hoveddeler. Første del undersøker hvilket innhold og perspektiver på 

terrorhendelsene som er mest fremtredende i undervisningen. Empirien tilsier at opplæringen 

ved denne skolen i stor grad tar utgangspunkt i et konfliktperspektiv. Andre del analyserer 

hva som kjennetegner dialogene i de elevstyrte øvelsene. Studien viser at øvelsene inviterer til 

dialoger med ulike formål og at samfunnsfaglig kunnskapsnivå og klassemiljø har påvirkning 

på dialogene. Tredje del diskuterer hvilke forståelser av demokrati og medborgerskap 

undervisningen kjennetegnes av. Analysen finner at det i størst grad ble fokusert på det Stray 

(2011) betegner som opplæring for demokratisk medborgerskap. Avslutningsvis diskuteres 

det hvorvidt opplæringen kobler de elevstyrte øvelsene til 22. juli-terroren og demokratiske 

verdier, før det gis noen samfunnsfagdidaktiske implikasjoner basert på studiens funn.  
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Forord 

I forbindelse med innleveringen av denne page-turneren av en masteroppgave er det et knippe 

herlige mennesker jeg er nødt til å takke.  

 

Først og fremst: tusen hjertelig takk til alle informantene som tok seg tid til å delta i studien. 

En særlig stor takk rettes til «Nora» for hjelpen både med å tilrettelegge for datainnsamlingen, 

men også sammen vurdere observasjonene fra øvelsene. Uten deg og dine elever hadde ikke 

resultatet blitt det samme.  

 

Takk også til Utøya AS og Det Europeiske Wergelandsenteret både for at dere ga meg tillit til 

å få undervise på fantastiske Utøya og for å være utrolig behjelpelige i utviklingen av 

prosjektet.  

 

Videre ønsker jeg å takke det som må være den fremste masterveilederen på den nordlige 

halvkule, Lise Granlund. Dine konstruktive innspill og litteraturtips har hatt stor verdi for 

oppgaven.  

 

Avslutningsvis rettes en stor takk til verdens beste quizkumpaner og hytteturentusiaster i 

NBQ-oSK. Dere er knallfolk.  

 

Blindern, juni 2021 

Sebastian Kestilæ Berg 
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1.  Innledning 
  

Sommeren 2021 er det 10 år siden terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 

2011. Siden den gang har det blitt forsket lite på både omfang og innhold i 22. juli-

undervisningen i skolen. I en kvalitativ studie med 34 elever fra ulike videregående skoler 

fant Anker & von der Lippe (2015) at skolene i utvalget deres i liten grad underviste om 22. 

juli-tematikk. Elever som sa at temaet ble behandlet på skolen meddelte at dette stort sett 

dreide seg om bearbeiding av sorg og at dette avtok noen måneder ut i skoleåret. Etter 

intervjuer med 30 lærere i ni ulike byskoler i Norge rapporterte Strandbu & Schultz (2015) 

om lignende funn. Artikkelforfatterne pekte på flere årsaker til lite undervisning, blant annet 

manglende eller utydelig mandat fra skoleledelsen, lærernes egne emosjonelle reaksjoner på 

terrorhendelsene og ulik oppfatning av lærernes pedagogiske rolle (Strandbu & Schultz, 2015, 

s. 51). Enkelte av lærerne kunne vise til kollegaers meninger om at skolen skulle være et 

fristed hvor en ikke skulle berøre 22. juli-tematikk. En annen refererte til sin rektor som hadde 

beskrevet temaet som «passé» gitt at skolestarten fant sted omtrent en måneds tid etter 

terrorhendelsene.  

 

LK20 fastsetter imidlertid at 22. juli nå skal undervises om i samfunnsfag på ungdomsskolen 

som en del av det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap (Utdanningsdirektoratet, 

2020b). Stadig flere læringsressurser utvikles for å gi pedagogiske innfallsvinkler til å 

behandle temaet i klasserommet, hvor blant annet flere forlag de seneste årene har utgitt nye 

lærebøker med ulike perspektiver på 22. juli (se Rauken, 2021 for innholdsanalyse av et 

utvalg av disse). Det har imidlertid eksistert undervisningstilbud om 22. juli også før 

fagfornyelsen var et faktum. Begge åstedene for terroren har blant annet utviklet seg til å bli 

læringssentre med skoleelever som hovedmålgruppe. I Regjeringskvartalet har 22. juli-

senteret siden 2015 tilbudt elever omvisning i deres utstilling. I tillegg organiserer de 

elevaktiv undervisning basert på refleksjon rundt terrorangrepene og beslektet tematikk (22. 

juli-senteret, u.å.b). Senterets uttalte mål er å «styrke elevers demokratiske ferdigheter og 

historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 

formidles til nye generasjoner» (22. juli-senteret, u.å.). Fra 2015 til 2020 har i overkant av 

36 000 elever besøkt senteret (A. Talsnes, personlig kommunikasjon, 7. juni 2021).  
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I tiden etter terrorangrepene var det ingen selvfølge at Utøya skulle kunne tilby ungdom 

lignende aktiviteter. Jørgen Watne Frydnes fikk ansvaret for å lede øyas utviklingsarbeid etter 

22. juli 2011 og beskriver prosessen som praktisk talt umulig gitt alle berørtes ulike ønsker 

om øyas utforming og funksjon (Frydnes, 2021). Spesielt var det sterke motstridende 

meninger om hva som skulle skje med Kafébygget, hvor 13 mennesker ble drept under 

masseskytingen. AUF ønsket at bygget skulle rives, mens flere etterlatte mente det måtte 

bevares (Frydnes, 2021, s. 108-109). Etter en lang prosess med kommunikasjon med alle 

berørte parter og innspill fra amerikanske eksperter med erfaring fra sammenlignbare 

prosesser i USA, ble det avgjort at Kafébygget skulle bestå. Beslutningen ble å konstruere et 

påbygg som omkranset Kafébygget. Påbygget ble kalt Hegnhuset og er nå et læringssenter 

hvor en både kan ivareta behovene for å minnes hva som har skjedd der, men også legge til 

rette for nytt liv og ny aktivitet (Utøya, u.å.).  

 

1.1  Problemstilling  

 

Dette prosjektet baserer seg på et opplæringstilbud for ungdomsskoleelever med fokus på 

demokrati og medborgerskap hvor undervisningen finner sted i Hegnhuset og på Utøya for 

øvrig (Det Europeiske Wergelandsenteret, u.å.d). Denne undervisningen foregår over tre 

dager og kalles Demokratilæring på Utøya. Målet med opplæringen er at elever fra hele 

Norge skal få lære om Utøyas historie, terrorangrepene 22. juli 2011, og om «hvordan de som 

aktive deltakere kan fremme en demokratisk kultur og stå opp mot hatytringer og 

diskriminering» (Det Europeiske Wergelandsenteret, u.å.c). På disse tredagerssamlingene 

møtes åtte grupper bestående av tre elever og en lærer fra ulike steder i landet på Utøya. 

Hovedinnholdet i undervisningen dreier seg om å gjøre ulike elevaktive øvelser som inviterer 

til refleksjon rundt det som anses som viktige demokratiske verdier. Elevene som deltar på 

Demokratilæring på Utøya forplikter seg til å gjennomføre noen av disse øvelsene tilbake på 

egen skole i etterkant av oppholdet på Utøya. Det Europeiske Wergelandsenteret melder om 

at 654 elever fra 176 ulike ungdomsskoler fra hele landet har deltatt på Demokratilæring på 

Utøya (I. Riseth, personlig kommunikasjon, 22. februar 2021). Gitt at elevene har 

gjennomført noen av øvelsene i etterkant av oppholdet, estimerer organisasjonen at de har 

nådd over 17 000 elever, noen foreldre, lærere, rektorer og andre. Det er denne 

undervisningen på skolen i etterkant av tredagerssamlingene dette prosjektet vil analysere.  
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Da jeg i februar 2020 ble ansatt av Utøya AS og fikk undervisningskontrakter med Det 

Europeiske Wergelandsenteret ble jeg straks nysgjerrig på hva som skjer i klasserommet i 

etterkant av samlingene. Å gjøre øvelser som bygger opp om demokratiske verdier, et 

verdisett Anders Behring Breivik ikke forholdt seg til, på et sted hvor samme mann drepte 69 

mennesker kan være en sterk opplevelse. Denne konteksten blir naturligvis vanskelig å 

gjenskape i klasserommet. Hvordan rammes da undervisningen inn? Gjøres det et forsøk på å 

koble disse øvelsene til 22. juli? Og hvordan gjennomføres disse øvelsene i klasserommet? 

Dette er bare noen av spørsmålene jeg ønsket svar på i prosjektets oppstartsfase. 

Forskningsspørsmålet studien ønsker å besvare er dermed som følger: 

 

Hvordan underviser lærere og elever om 22. juli-terroren på skolen i etterkant av 

Demokratilæring på Utøya? 

 

Ved utvalgsskolen for prosjektet ble øvelsene fra Demokratilæring på Utøya inkludert i en 

fem ukers tverrfaglig undervisningsperiode om 22. juli. For å svare på forskningsspørsmålet 

vil også innholdet i den øvrige undervisningen i perioden være gjenstand for analyse. Videre 

vil det undersøkes hva som kjennetegner de demokratiske dialogene i øvelsene fra Utøya og 

hvilke forståelser av demokrati og medborgerskap undervisningen kan kjennetegnes av. Til 

slutt vil jeg se på hva slags betydning det tillegges at øvelsene stammer fra Demokratilæring 

på Utøya. Gjennom å analysere funnene vil jeg til slutt også gi et svar på prosjektets 

overordnede problemstilling: «Hva kan vi lære av 22. juli?».  

 

1.2  Demokratilæring på Utøya 

 

For å gi en bredere forståelse av hva elevene som deltar på Demokratilæring på Utøya kan 

inkludere i undervisningen tilbake på skolen, vil jeg nå redegjøre for hva opplæringen på 

tredagerssamlingene inneholder. Beskrivelsen av opplegget har bakgrunn fra kjøreplan laget 

av Det Europeiske Wergelandsenteret, samt observasjoner på samlingen prosjektets 

utvalgsskole deltok på.  

 

Demokratilæring på Utøya er et samarbeid mellom Utøya AS, 22. juli-senteret, Det 

Europeiske Wergelandsenteret og Raftostiftelsen. Sammen arrangerer organisasjonene et 

opplæringstilbud til ungdomsskoleelever om 22. juli og demokrati og medborgerskap på 
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Utøya. Tilbudet er gratis og er beregnet for elever som går i 9. og 10. klasse. Skoler som har 

fått innvilget søknad om deltakelse sender tre elever i tillegg til en lærer til samlingen. Der 

møter de lignende elevgrupper fra syv skoler fra andre steder i landet. På de 

tredagerssamlingene som har blitt arrangert under koronapandemien har deltakermassen 

bestått av fem elever fra tre til fire ulike skoler på grunn av smittevernhensyn. Dette gjelder 

dermed også for samlingen oppgaven tar utgangspunkt i.  

 

Tredagerssamlingene starter på Det Europeiske Wergelandsenterets lokaler i Oslo hvor 

deltakerne bli presentert for innholdet i samlingen, deler sine forventinger og bekymringer for 

de kommende dagene og blir litt kjent med hverandre. Videre besøker elevene 22. juli-

senteret. Der blir det fortalt om hendelsesforløpet til terrorangrepene av en av senterets 

formidlere med et fokus på bombingen av Regjeringskvartalet. De presenteres så for 

utstillingen og får tid til å gjøre seg kjent med denne (22. juli-senteret, 2020b). Elevene jobber 

også med en gruppeoppgave hvor de skal bedømme hva ulike kilder kan fortelle og hva de 

ikke kan fortelle om terrorhendelsene  (22. juli-senteret, u.å.a). På samlingen jeg innhentet 

empirien til studien ble det også arrangert vitnesamtaler på 22. juli-senteret. Det vil si at to 

overlevende fra terrorangrepene på Regjeringskvartalet eller Utøya samtaler med en av 

senterets vitnekoordinatorer om hendelsene den dagen og tiden etter. Det legges opp til at 

elevene får stille vitnene spørsmål i etterkant.  

 

Etter vitnesamtalene reiser elevene i buss til Utøya. Der blir de introdusert for øyas 

kjerneverdier, at det er et sted for å minnes, lære og engasjere seg. De blir fortalt at Utøya er 

et sted som har plass til alle følelser og at alle reaksjoner på det de snart skal få se og lære om 

er aksepterte. De blir så tatt med på en omvisning hvor de drar inn og ser på utstillingen i en 

nyrestaurert låve kalt Arbeidsmiljølåven. Den inneholder tekst og bilder fra øyas lange 

historie før 22. juli 2011, i tillegg til informasjon om tiden i etterkant av terrorangrepene. 

Senere går de til Skolestua, videre langs deler av Kjærlighetsstien før de ender opp på 

teltplassen utenfor Hegnhuset. På alle stedene forteller underviseren om deres ulike 

funksjoner på AUFs sommerleir i tillegg til hendelser under skytingen. Utenfor Hegnhuset 

blir elevene fortalt om Breiviks motiver for å angripe AUFs sommerleir og om den «umulige» 

situasjonen i prosessen med å legge til rette for ny aktivitet på øya. De får så tid til å gå inn og 

se inne i Kafébygget. Siste stopp på omvisningen er Utøyas eget minnesmerke, Lysningen. 

Etter omvisningen får elevene mulighet til å sette ord på følelsene sine gjennom å lage en 
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ordsky, hvor underviserne tar opp de nedskrevne tankene til en plenumssamtale. Videre på 

kvelden legges det opp til å bli enda bedre kjent.  

 

De to resterende dagene på samlingen handler i hovedsak om å se fremover. Dette legges opp 

til gjennom å gjøre fem ulike elevaktive øvelser som er ment til å bygge opp under en 

demokratisk kultur (Det Europeiske Wergelandsenteret, u.å.f). Øvelsene er stort sett 

dialogbaserte og elevene får sammen muligheten til å reflektere rundt de ulike 

problemstillingene øvelsene tilbyr. To av øvelsene omhandler hatprat, hvor den ene går ut på 

å gruppevis rangere alvorligheten av ulike hatefulle ytringer fra verst til minst ille (Det 

Europeiske Wergelandsenteret, u.å.a). Den andre utforsker ulike måter en kan reagere på 

hatefulle ytringer på gjennom å ta stilling til ulike situasjonsbeskrivelser (Det Europeiske 

Wergelandsenteret, u.å.b). En annen øvelse kalt «Ta et skritt frem» har som mål å gjøre 

elevene mer bevisste på egne privilegier. Der får deltakerne utdelt ulike roller de skal spille, 

så skal de ta et skritt frem når en påstand som underviseren leser opp stemmer med deres rolle 

(Det Europeiske Wergelandsenteret, u.å.e). Øvelsen «Bli kjent med ditt engasjement! 

(Engasjementskortene)» er målet å bli kjent med eget og andres engasjement gjennom å 

rangere ulike politiske saker fra viktigst til minst viktig (se vedlegg 1 for øvelsens kjøreplan). 

Elevene utforsker også ulike måter en kan engasjere seg på for å kunne påvirke. Den siste 

øvelsen kalles «Linjen: enig-uenig» og går utpå å ta stilling til ulike påstander for så å 

argumentere for sitt ståsted (Det Europeiske Wergelandsenteret, u.å.c). Dermed inviteres det 

til en plenumsdiskusjon om de ulike påstandene.   

 

Som tidligere nevnt forplikter elevene seg til å gjennomføre noen av disse øvelsene med sine 

medelever I etterkant av tredagerssamlingene på Utøya. Hvilke øvelser de ønsker å gjøre er 

valgfritt og de får tilgang til alt nødvendig undervisningsmateriell. Den siste dagen på 

samlingen får elevene generelle tips til hvordan en kan lede undervisningen, før de øver på å 

simulere noen av øvelsene med veiledning fra underviserne..  

 

1.3  Oppgavens oppbygning 

 

I denne masteroppgaven vil jeg først presentere teorier om demokrati og ulike teoretiske 

rammeverk for undervisning i demokrati og medborgerskap i skolen. I tillegg presenteres et 

rammeverk for undervisning i samfunnsfag, samt teorier om dialogbasert undervisning og 
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opplæring gjennom å diskutere kontroversielle temaer. I metodekapittelet redegjøres det for 

fremgangsmåten før, under og etter datainnsamlingen. I analysekapittelet vil den innsamlede 

empirien undersøkes i lys av den tidligere presenterte teorien. Avslutningsvis vil jeg diskutere 

hvilke samfunnsfagdidaktiske implikasjoner funnene i studien kan gi.  
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2.  Teori og analytisk rammeverk 

 

På det Europeiske Wergelandsenterets hjemmesider beskrives målet med tredagerssamlingene 

på Utøya som «[…] å styrke ungdoms kunnskap om terrorangrepet 22. juli 2011, slik at de 

anerkjenner at demokratiet ikke kan tas for gitt og at de engasjerer seg for en demokratisk 

kultur.» (Det Europeiske Wergelandsenteret, u.å.f). I tillegg meddeler de at læringstilbudet er 

forankret i læreplanen og det tverrfaglige temaet «demokrati og medborgerskap». Nøyaktig 

hva et demokratisk system bør inneholde er det imidlertid ulike meninger om og som vi skal 

se er heller ikke medborgerskapsbegrepet særlig definert i læreplanene i skolen. I dette 

kapittelet vil jeg derfor først redegjøre for ulike teoretikeres synspunkter på hva som er 

viktige verdier i et demokrati. Videre vil jeg i kapittelet nærmere beskrive demokrati og 

medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen, herunder norske og internasjonale forskeres 

modeller for demokrati- og medborgerskapsundervisning. Siden denne typen undervisning har 

særlig sterk relevans i samfunnsfagklasserommet vil blikket deretter vendes dit. Her vil 

Christensens (2015) rammeverk samfunnsfagundervisning presenteres og diskuteres. Siden 

øvelsene elevene gjør på Utøya er elevaktive og dialogbaserte, vil kapittelet avslutningsvis 

fremlegge perspektiver på dialogbasert undervisning. Dette teoretiske rammeverket vil, 

sammen med empirien fra datainnsamlingen, danne grunnlaget for analysen i prosjektet. 

 

2.1  Samtaledemokrati 

 

Når læreplanen i samfunnsfag fremhever at opplæring i demokrati og medborgerskap blant 

annet skal fremheve å tenke kritisk og håndtere meningsbrytning, foreligger det implisitt en 

forståelse av demokratiet som noe mer enn ordets etymologiske betydning skulle tilsi, nemlig 

folkestyre (Stray, 2011, s. 22; Utdanningsdirektoratet, 2020b). Tidligere har begrepet gjerne 

vært forbundet med to tradisjonelle og kontrasterte demokratimodeller, nemlig den liberale og 

den republikanske. I førstnevnte modell er grunntanken at mennesker innehar rettigheter og 

friheter som eksisterer forut den politiske orden (Eriksen & Weigård, 1999, s. 154). Det er 

dermed individets frihet som anses som det viktigste i demokratiet og 

samfunnsorganiseringen, mens fellesskapet får en sekundær prioritet (Stray, 2011, s. 16). 

Borgernes aktive samfunnsrolle begrenser seg til stemmegivning gjennom valgkanalen og de 

opererer ellers som «passive konsumenter» av makthavernes politikk (Eriksen & Weigård, 

1999, s. 155). I klar kontrast til den liberale modellen, forfekter den republikanske 
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demokratimodellen at de samfunnsborgerlige rettighetene ikke kun begrenser seg til 

stemmegivning ved valg, men også til politisk kommunikasjon i fellesskap med de øvrige 

innbyggerne (Habermas, 1995, s. 32). I denne modellen er det direkte demokratiet hvor alles 

stemme blir hørt et ideal (Stray, 2011, s. 30). Det foreligger likevel implisitt i denne modellen 

at majoritetsbefolkningen i all hovedsak er de som vil får gjennomslag for sin politikk og at 

denne modellen dermed ikke er særlig tilpasset et moderne, flerkulturelt samfunn (Eriksen & 

Weigård, 1999, s. 162). De senere tiårene har imidlertid nyere demokratiforståelser fått mer 

innflytelse. Et demokrati kan også tolkes i den retning av at de formelle prinsippene for 

statsstyre og de rettsligere prinsippene blir mindre vektlagt, og at manheller se på folkestyret 

som et system for aktiv deltakelse og samtaler (NOU 2013:19, 2003, s. 14). En slik 

tilnærming forbindes gjerne med den tyske filosofen Jürgen Habermas og hans diskursteori 

innenfor den deliberative demokratimodellen.  

 

2.1.1  Deliberativt demokrati 

 

Den deliberative demokratimodellen baserer seg på elementer fra begge nevnte modeller, 

hvor den anerkjenner den kollektive viljesdannelsen i den republikanske modellen, samtidig 

som den også vektlegger viktigheten av å ha ulike interesser og verdier (Habermas, 1995, s. 

37-38).  Ifølge Dysthe (2013) stammer ordet «deliberativ» fra Aristoteles og betyr å veie og 

balansere ulike alternativer (s. 98). Michelman sitert i Habermas (1995) knytter derimot 

begrepet til «en viss holdning til sosialt samarbeid […] som er åpen for overbevisning 

gjennom grunner som viser til andres så vel som egne krav» (s. 44).  Stray (2011) på sin side 

forenkler begrepet ved å referere til det å drøfte (s. 27).  Poenget er uansett ifølge Eriksen 

(1995) at deliberasjon trengs når en ikke kan være sikker på hva som er en fornuftig 

beslutning, men når saken likevel er av en slik karakter at det går an å resonnere om den (s. 

17). Denne vektleggingen av deliberasjon i demokratisynet forbindes gjerne med den tyske 

filosofen Jürgen Habermas siden hans teorier bygger på en spesiell forståelse av og definisjon 

av deliberasjonsbegrepet (Stray, 2011, s. 27). Habermas er kanskje mest kjent for sin 

diskursteori, hvor han argumenterer for at deliberasjonsprinsippet handler om at 

kontroversielle temaer må utforskes gjennom en herrefri dialog (Stray, s. 27). Med det mener 

han at det er argumentene som skal avgjøre utfallet og at de menneskene som er berørt av et 

politisk problem skal få anledning til å legge frem sine meninger (Eriksen, 1995, s. 17; Stray, 

2011, s. 27). Det vil i forlengningen si at en deliberasjon må ha en flat maktstruktur, og at de 
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allerede fastlagte spillereglene for meningsutvekslingen er rettferdige. Slik vil en ifølge 

Habermas sitert i Englund (2000) oppnå en samtale som er fullkomment intellektuell (s. 310).  

 

Gjennom deliberasjonen deltar man i en slags konkurranse med argumenter for å overbevise 

motparten, noe som skal resultere i at man oppnår konsensus (Eriksen & Weigård, 1999, s. 

87). Ved å løfte opp deliberasjonen som virkemiddel gjennom offentligheten vil altså 

solidariteten samfunnsinnbyggere imellom utvikles. Sentralt i den deliberative 

demokratimodellen ligger det republikanske tankesettet om at en skal handle etter felles 

interesser. Ifølge Benhabib (1996) er en forutsetning for at beslutninger skal være rasjonelle 

og oppnå legitimitet at de kommer i kjølvannet av en rettferdig deliberasjon mellom 

likeverdige og er til det felles beste for alle (1996, s. 69).  

 

2.1.2  Kommunikativt og radikalt demokrati 

 

Den deliberative demokratimodellen har imidlertid også sine kritikere. En av disse er Iris 

Marion Young som mener at maktforholdet i en deliberasjon aldri vil kunne være helt 

balansert. Om en mot formodning skulle klare å nøytralisere skjevheten i politisk og 

økonomisk makt i en meningsutveksling, så vil det fortsatt eksistere sosiale ulikheter i makt 

(Young, 1996). Mennesker vil ifølge Young (1996) alltid ha en indre følelse om hvem som 

har rett til å uttale seg om noe og hvem som ikke har det, i tillegg til at personer verdsette 

noens måte å artikulere seg på høyere enn andres (s. 122). Spesielt innenfor den politiske 

sfæren vil det alltid være normer og regler for hvordan en skal ordlegge seg, noe som må 

læres. Ifølge Young (1996) vil normene innenfor deliberasjon verdsette debattanter som 

snakker rolig og følelsesløst framfor de som uttrykker sinne og sårbarhet (s. 124). Dette vil 

naturligvis gi de mer erfarne debattantene en enorm fordel. Habermas’ tanke om at 

meningsmotstandere vil gå inn i en deliberasjon med et åpent sinn om å bli overbevist om 

andres argumenter setter Young også spørsmålstegn ved. Det vil alltid være noen som vinner 

og noen som taper, og en slik tilnærming vil gi de som kan spillereglene best en stor fordel 

(Young, 1996, s. 123). Siden man ikke kan utligne disse maktforskjellene i en 

meningsutveksling argumenterer Young for et kommunikativt demokratisyn heller enn et 

deliberativt. Det å gi mennesker god tid til å fortelle hele sin historie, med sin bakgrunn og 

bagasje vil en ha en større forutsetning for at folk skal kunne sette seg inn i din situasjon 

heller enn at en skal kjempe om å overbevise motparten (Young, 1996, s. 125-131). En 

meningsmotstander vil aldri kunne forstå nøyaktig hvorfor man føler det man føler siden en 
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selv ikke har opplevd det, men om man får tid til å fremlegge sin historie, vil dette hjelpe på 

muligheten for å bli hørt og å komme nærmere en enighet.  

 

En annen som er skeptisk til den deliberative demokratimodellen er belgiske Chantal Mouffe. 

Den politiske teoretikeren er på mange punkter enig med Youngs kritikk av Habermas og den 

deliberative tradisjonen og forfekter på sin side et radikalt demokratisyn. Mouffes teori har 

sitt utspring fra hennes oppfattelse av at det ligger i menneskets natur å være uenige (Mouffe, 

1999). Mennesker har alltid vært uenige og kommer alltid til å være det. Derfor bør det ifølge 

henne søkes etter å finne en måte å tøyle denne uenigheten på slik at en ikke skaper en oss-

mot-dem-dikotomi og polariserte meningsfløyer (Mouffe, 1999, s. 755). Forslaget hennes er å 

legge ressurser i å anse en meningsmotstander som «den andre» snarere enn «dem» og 

betegne hen som en motstander heller enn en fiende som må knuses. Det vil si at målet med 

demokratisk politikk er å forvandle «antagonisme» til «agonisme» (Mouffe, 1999, s. 755). 

Likevel mener Mouffe (1999) at det er nødt til å ligge en viss konsensus i bunnen av alt. En 

må være enige om et sett av etisk-politiske prinsipper for at et slikt system skal fungere (s. 

756). Et eksempel på dette kan være å for eksempel hegne om det demokratiske systemet og 

dets spilleregler (Ezzati & Bivand Erdal, 2018, s. 379).  

 

2.2  Demokrati og medborgerskap i skolen 

 

Til tross for at demokrati og medborgerskap først i LK20 kom på plass som et tverrfaglig 

tema, er det langt fra noe nytt i norsk skolesammenheng. Ifølge Solhaug (2021) kan 

undervisning i demokrati og medborgerskap spores helt tilbake til 1814 og at læreplanene 

gjennom hele 1900-tallet har vektlagt ulike deler ved skolens demokratiske oppdrag (s. 19). I 

opplæringslova §1-1 står det blant annet at opplæringa «[…] skal fremje demokrati, 

likestilling og vitskapleg tenkjemåte» (2008). I den overordnede delen av LK20 som 

omhandler demokrati og medborgerskap er det også et stort fokus på det demokratiske 

aspektet med begrepet i tillegg til et sett med rettigheter knyttet til individet og grupper 

(Utdanningsdirektoratet, 2019).  Samtidig heter det om demokrati og medborgerskap at 

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

videreutviklingen av demokratiet i Norge» (Utdanningsdirektoratet, 2019). Det ligger dermed 

i skolens samfunnsmandat å utdanne elever til å være aktive medborgere som støtter opp 

under demokratiske holdninger. Likevel forekommer ikke medborgerskapsbegrepet i 
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kompetansemålene i grunnskolen og det spesifiseres ikke hva som menes med «aktive 

medborgere». Dette gjør at ansvaret og måten det tverrfaglige temaet innføres i 

undervisningen på gjerne overføres til hver enkelt skole og deres lærere. Samtidig er også 

teoretikere uenige om hva god undervisning i demokrati og medborgerskap burde inneholde. I 

det følgende skal jeg se på ulike synspunkter rundt dette.  

 

2.2.1  Grader av medborgerskap 

 

Ifølge Solhaug (2021) dreier diskusjonene rundt medborgerskap seg både om borgeres 

formelle rettigheter vedtatt i nasjonale og internasjonale lovverk, men også om hvordan 

mennesker lever livene sine sammen og det ansvaret man har for hverandre og 

samfunnsinstitusjonene (Solhaug, 2021). Begrepet favner dermed veldig bredt og det er 

vanskelig å forestille seg at det eksisterer et svart/hvitt-skille mellom det å inneha 

medborgerskap og å ikke ha det. I stedet argumenterer blant andre Stray (2011) for at en 

snakker om å inneha grader av medborgerskap hvor en får større grad av reelt medborgerskap 

jo flere rettigheter individer og grupper får (s. 49). I Norge har medborgerskapsbegrepet lenge 

blitt adskilt fra begrepet statsborgerskap, mens begge disse begrepene i internasjonal 

forskning har eksistert under det engelske paraplybegrepet citizenship (Stokke, 2017). 

Brochmann (2002) har tatt i bruk begrepet samfunnsborgerskap som en norsk ekvivalent til 

citizenship for å også inkludere det juridiske aspektet det engelske begrepet innehar, men 

dette begrepet synes ikke å brukes i stor grad av øvrige teoretikere her til lands. På grunn av 

denne atskillingen mellom disse begrepene vi stort sett opererer med i Norge kommer det 

også klart fram at en ikke trenger å være statsborger for å være en medborger. Samtidig vil 

graden av medborgerskap avhenge av din juridiske status i landet du bor i nettopp på grunn av 

de rettighetene du får ved å inneha et statsborgerskap, som for eksempel det å kunne stemme 

ved valg (Stray, 2011, s. 47). I tillegg til aspektet knyttet til rettigheter, antyder som nevnt 

både læreplanen og Solhaug at det ligger en mer mellommenneskelig eller aktiv dimensjon i 

begrepet. Ifølge Stokke (2017) handler det å være en aktiv medborger om at man trekkes ut 

fra den private sfæren og ut i det offentlige (s. 196). Implisitt foreligger det dermed også en 

handlingsdimensjon, hvor en aktiv medborger er en som for eksempel engasjerer seg i 

lokalmiljøet og deltar i demonstrasjoner (Stray, 2011, s. 47, Stokke, 2017, s. 196).  
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2.2.2  Undervisning om, for og gjennom demokratisk deltakelse 

 

I internasjonale forskningsartikler brukes som regel enten democratic citizenship education 

eller bare citizenship education for å referere til det vi på norsk kaller 

medborgerskapsundervisning. I den internasjonale forskningen jeg bruker i denne oppgaven 

er det juridiske aspektet i begrepet citizenship utelatt, noe som gjør overførbarheten større.  

 

Medlemslandene i Europarådet kom i 2010 med en samlet definisjon på hva undervisning i 

demokrati og medborgerskap innebærer: 

 

“Education for democratic citizenship means education, training, awareness-raising, 

information, practices and activities which aim, by equipping learners with knowledge, skills 

and understanding and developing their attitudes and behaviour, to empower them to exercise 

and defend their democratic rights and responsibilities in society, to value diversity and to 

play an active part in democratic life, with a view to the promotion and protection of 

democracy and the rule of law” (Council of Europe, 2010). 

 

Likevel er Europarådets definisjon veldig fokusert mot enkeltmennesket. Hva med mennesker 

som et kollektiv? Dette inkluderer Stray (2011) når hun argumenterer for at god læring i det 

hun kaller demokratisk medborgerskap skjer på tre nivåer. Disse innebærer at elever får 

opplæring om demokratiet, for demokratisk deltakelse og gjennom å praktisere demokratisk 

deltakelse (Stray, 2011, s. 107). Førstnevnte dimensjon handler dermed om at elevene skal bli 

informerte medborgere gjennom å tilegne seg kunnskap om hvilke rettigheter og plikter de 

innehar i det norske samfunnet i tillegg til å lære om demokratiets historie, organisering og 

hvordan politiske prosesser foregår (Stray, 2011, s. 107-108). Den andre dimensjonen er ikke 

fagspesifikk, men består av ferdigheter elevene må trene på for at et demokrati skal være 

velfungerende. Det dreier seg blant annet om evne til kritisk tenkning, å forstå og bruke 

vitenskapelige metoder og å kommunisere (Stray, 2011, s. 108). Opplæring gjennom aktiv 

deltakelse betyr at en legger til rette for at elevene får erfaringer med reelle demokratiske 

prosesser (Stray, 2011, s. 108). Det kan bestå i å delta i lokalmiljøet, skrive leserbrev til aviser 

eller magasiner, besøke en rettssak, delta i spørretimer på Stortinget eller være publikum i 

debattprogrammer på TV eller radio.  
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2.2.3 To rammeverk for undervisning i demokrati og medborgerskap 

 

En kan her se likheter med hva den britiske utdanningsprofessoren Ian Davies anser som 

vesentlig i medborgerskapsundervisning (Mathé, 2019). For det første mener han at 

undervisningen må være dynamisk slik at den løfter fram dagsaktuelle saker når de oppstår. 

For det andre mener han at samfunnsfaglig begrepsforståelse burde ha en sentral plass i 

undervisningen, hvor det for øvrig skilles mellom begrepsforståelse på to nivåer: first order 

og second order (Mathé, 2019, s. 24). Førstnevnte handler om å ha kunnskap om noe, som for 

eksempel demokrati eller maktfordelingsprinsippet, mens sistnevnte handler om hva elevene 

burde være i stand til å gjøre samtidig som de lærer (Sandahl, 2015, s. 23). Det vil si å ha 

evnen til å diskutere, reflektere og analysere. For det tredje mener Davies at 

medborgerskapsundervisning burde gjennomsyres av læring om sosial rettferdighet (Mathé, 

2019, s. 25). Slik vil elevene opparbeide seg en forståelse for andres ulike roller og statuser i 

samfunnet. Som vi ser er det flere likheter mellom Strays tredelte opplæring i demokratisk 

medborgerskapsundervisning og Davies’ tredeling. Hovedskillet går naturligvis hovedsakelig 

på at ordet demokrati kun nevnes i Strays rammeverk, men ulike oppfatninger kan en også 

finne når det kommer til den aktive dimensjonen som oppfordrer til deltakelse. I tillegg skiller 

Davies seg noe ut ved å sterkere vektlegge sosial ulikhet i opplæringen. Likevel legger begge 

større vekt på et fellesskap enn det Europarådet gjør med sin definisjon.  

 

Disse enighetene og uenighetene innen utdanningsvitenskapen om hva som er god 

medborgerskapsundervisning legger også til rette for en sammenfatting av ulike teoretiske 

bidrag. Nettopp dette har blant andre Johnson & Morris (2010) gjort. Gjennom å studere og 

sammenfatte ulike teoretikeres perspektiver på medborgerskapsundervisning, kritisk tenkning 

og kritisk pedagogikk har de utarbeidet et rammeverk for undervisning i det de kaller kritisk 

medborgerskap. Dette rammeverket er presentert som en tabell og består av en vertikal 

kolonne med egenskapene kunnskap, ferdigheter, verdier og disposisjoner [Mine 

oversettelser] (Johnson & Morris, 2010, s. 87). Disse fire termene kan vise til individuelle 

egenskaper, men også det de beskriver som den kulturen som råder i en utdanningskontekst. 

Videre inneholder rammeverket en horisontal kolonne med de fire kategoriene 

politikk/ideologi, det sosiale/kollektive, jeg-et/subjektivitet og praksis/deltakelse [mine 

oversettelser] (Johnson & Morris, 2010, s. 87). Tabellen består dermed av beskrivelser av 

hvilke egenskaper elever (eller det kulturelle utdanningsmiljøet elevene befinner seg i) bør 

inneha innenfor disse fire kategoriene.   
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  Rammeverk for kritisk medborgerskapsundervisning (Johnson & Morris, 2010, s. 90).  

 

Som vi kan se av tabellen oppfordrer artikkelforfatterne langt på vei til en undervisning som 

korresponderer med både Strays (2011) og Davies’ tredelinger for 

medborgerskapsundervisning slik de er gjengitt i Mathé (2019). Alle forskningsbidragene 

vektlegger både den generelle kunnskapsdimensjonen i tillegg til det å kunne tenke kritisk, 

analysere og reflektere. Det som skiller disse rammeverkene er at Johnson & Morris (2010) 

spesifikt klargjør hvilke egenskaper elevene bør inneha både på det individuelle og sosiale 

plan. Det legges et konkret fokus på hvilke type medborgere som bør stå igjen i enden av 

skoleløpet, men også hvordan disse medborgerne skal operere i samspill med hverandre og i 
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samfunnslivet for øvrig (Johnson & Morris, 2010, s. 90). I tillegg er det verdt å merke seg at 

Johnson & Morris, i likhet med Davies klart vektlegger at eleven skal være bevisst på, og 

handle for å forhindre, sosial urettferdighet. Johnson & Morris går her enda lengre enn de to 

øvrige teoretikerne ved å klargjøre at medborgerskapsundervisningen klart burde fremheve 

evnen til å kritisere gjeldende samfunnsstrukturer og utfordre «status quo» gjennom 

nytenking (Johnson & Morris, 2010, s. 90). I forlengelsen av dette er det interessant at ordet 

«demokrati» ikke nevnes direkte i rammeverket. Samtidig er det vanskelig å forestille seg at 

en annen styreform enn demokrati ville kunne være forenlig med å innfri resten av 

egenskapene som rammeverket fremhever. Tabellen vil, som Johnson & Morris (2010) 

påpeker, ikke være kompatibel med læreplaner i alle land (s. 92). I tillegg bærer den ifølge 

dem selv preg av vestlige, politiske ideologier. Når den norske læreplanen likevel er så lite 

spesifikk i hva som menes med at elevene skal bli «aktive medborgere», gir det helt klart 

skoler og lærere handlingsrom til å kunne implementere store deler av dette rammeverket i 

medborgerskapsundervisningen.  

 

2.3  Christensens modell for undervisning i samfunnsfag 

 

På grunn av sin naturlige kobling til nasjonale og internasjonale samfunnsforhold er det 

nettopp i samfunnsfagklasserommet det tverrfaglige temaet har særlig relevans. Hva 

undervisningen i samfunnsfaget skal bestå av og hvilke didaktiske grep som skal gjøres er det 

også ulike meninger om. Børhaug (2005) fremhever spesielt dannelsesaspektet ved faget for å 

forme elever som deltar i kritikk og reform av samfunnsforholdene (s. 181). Mathé (2015) på 

sin side skriver at en sentral oppgave for samfunnsfaglærere er å heve begrepsforståelsen til 

elevene (s. 68). Ryen (2017) poengterer at å trekke inn aktuelle problemstillinger i 

undervisningen fremmer både læring og danning (s. 56). Fagfeltet favner dermed veldig bredt 

og forskjellige aspekter ved faget tillegges ulik vekt av utdanningsvitenskapelige forskere. 

Den danske samfunnsfagdidaktikeren Torben Spanget Christensen (2015) har utviklet en 

modell for undervisning i samfunnsfag som baserer seg på nettopp dette. I modellen kobles 

samfunnsfagdidaktikken til det Christensen betegner som de fire «sentrale 

kunnskapsområdene» i faget. Med andre ord mener han at god samfunnsfagundervisning skal 

kunne knyttes til disse fire kunnskapsområdene, men at hvilket område en legger mest vekt 

kan variere etter den enkelte undervisningsøkts funksjon (Christensen, 2015, s. 23). Disse 
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kunnskapsområdene kan en kjenne igjen fra tidligere teoretiske bidrag redegjort for i dette 

kapitlet.  

 

 

«De fire koblinger i samfunnsfag mellom fagets kunnskapsområder og elev [min oversettelse]» 

(Christensen, 2015, s. 23). 

 

For det første skriver Christensen at samfunnsfaget må kunne kobles til elevenes livsverden 

(Christensen, 2015, s. 21). Med dette mener han at undervisningen til dels må ta utgangspunkt 

i elevenes «hverdagskunnskap» og det de er nysgjerrige på. I første omgang vil dette 

manifestere seg i deres livserfaring, men ved å knytte dette til samfunnsfaget vil det også 

kunne skape en fagspesifikk nysgjerrighet (Christensen, 2015, s. 21). Relevant for 22. juli-

tematikk kan dette for eksempel ta utgangspunkt i at majoriteten av de som mistet livet den 

dagen var unge mennesker i skolealder, akkurat som elevene. I letingen på svar på spørsmål 

om hvorfor et menneske ville ønske å ta livet medlemmer av et ungdomsparti vil en kunne 

trekke inn en rekke samfunnsfaglige temaer som for eksempel partipolitikk, likestilling, 

innvandring eller utenforskap. For det andre mener Christensen at samfunnsfaget må kunne 

kobles til det demokratiske verdigrunnlaget. Her henviser han til den danske læreplanen som 

har som mål at elevene blant annet skal forholde seg til demokratiske grunnverdier og 

spilleregler, noe som i høyeste grad er overførbart til den norske skolens verdigrunnlag 

(Christensen, 2015, s. 22). I 22. juli-sammenheng vil denne koblingen naturligvis kunne 

Samfunnsfag

Aktuelle 
problemstillinger, 

strukturer og 
prosesser

Elevens 
livsverden

Demokratisk 
verdigrunnlag

Samfunns-
vitenskapelige 

disipliner
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gjøres på bakgrunn av terroristens anti-demokratiske terrorhandlinger og forutsetningene for 

at et demokratisk system skal fungere, men også ved å peke på andre ting som utenforskap, 

ekskludering, ytringsfrihet og hvordan en håndterer meningsmotstand. Dette skal jeg gå 

nærmere inn på senere i kapittelet. For det tredje mener Christensen (2015) at samfunnsfaget 

må ta utgangspunkt i samtiden, altså ta opp aktuelle problemstillinger, strukturer og prosesser 

(s. 22). Med dette menes det at elevene skal være i stand til å ta stilling til gjeldende 

problemstillinger i samfunnet og komme med forslag til løsninger. Knyttet til 22. juli-

undervisning kan dette for eksempel være debatter om ytringsfriheten og hvor vidt en skal gi 

en medial plattform til aktører med ekstreme, ytterliggående holdninger. For det fjerde mener 

Christensen (2015) at en er nødt til å ha en kobling til de samfunnsvitenskapelige disiplinene i 

undervisningen (s. 23). Det vil si at statsvitenskap, sosiologi, internasjonal politikk, 

samfunnsvitenskapelig metode og økonomi er sentrale i samfunnsfagundervisningen. Det kan 

dermed for eksempel dreies mot å avdekke falske nyheter eller konspirasjonsteorier gjennom 

å undersøke ulike kilder eller undersøke årsakene til Breiviks handlinger fra et sosiologisk 

perspektiv med fokus på utenforskap og tilhørighet.  

 

Samtidig som disse fire dimensjonene representerer ulike sider ved samfunnsfaget er det klart 

sammenfallende karakteristikker ved flere av dem. For eksempel vil det i arbeid med aktuelle 

problemstillinger i de fleste tilfeller også føre til at en kobler det til en av de samfunnsfaglige 

disiplinene. Poenget til Christensen (2015) er likevel at, selv om vektingen av de ulike 

kunnskapsområdene kan legges ulikt, så er det nødvendig å være bevisst på å inkludere 

samtlige i undervisningen (s. 23). Det kan være spennende å drøfte aktuelle problemstillinger 

som er knyttet til elevenes livsverden, men om en i utilstrekkelig grad kobler det til 

samfunnsvitenskapene vil man mangle de nødvendige analysebegrepene. Videre vil 

samfunnsfaget miste store deler av dannelsesaspektet om en ikke tillegger det demokratiske 

verdigrunnlaget særlig vekt (Christensen, 2015, s. 23). Christensen påpeker at en må anta at 

elevene har en viss forhåndskunnskap knyttet til samtlige av disse kunnskapsområdene, men 

at den ikke nødvendigvis er spesifisert til samfunnsfaget. Det er dermed lærerens langsiktige 

mål å fremlegge disse koblingene for elevene og vise hvordan de henger sammen med 

hverandre og kan brukes i samfunnsfaget (Christensen, 2015, s. 26).  
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2.4  Dialogbasert undervisning 
 

En sentral måte med å jobbe med disse elementene på er gjennom muntlig samhandling både 

mellom lærer og elever, men også elevene seg imellom. Øvelsene på tredagerssamlingene 

oppfordrer til høy elevaktivitet og er hovedsakelig dialogbaserte. Slike metoder baserer seg 

gjerne på en forståelse av at elevers forståelse av et tema eller en idé utvikles gjennom et 

samspill lærer og elev imellom hvor begge parter bidrar (Mercer & Littleton, 2007, s. 41). Det 

dreier seg altså om en læringsutvikling i fellesskap heller enn en individorientert 

undervisning. Selve dialogbegrepets betydning finnes det flere oppfatninger om på tvers av 

fagfeltet. Ifølge Dysthe (2013) betegnes begrepet ofte som et positivt ladet ord for tradisjonell 

spørsmål-og-svar-metodikk (s. 85). Denne oppgaven kommer til å behandle dialog som noe 

nærmere Niclas Burbules sin forståelse av begrepet (Aashamar, 2021). Han hevder dialog 

kjennetegnes av at de (I) har to eller flere deltakere, (II) har rom for åpen deltakelse, og (III) 

er drevet av utforskning av ett eller flere temaer.  

 

Dialoger kan imidlertid ta flere ulike former og variere i den samme samtalen. For eksempel 

kan en helklassediskusjon om et tema eskalere til å få et mer antagonistisk debattpreg før det 

igjen roer seg og får mer utforskende karakteristikker. Burbules foreslår derfor en typologi for 

å skille mellom ulike typer dialog (Aashamar, 2021). Han opererer med et skille mellom 

kritiske og inkluderende dialoger. I de kritiske dialogene ønsker motpartene gjerne å bygge 

opp under egne argumenter og fremme disse. De inkluderende dialogene bærer mer preg av å 

utvikle egne og andres ideer. Videre skiller Burbules mellom divergente og konvergente 

dialoger hvor førstnevnte handler om å være åpen for flere konklusjoner mens sistnevnte 

dreier seg om å komme fram til en slags konsensus (Aashamar, 2021). Altså vil for eksempel 

en kritisk-divergent dialog være debattpreget og ha som fokus å vinne fram med sine 

synspunkter, mens en inklusiv-konvergent dialog vil kjennetegnes som mer utforskende og 

løsningsorientert.  

 

Burbules’ dialogtyper er også interessante å se i sammenheng med hva som kjennetegner 

deliberative samtaler. Tomas Englund (2007) tar utgangspunkt i skolen og argumenterer for at 

deliberativ kommunikasjon handler om samtaler 

1. der ulike synspunkter stilles opp mot hverandre og ulike argumenter gis spillerom. 

2. som alltid innebærer toleranse og respekt for den konkrete andre. 

3. hvor en tilstreber å komme overens, om enn bare midlertidig. 



 

 

19 

4. der autoriteter/tradisjonelle oppfatninger må settes spørsmålstegn ved. 

5. uten direkte lærerveiledning (Englund, 2007, 155-156).  

 

Siden de deliberative samtalene er basert på å komme til en konsensus har de klar 

sammenheng med det Burbules betegner som inkluderende og konvergente dialoger. Utfra 

demokratimodellene jeg har presentert tidligere i kapittelet sees disse punktene på som 

vesentlige ferdigheter i et demokrati (Benhabib, 1996, s. 69; Mouffe 1999, s. 755). I likhet 

med de fleste øvelsene vi skal se nærmere på i analysen, er det likevel ikke et mål at dialoger i 

klasserommet alltid skal ende i enighet. Mouffe (1999) vil argumentere for at slike samtaler 

likevel er demokratiske. Når jeg i analysen benytter meg av betegnelsen demokratiske 

dialoger vil jeg derfor både referere til dialoger som har som mål om å komme til enighet så 

vel som dialoger hvor dette ikke nødvendigvis er formålet.  

 

2.4.1  Uenighetsfellesskap og kontroversielle temaer 

 

Det vanligste begrepet å benytte seg av når en skal referere til meningsbrytning i hverdagen er 

likevel kanskje diskusjon. Det sees derfor på som en nødvendighet å inkludere også dette 

begrepet i prosjektet siden det ble brukt i intervjuene i datainnsamlingen. Grunnen til dette er 

at jeg antok at dette begrepet var nærmest elevenes livsverden og at det dermed ville være 

lettere å forsikre seg om at man snakket om det samme.  

 

Bridges i Aashamar, Mathé & Brevik (2018) mener diskusjoner kjennetegnes ved at  

1. De inneholder flere synspunkter 

2. Deltakerne er spørrende og svarende overfor hverandres innspill og meninger 

3. Hensikten med å diskutere er å utvikle kunnskap, forståelse og/eller vurdere et tema 

for diskusjonen (s. 32). 

 

Det å skulle legge til rette for og gjennomføre diskusjoner i klasserommet kan imidlertid være 

utfordrende. I en forskningsartikkel fra 2004 refererer Diana Hess til en studie som fant at 

diskusjoner forekommer svært sjeldent i amerikanske klasserom. Grunnene til dette er blant 

annet at lærere har en tendens til å avslutte samtalene for tidlig i frykt for at de skal miste 

kontrollen over situasjonen og at en er klar over at diskusjonene kan føre til kontroverser i 

klasserommet (Hess, 2004, s. 152 ). Dette setter krav til at læreren er i besittelse av 

innarbeidede strategier for å takle eventuelt ubehagelige situasjoner som kan oppstå̊ 
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(Ljungquist & Grannäs, 2015, s. 163). Likevel understreker Iversen (2014) viktigheten av at 

elevene får muligheten til å utforske ulike meninger i klasserommet siden skolen er en 

øvingsarena for senere samfunnsdeltakelse (s. 62). For å klare dette mener han at det må 

dannes et uenighetsfelleskap. Det går ut på å bruke uenigheter til å løse en utfordring eller et 

problem i stedet for å avfeie meningsmotstandere (Iversen, 2014, s. 12). Han spesifiserer at et 

uenighetsfellesskap ofte omhandler uenigheter om verdispørsmål, noe som krever et 

minstemål av en felles opplevelse av verden (Iversen, 2014, s. 13-14). Ifølge Iversen (2014) 

kan man argumentere for at elevene er på skolen med det felles mål om å lære noe, men 

samtidig også komme overens med hverandre. Det gjelder dermed å skape et diskusjonsklima 

som verdsetter et meningsmangfold, men som samtidig ivaretar relasjonene elevene imellom.  

 

Dialoger som særlig kan sette et uenighetsfellesskap på prøve er diskusjoner om 

kontroversielle temaer. Disse kan ofte omhandle politiske spørsmål, noe som kan være en 

utfordring siden klasserommet gjerne blir påvirket av det politiske klimaet utenfor skolen 

(McAvoy & Hess, 2013, s. 16). De siste årene har spørsmålet om kulturelt mangfold vært 

gjenstand for offentlig debatt, hvor de mangfoldkritiske står på den ene siden og de som 

ønsker mangfold velkommen står på den andre. Disse debattene blir ofte polariserte, og 

kulturer blir gjerne sett på som noe uforanderlig, når realiteten heller er at kulturer stadig er i 

utvikling (Iversen, 2014, s. 79). I et fungerende uenighetsfellesskap klarer en å legge mindre 

vekt på̊ essensielle egenskaper ved grupper og mer på̊ praktisk problemløsning. Dette krever 

at deltakerne evner å peke på̊ konkrete problemer, men at disse utfordringene samtidig ikke 

blir knyttet til uforanderlige egenskaper hos folk (Iversen, 2014, s. 79). Å få dette til i et 

klasserom, med det mangfoldet som ofte eksisterer der både i meninger, etnisiteter og 

religiøse overbevisninger, vil derfor kreve at en har en slik tilnærming for at det gode 

uenighetsfellesskapet skal kunne eksistere. Ifølge McAvoy & Hess (2013) ønsker elever å 

diskutere og mener det er en klar sammenheng mellom skoleklasser som diskuterer 

kontroversielle temaer og fremtidig politisk engasjement (s. 34). Om en velger å ikke snakke 

om kontroversielle temaer kan dette sende uheldige signaler til elevene. Det kan både 

signalisere at kontroversielle temaer er mindre viktige enn andre temaer på skolen, men også̊ 

at slike temaer er «tabu» og dermed farlige for unge mennesker å involvere seg i (McAvoy & 

Hess, 2013, s. 34).  

 

Heller enn å vike unna å behandle kontroversielle temaer i klasserommet som potensielt kan 

utvikle seg til å bli læringsrike dialoger, kan en lærer i stedet tilrettelegge undervisningen ved 
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å gjøre noen didaktiske grep. Hess (2004) argumenterer for at en ikke kan forvente en god 

diskusjon om en stiller spørsmål som kun har ett rett svar (s. 154). Om en heller stiller 

autentiske spørsmål som er avhengige av elevers ulike perspektiver, så vil sjansen være mye 

større for at diskusjonen blir fruktbar (Hess, 2004, s. 154). McAvoy & Hess (2013) anbefaler 

å skille mellom åpne og lukkede spørsmål i tillegg til empiriske og politiske spørsmål (s. 38). 

Lukkede empiriske spørsmål har blitt tilstrekkelig undersøkt av forskere slik at en egentlig 

ikke leter etter et svar, mens lukkede politiske spørsmål omhandler temaer hvor det mer eller 

mindre hersker en konsensus i samfunnet (McAvoy & Hess, 2013, s. 38). Åpne empiriske 

spørsmål kan svares på med forskningsmessig tyngde fra begge sider, men er preget av en 

vitenskapelig debatt som spriker i begge retninger og som således bør være gjenstand for 

diskusjon. Videre dreier åpne politiske spørsmål seg om de spørsmålene av politisk art hvor 

det eksisterer ulike, konkurrerende meninger (McAvoy & Hess, 2013, s. 38). McAvoy & Hess 

(2013) understreker at alle disse typer spørsmål absolutt bør være gjenstand for undervisning i 

skolen, men at det nødvendigvis kun er de åpne som bør være temaer for diskusjon (s. 38). 

Selv om en stiller åpne spørsmål er det imidlertid ikke sikkert at en klasseromdialog blir 

læringsrik. Hess (2004) argumenterer for viktigheten av at både elever og lærer forbereder seg 

til en eventuell meningsutveksling (s. 154). En vil ikke kunne oppnå refleksjon rundt et tema 

om ikke elever innehar nok kunnskap til å bidra til samtalen. I tillegg mener hun at 

diskusjoner har aller høyest sannsynlighet for å bli gode når læreren i forkant har gjort seg flid 

med å tenke over hva som skal diskuteres, hvilken type diskusjonsmodell som skal brukes og 

hva elevene skal gjøre for at diskusjonen blir best mulig (Hess, 2004, s. 154).  

 

Hess’ (2009) hovedargument for hvorfor en er nødt til å diskutere kontroversielle temaer i 

klasserommet er at det har en viktig demokratisk verdi. Det handler både om at elevene i 

samspill med andre skal utvikle evne til å tenke kritisk og få økt toleranse, men også fordi det 

å diskutere krever trening (Hess, 2009, s. 29). Ved å i større grad legge til rette for å øve på 

dialogiske ferdigheter i skolen kan dette fostre videre aktiv samfunnsdeltakelse på andre 

offentlige arenaer. Dermed er ikke det å diskutere bare en måte å lære på, det er også en 

egenskap som gjør at en utvikler en større forståelse av aktuelle saker og dermed også aktive 

medborgere (Hess, 2009, s. 29).  
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2.5  Ulike perspektiver på 22. juli-terroren 

 
Undervisningen på Demokratilæring på Utøya baserer seg på høy elevaktivitet primært 

gjennom ulike former for dialog. Hva innholdet i disse samtalene skal være avhenger av 

hvilke perspektiver en ønsker å utforske med 22. juli-undervisningen. I sosiologien skiller en 

gjerne mellom positiv og kritisk sosiologi når en skal utføre samfunnsanalyse (Aakvaag, 

2018). Den positive sosiologien tilstreber å kaste lys over det som fungerer godt i et samfunn, 

beskrive hvorfor det fungerer godt og analysere hvordan det kan forbedres eller forsvares i 

møte med utfordringer (Aakvaag, 2018, s. 288). Den kritiske sosiologien er på sin side ifølge 

Aakvaag (2018) opptatt av å forklare hva som fungerer dårlig i et samfunn (s. 283).  

 

Der sosiologien betrakter samfunnet fra ulike perspektiver kan også 22. juli-undervisningen 

behandle terrorangrepene forskjellig. Lenz (2018) har utformet en typologi bestående av fire 

ulike fortellinger som sto igjen etter terrorangrepene. Disse er til dels overlappende, men 

bidrar til å fremheve mangfoldet av reaksjoner på 22. juli 2011. Typologien består av 

demokratifortellingen, kjærlighetsfortellingen, mangfoldsfortellingen og 

beredskapsfortellingen. De tre førstnevnte handler hovedsakelig om hvordan Norge som 

nasjon skulle svare på terrorhandlingene, nemlig gjennom mer demokrati, å møte hat med mer 

kjærlighet og forsvare det multikulturelle Norge. Beredskapsfortellingen på sin side handler 

om kritikken av ulike etaters reaksjoner på terrorangrepene og at Breivik kunne blitt stoppet 

før om beredskapen hadde vært bedre (Lenz, 2018, s. 101). 22. juli-senterets (2020b) utstilling 

fremviser også flere av disse perspektivene. I tillegg inkluderer de fortellinger om terroristen 

selv, hans høyreekstremistiske ideologi, det økende ungdomsengasjementet i etterkant av 

terroren, det å leve videre etter 22. juli og om de menneskene som ble drept.  

 

Sett med Aakvaags (2018) sosiologiske briller vil de ulike fortellingene om terrorangrepene 

fra Lenz (2018) sin typologi og utstillingen på 22. juli-senteret kunne bestå av positive og 

negative måter å betrakte samfunnet på. For eksempel kan problematiske sider ved samfunnet 

som høyreekstreme holdninger og mangelfull beredskap forklares gjennom en kritisk 

sosiologi. På den andre siden vil kjærlighetsfortellingen, demokratifortellingen og 

minneseremoniene gjennom positive sosiologiske briller avdekke hvordan gode ting med 

samfunnet møter utfordringer. Lignende karakteristikker kan en finne i Anker & von der 

Lippes (2015) artikkel som betegner det å undervise om for eksempel høyreekstremisme i 22. 
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juli-sammenheng som et konfliktperspektiv på terrorhandlingene. Fortellingene om 

minneseremoniene og kjærligheten sees på som harmoniserende perspektiver.  

 

Tredagerssamlingene på Utøya har et fokus både på å fortelle historien om 22. juli 2011, å 

minnes de som gikk bort, men også å bruke terrorhandlingene til å lære av og forme 

fremtiden. Jeg har nå presentert teori som jeg vil anvende til å tolke de empiriske dataene jeg 

har samlet inn for å svare på forskningsspørsmålene. Før jeg presenterer analysen vil jeg 

redegjøre for de metodiske valgene jeg har gjort før, under og etter datainnsamlingsprosessen.  
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3. Metode 

 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for de metodiske valgene jeg har tatt for å svare på studiens 

forskningsspørsmål: hvordan underviser lærere og elever om 22. juli-terroren på skolen i 

etterkant av Demokratilæring på Utøya?  Jeg vil i det følgende beskrive avgjørelser og 

avveininger tilknyttet de ulike prosessene i prosjektet. I første del av kapittelet vil jeg derfor 

redegjøre for oppgavens forskningsdesign. Videre vil jeg forklare hvordan jeg gikk fram i 

prosessen rundt datainnsamlingen, både når det gjelder rekrutteringen av utvalget og de ulike 

datainnsamlingsmetodene. Senere vil gangen i analysedelen av prosjektet redegjøres for, 

herunder koding og kategorisering, før jeg avslutningsvis utdyper mine betraktninger rundt 

egen forskerrolle, forskningsetiske valg og studiens troverdighet.  

 

3.1  Forskningsdesign 

 

For å svare på forskningsspørsmålene har jeg benyttet meg av to ulike kvalitative 

datainnsamlingsmetoder, intervju og observasjon. Siden begge metoder har sine styrker og 

svakheter vil en kombinasjon av disse kunne føre til en bredere forståelse av fenomenet jeg 

undersøker (Silverman, 2011, s. 45). Observasjonsstudiene var todelt, hvor den ene 

observasjonen var av undervisningen som utvalgsskolen min fikk under deltagelsen på 

Demokratilæring på Utøya. Denne observasjonen var av en forberedende art og har mindre 

betydning for studien. Andre del av observasjonsdataene ble innhentet på skolen i etterkant av 

besøket på Utøya. Disse var vesentlige for at jeg selv kunne danne meg et bilde av 

undervisningen i klasserommet og for at jeg senere kunne utforske hendelsene nærmere i 

samtale med informantene.  

 

I datainnsamlingen har jeg benyttet meg av to typer intervjuer: fokusgruppeintervjuer og 

halvstrukturerte dybdeintervjuer. Fokusgruppeintervjuene består av samtaler med et utvalg av 

elever som ble undervist av en medelev i øvelser de lærte på Demokratilæring fra Utøya. 

Disse er avgjørende for å få innsikt i deres egen opplevelse av de demokratiske dialogene og 

deres tanker om hvilken sammenheng øvelsene har med 22. juli og demokratiske verdier. 

Dette ble gjort i grupper for å spare tid, men også for å få frem så mange synspunkter som 

mulig (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 179). De halvstrukturerte intervjuene ble gjennomført 

med de undervisende elevene og deres lærer. Hensikten med å intervjue disse elevene var 
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også å få innsikt i deres oppfattelse av de demokratiske dialogene, men også for å kunne kaste 

lys over deres forberedelse til disse. Intervjudataene fra samtalen med læreren bidro til å få 

økt forståelse for innholdet i den tverrfaglige perioden og hennes rolle i den elevstyrte 

undervisningen. I tillegg fungerte hun som en slags medforsker ved å dele egne tolkninger av 

øvelsene (Creswell & Miller, 2000, s. 128). 

 

3.2  Datainnsamling 

 

Forskningsprosjektet startet på sensommeren 2020 med forberedende arbeid til innhenting av 

data. I det følgende vil jeg redegjøre for valgene jeg gjorde i prosessen før og under 

datainnsamlingen. 

 

3.2.1  Rekruttering og utvalg 

 

Utvalget ble rekruttert via Det Europeiske Wergelandsenteret som sendte meg en e-post med 

informasjon om hvilke skoler som skulle delta på tredagerssamlinger på Utøya høsten 2020. 

Jeg ga så tilbakemelding på hvilke skoler som kunne være aktuelle for meg å inkludere i 

forskningsprosjektet. Kriteriene som ble lagt til grunn var geografisk nærhet til Oslo og når på 

høsten skoleklassene skulle besøke Utøya. Thagaard (1998) beskriver dette som et 

tilgjengelighetsutvalg, siden deltakerne representerer egenskaper som er relevante for 

problemstillingen, samtidig som de også er tilgjengelige for meg som forsker (s. 56). Videre 

innhentet Det Europeiske Wergelandsenteret bekreftelse fra de aktuelle skolene på at jeg tok 

kontakt. Jeg sendte så en e-post til lærerne som skulle delta med sine elever for å presentere 

prosjektet mitt og få litt informasjon om hvilke planer de hadde for undervisningen i etterkant 

av samlingen på Utøya. Noen av lærerne hadde ikke lagt noen konkrete planer på det 

tidspunktet, mens én annen ikke skulle gjennomføre øvelsene før våren 2021. Andre skoler 

svarte ikke. Jeg mottok likevel positive og spennende undervisningsbeskrivelser fra flere 

skoler. I utgangspunktet ønsket jeg å besøke flere ulike skoler fordi jeg så for meg at det ville 

gi datamaterialet et større mangfold. Jeg fikk likevel en henvendelse som skilte seg ut fra 

resten både i form av geografisk nærhet og konkretisering av undervisningsopplegg i etterkant 

av tredagerssamlingen. Denne skolen befant seg i Oslo-området og læreren, som fra nå av blir 

kalt Nora, forklarte at de skulle bruke disse øvelsene fra Utøya som en del av en fem ukers 

tverrfaglig undervisningsperiode om 22. juli.  Dette gjorde det mer forutsigbart for meg både 
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med tanke på progresjonen i datainnsamlingen og at det minimerte eventuell tid på å reise 

frem og tilbake fra de aktuelle skolene. I tillegg skulle det vise seg at jeg fikk observere 

undervisning i flere ulike klasser og fag, noe som sannsynligvis vil veie noe opp for det 

mangfoldet jeg tenkte jeg ville få av å besøke flere ulike skoler.  

 

Utvalget av informanter i denne studien består av tre elever som ledet undervisning i etterkant 

av Demokratilæring på Utøya, femten elever som ble undervist av elevene som hadde vært på 

tredagerssamlingen, og disse elevenes lærer. Elevene går i niende klasse på en ungdomsskole 

i Oslo-området. Til tross for at dette er et kvalitativt masterprosjekt er utvalget relativt bredt. 

Fra prosjektets start visste jeg at jeg ønsket å intervjue læreren både med tanke 

nødvendigheten av å forstå helheten av den tverrfaglige fem ukers perioden om 22. juli, men 

også for å få innsikt i hennes opplevelse av både elevenes og egen rolle i gjennomføringen av 

øvelsene. I tillegg var jeg sikker på at jeg ønsket å intervjue et utvalg elever som hadde blitt 

undervist av en medelev, blant annet for å belyse hva de satt igjen med etter undervisningen. 

Siden en har begrenset med tid og ressurser under et slikt masterprosjekt er det alltid en 

avveining hvor mye data en kan samle inn uten at det overskrider ens kapasitet (Silverman, 

2011, s. 45). Derfor var jeg i tvil om jeg i tillegg skulle intervjue elevene som hadde vært på 

tredagerssamling på Utøya. Likevel bestemte jeg meg for å gjøre dette siden jeg var 

nysgjerrig på deres personlige betraktninger om egen undervisning og i hvilken grad de 

forberedte seg til å lede øvelsene.  

 

Læreren og de undervisende elevene i utvalget ble informert om prosjektet da jeg møtte dem 

på Utøya på tredagerssamlingen. Vi gikk nøye igjennom studiens informasjonsskriv og siden 

elevene var under 15 år, var det nødvendig med underskrift fra en foresatt på 

samtykkeskjemaet (NSD - Norsk senter for forskningsdata, 2021). Skolene som deltar på 

tredagerssamlinger på Utøya sender som regel fem elever sammen med læreren sin. Så var 

også tilfellet med denne skolen. Det opprinnelige utvalget var dermed på fem undervisende 

elever, men dette ble justert ned til tre da de to resterende ikke ledet noen øvelser i etterkant 

av Utøya-besøket.  

 

Informantene til fokusgruppeintervjuene ble rekruttert i etterkant av fullførte øvelser på 

skolen. Disse ble hovedsakelig plukket ut på bakgrunn av det jeg hadde observert. Et 

kriterium for dette var for eksempel at et utsagn fra refleksjonsdelen av øvelsen som ikke ble 

fulgt opp og som jeg ønsket å høre eleven utdype. I tillegg fikk jeg god hjelp fra læreren med 
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å sette sammen grupper som hadde et mangfold både i kjønn, bakgrunn og meninger. 

Elevgruppen er dermed å betegne som et hensiktsmessig utvalg siden de er særlig relevante til 

å utforske forskningsspørsmålet (Bates & Cozby, 2015, s. 153; Tongco, 2007, s. 147). Disse 

ble så grundig presentert for prosjektet og mottok samtykkeskjemaet. Vi avtalte tid for 

intervju og etter at de hadde fått underskrift en foresatt ble intervjuene gjennomført.  

 

3.2.2  Presentasjon av utvalget 

 

I det følgende presenteres utvalget. Alle informanter i prosjektet har blitt anonymiserte og fått 

fiktive navn.  

 

Lærer 

Nora - lærer i samfunnsfag og valgfaget demokrati i praksis. Toerlærer i norsk.  

 

Undervisende elever 

Maria – underviste sine medelever i valgfaget demokrati i praksis i øvelsene «Linjen: enig-

uenig» og «Finn ditt engasjement!» sammen med Viktor. Underviste også sin egen klasse i 

«Linjen: enig-uenig».  

 

Viktor – underviste sine medelever sammen med Maria i øvelsene «Linjen: enig-uenig» og 

«Finn ditt engasjement!» i valgfaget demokrati i praksis.  

 

Kristian – underviste sine medelever i øvelsen «Hvordan reagere på hatprat?». 

 

Fokusgruppe 1 – undervist av Maria i «Linjen: enig-uenig». 

Alexander, Anna, Frida, Jakob, Johannes og Thea 

 

Fokusgruppe 2 – undervist av Viktor og Maria i øvelsene «Linjen: enig-uenig» og «Finn ditt 

engasjement!». 

Hilde, Kamille, Luqman og Vida 

 

Fokusgruppe 3 – undervist av Kristian i øvelsen «Hvordan reagere på hatprat?». 

Didrik, Janne, Karsten, Lydia og Pablo 
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3.2.3  Ikke-deltakende observasjon 

 

Jeg valgte å ta del i tredagerssamlingen på Utøya til tross for at studien omhandler hva som 

skjer på skolen i etterkant av besøket og jeg kjenner godt til undervisningsopplegget på 

samlingen. Likevel anså jeg det som viktig å være til stede på Utøya i tilfelle det skulle oppstå 

noen situasjoner som gjorde at oppholdet skilte seg fra andre opplegg jeg tidligere hadde 

observert. Dette kunne hypotetisk sett fått konsekvenser for utførelsen av undervisningen på 

skolen de kommende ukene. I tillegg ga dette meg muligheten til å bli litt kjent med 

informantene, presentere prosjektet mitt og gå grundig igjennom samtykkeskjemaene. Det 

eneste jeg ikke fikk observert på tredagerssamlingen var undervisningen som foregikk i Det 

Europeiske Wergelandsenterets lokaler og på 22. juli-senteret i Oslo i forkant av ankomsten 

til Utøya. På dette tidspunktet hadde jeg selv ansvar for undervisning på Utøya. Dette gjorde 

at jeg møtte informantene for første gang da de ankom øya.  

 

Både på Utøya og på skolen i etterkant ville jeg beskrevet meg som det Hellevik (2002) kaller 

en ikke-deltakende observatør (s. 136). Det vil si at jeg fungerte som en tilskuer snarere enn å 

ta en aktiv del i undervisningen. Dette var nødvendig for at dataene i minst mulig grad skulle 

påvirkes av min tilstedeværelse (Thagaard, 1998, s. 65). Under observeringen på Utøya fulgte 

jeg opplegget i form av å følge gruppen i omvisningen og sitte på en stol tilbaketrukket fra 

undervisningen. Jeg benyttet meg av et enkelt notatsystem hvor jeg skrev ned hovedtrekk fra 

hver øvelse i en notatbok. Dette innebar primært hvordan underviserne gjennomførte øvelsene 

og omvisningen, som for eksempel om de la til, utelot eller la ekstra vekt på noe i 

undervisningsoppleggene. Disse dataene vil imidlertid ikke være gjenstand for analyse i 

studien da jeg opplevde tredagerssamlingen som lik de samlingene jeg har deltatt på tidligere.  

 

På skolen i etterkant gikk jeg noe mer strukturert til verks i observasjonene. Siden de fleste av 

øvelsene elevene tar med seg fra Utøya legger opp til aktiv elevdeltakelse med mye dialog 

visste jeg på forhånd at jeg ikke ville ha kapasitet til å dokumentere absolutt alt utvalget sa og 

gjorde. Jeg la meg på et sted mellom det Kleven (2011) betegner som strukturert og 

ustrukturert observasjon (s. 41). På forhånd visste jeg at jeg både ville rette fokuset mot rollen 

læreren spilte i undervisningen og flere ulike aspekter ved elevenes gjennomføring av 

øvelsene. For eksempel hvordan Kristian, Maria og Viktor ledet samtalene og hvordan 

medelevene framla argumentene sine. Samtidig var det ikke gitt nøyaktig hva som ventet 

meg, så jeg ønsket å være åpen for inntrykk jeg ikke hadde sett for meg på forhånd. 
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Observasjonsskjemaet jeg brukte var inspirert av et jeg ble kjent med i praksis på lektorstudiet 

og besto av to kolonner. Én hvor jeg skrev hva læreren gjorde (i dette tilfellet Nora og de 

undervisende elevene) og en annen med hva resten av klassen gjorde. For å spare tid brukte 

jeg ulike forkortelser på navn og ord. For å skille tolkning fra rene situasjonsbeskrivelser satte 

jeg et spørsmålstegn bak setninger med egen tolkning. I små pauser førte jeg også inn 

tidsstemplinger slik at jeg hadde oversikt over hvor lang tid hver del i undervisningen tok. 

Samme dag, i etterkant av observasjonene, renskrev jeg notatene og formulerte spørsmål til 

intervjuene basert på det jeg hadde sett.  

 

Til sammen ble det gjennomført fire øvelser. Tre av øvelsene jeg observerte fant sted høsten 

2020. Den siste ble flyttet til januar 2021 på grunn av myndighetenes restriksjoner med 

hensyn til koronaviruset. Dermed ble den siste øvelsen løsrevet fra den tverrfaglige 

undervisningsperioden om 22. juli. Den er likevel en del av mitt utvalg siden øvelsen er hentet 

fra opplæringen på Utøya.  

 

3.2.4  Intervju som forskningsmetode 

 

I tilfeller hvor intervjuer følger en viss struktur vil det være nødvendig å utarbeide en 

intervjuguide som dekker de viktigste områdene som studien skal belyse (Dalen, 2011, s. 26). 

Siden denne studien hadde tre ulike informantgrupper, utarbeidet jeg tre ulike intervjuguider 

tilpasset deres funksjon i å besvare forskningsspørsmålet (se vedlegg 2, 3 og 4). Om man 

arbeider alene i denne prosessen kan det være vanskelig å vite om spørsmålene en har 

formulert faktisk vil gi deg svar på det du lurer på. Derfor er det svært hensiktsmessig å 

gjennomføre et prøveintervju i forkant av datainnsamlingen slik at man får muligheten til å 

omformulere eller legge til spørsmål til intervjuguiden før man setter i gang med 

datainnsamlingen (Dalen, 2011, s. 30).  

 

I dette forskningsprosjektet ble det ikke gjennomført prøveintervjuer og det er flere grunner til 

dette. I utgangspunktet ville et eventuelt prøveintervju kun være nyttig for enkelte deler av 

intervjuguidene. Klassene i skolen som er gjenstand for denne studien er særegne i form av 

den fem ukers tverrfaglige perioden de knyttet øvelsene til. Innrammingen av undervisningen 

er av særlig interesse for meg, og det å få testet ut spørsmålene knyttet til dette ville ikke vært 

mulig. I tillegg er det opp til lærerne og elevene selv hvilke øvelser de ønsker å gjøre i 

etterkant av Utøya-besøket. Hypotetisk sett kunne jeg da endt opp med å gjøre prøveintervjuer 
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om øvelser som ikke ville være relevante for datainnsamlingen. Deler av intervjuguiden 

baserer seg også på å stille informantene spørsmål om observasjoner jeg gjorde meg 

underveis i øvelsene. Dette ville det naturligvis være vanskelig å pilotere. I tillegg ville et 

prøveintervju medføre noen geografiske utfordringer i form av lang reisevei til skoler som i 

nær fortid hadde deltatt på tredagerssamlingen på Utøya. Det var i denne perioden også 

nasjonale anbefalinger om å reise så lite som mulig på grunn av koronapandemien. Jeg fikk 

imidlertid noe hjelp til å utarbeide intervjuguidene av veilederen min. Etter å ha sendt henne 

utkastene fikk jeg innspill til både formulering av spørsmålene og temaer jeg kunne vurdere å 

utforske. Jeg fikk dermed diskutert intervjuguiden med noen før datainnsamlingen fant sted. I 

tillegg hadde jeg muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål om jeg følte at jeg ikke fikk svar 

på det jeg virkelig ville vite.  

 

I datainnsamlingsprosessen utførte jeg to ulike typer intervjuer. Samtlige intervjuer ble tatt 

opp ved hjelp av UiOs diktafon-applikasjon til iPhone for å forsikre meg om at informantenes 

utsagn ble registrert ordrett. Dette var også en fordel slik at jeg fullt og helt kunne konsentrere 

meg om intervjuobjektenes ytringer og følge opp disse svarene (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 

205). I det følgende vil jeg redegjøre for ulike karakteristikker ved de ulike intervjutypene og 

samtalenes gang.  

 

3.2.5  Halvstrukturerte dybdeintervjuer 

 

Før en skal starte intervjuprosessen i datainnsamlingen er det nødvendig å bestemme seg for 

intervjuets form. Blant andre Kleven (2011) setter et hovedskille mellom strukturerte og 

ustrukturerte intervjuer, men presiserer at et forskningsintervju kan plasseres hvor som helst 

på en slags akse mellom disse ytterpunktene (s. 38). Disse intervjuene kalles gjerne 

halvstrukturerte eller semi-strukturerte, og det er i dette landskapet dette forskningsprosjektets 

intervjuer befinner seg (Kleven, 2011, s. 39). Mine intervjuer var strukturerte i den grad av at 

jeg hadde formulert en rekke faste spørsmål i intervjuguiden som jeg ønsket svar på fra 

samtlige informanter, men samtidig ønsket jeg også å følge opp eventuelle svar jeg i 

øyeblikket anså å være av interesse. I tillegg ville jeg ha muligheten til å ta opp eventuelle 

observasjoner jeg selv hadde gjort meg i utførelsen av undervisningsøvelsene og følge opp 

disse med informantene. Dermed ville kunne jeg få en bredere forståelse av 

undervisningssituasjonene.   
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Intervjuene fant sted på et grupperom på skolen i undervisningstiden. Samtlige informanter 

virket avslappet i intervjusituasjonene, noe som kan være en konsekvens av at de hadde blitt 

litt kjent med meg gjennom tre dager på Utøya. Det var derfor ikke særlig behov for å bryte 

isen. Underveis i intervjuene var jeg særlig opptatt av å stille oppfølgingsspørsmål. Dette 

gjorde jeg både for å utforske enkelte utsagn nærmere, men også for å redusere behovet for å 

legge personlige tolkninger av ytringene til grunn i analysearbeidet. Intervjuet med Viktor og 

Maria fant sted mot slutten av den tverrfaglige perioden i etterkant av at de hadde ledet 

henholdsvis to og tre øvelser hver. Intervjuet med Kristian ble gjennomført i januar 2021 rett 

etter at han hadde undervist medelevene sine i øvelsen «Hvordan reagere på hatprat?». 

Lærerintervjuet fant sted etter undervisningstiden på skolen og varte i 78 minutter. Det 

halvstrukturerte intervjuet med Maria varte i 48 minutter, mens Kristian og Viktors intervjuer 

varte i henholdsvis 37 og 35 minutter.  

 

3.2.6  Fokusgruppeintervjuer 

 

Intervjuene med elevene som ble undervist av Kristian, Maria og Viktor ble gjennomført i 

fokusgrupper på henholdsvis fire, fem og seks elever. Fokusgruppeintervjuer egner seg godt 

til forskningsprosjekter som ønsker seg så mange synspunkter som mulig rundt ett eller flere 

bestemte emner (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 179). Ifølge Kvale & Brinkmann (2015) består 

de vanligvis av seks til ti deltakere, et kriterium som kun én av mine intervjugrupper innfrir. I 

denne oppgaven velger jeg imidlertid å betegne samtlige intervjuer som fokusgrupper da jeg 

synes de øvrige kriteriene passer disse intervjuenes stil.  

 

Intervjuene fant sted på et grupperom på skolen etter at elevene hadde deltatt på en øvelse og 

de hadde levert meg samtykkeskjema underskrevet av en foresatt. Siden jeg ikke kjente disse 

elevene så godt prøvde jeg å bryte isen ved at de selv kunne finne på sitt egne fiktive navn til 

bruk i dette prosjektet. Noen av disse navnene beholdt jeg, andre egner seg ikke på trykk. 

Enkelte av informantene hadde mer å dele enn andre. Jeg merket stor forskjell på lengden på 

ytringene i de ulike gruppene. De jeg har betegnet som fokusgruppe 1, elevene som ble 

undervist av Maria i «Linjen: Enig-uenig» hadde som regel ganske korte svar på spørsmålene 

mine. Jeg var også her veldig nøye med å stille oppfølgingsspørsmål og at de skulle begrunne 

svarene sine. Likevel ble dette det klart korteste intervjuet på 33 minutter til tross for at de var 

seks informanter. De to øvrige intervjuene fløt bedre og varte i henholdsvis 47 og 54 minutter. 
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Så skal det nevnes at vi i det lengste intervjuet samtalte om gjennomføringen av to elevstyrte 

øvelser, mens vi i de andre to bare behandlet én.  

 

3.3  Analyseprosessen 

 

I etterkant av datainnsamlingen begynte arbeidet med å knytte dataene sammen med det 

teoretiske rammeverket. I det følgende vil jeg gjennomgå behandlingen av datamaterialet og 

fremgangsmåten for å analysere dette.   

 

3.3.1  Transkripsjon 

 

I etterkant av intervjuene var det nødvendig å overføre lyddataene til tekstformat. For å gjøre 

dette benyttet jeg meg av programmet InqScribe. Denne prosessen betegner Kvale & 

Brinkmann (2015) som en fortolkningsprosess og kaller transkripsjoner «svekkede, 

dekontekstualiserte gjengivelser av direkte intervjusamtaler» (s. 204). Det er dermed flere 

valg som må tas i denne prosessen både for å sørge for valide data, men også for å ikke stille 

informantene i et unødig dårlig lys. Utgangspunktet mitt har vært at jeg skulle gjengi sitatene 

så ordrett som mulig. Likevel korrigerte jeg klare grammatiske feil og endret dialektale ord til 

bokmål. Dette var både med hensyn til personvern og for å yte informantene rettferdighet når 

det kommer til fremstillingen av dem i prosjektet. Ved flere tilfeller i intervjuene refererte 

informantene til andre elever ved navn. Disse ble anonymiserte i transkripsjonene ved at de 

ble referert til for eksempel «en elev i klassen». Jeg valgte å inkludere pauser i 

transkripsjonene markert med tre punktum etter hverandre. Bekreftende uttrykk som for 

eksempel «mhm» ble også tatt med. Lydopptakene var av god kvalitet noe som stort sett 

gjorde det uproblematisk å høre informantenes ytringer. I arbeidet med 

fokusgruppeintervjuene var det enkelte sekvenser hvor flere informanter snakket samtidig, 

noe som gjorde det litt mer utfordrende å gjengi. Det lot seg likevel gjøre etter å ha satt ned 

hastigheten på opptaket. En annen utfordring med fokusgruppeintervjuene var å knytte 

sitatene til riktig informant. Jeg måtte derfor høre gjennom opptakene i normal hastighet først 

for å bli kjent med de ulike stemmene.  
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3.3.2 Koding og kategorisering 

 

 

Kodingen av datamaterialet ble gjort gjennom dataprogrammet NVivo 12 og var inspirert av 

Tjoras modell for koding kalt stegvis-deduktiv induktiv metode (Tjora, 2018. s. 16-17). Det 

vil si at jeg underveis i analysen av datamaterialet vekslet mellom induktiv og deduktiv 

koding og kategorisering. Jeg startet med å sette empirinære merkelapper på rådatamaterialet 

som i stor grad gjenspeilet den faktiske observasjonen eller utsagnet. Kodene fra intervjuene 

besto som regel av del- eller helsetninger. Eksempler på dette fra datamaterialet er «der kan 

det komme raske kommentarer og stygge ord», «Vi respekterer ikke hverandres meninger», 

«lærerne ser jo ikke hva vi tenker eller hører hva vi tenker som oftest» og «uten en 

metasamtale så er det ikke verdt en dritt». Siden observasjonsnotatene inneholdt både sitater 

og situasjonsbeskrivelser besto kodene også av begge deler. Eksempler er: «Lærer forklarer 

hva aktiv dødshjelp er», «lærer hysjer på elevene», og «bare søk på YouTube».  

 

Etter denne innledende kodingsprosessen satt jeg dermed igjen med en lengre liste med 

empirinære koder som dannet grunnlaget for den første kategoriseringen av datamaterialet. 

Disse kategoriene besto både av inndelinger jeg hadde sett for meg før kodingsprosessen, men 

noen oppdaget jeg også underveis. Noen av disse kategoriene var dårlige diskusjoner, høre 

flere meninger, og Nora forklarer. Etter å ha gjort den første kategoriseringen begynte 

arbeidet med å se på datamaterialet gjennom det teoretiske rammeverket prosjektet baserer 

seg på for å lete etter sammenhenger og utvikle konsepter eller teorier. En slik tilnærming til 

kodingsprosessen kaller blant andre Tjora (2018) for abduktiv (s. 68). Jeg satte dermed 

digitale merkelapper med teoretisk forankring på det allerede kodede og kategoriserte 

datamaterialet. Eksempler på disse kodene er elevenes livsverden, liberal demokratiforståelse, 

antagonistisk perspektiv og undervisning for demokrati. Denne prosessen ble gjentatt flere 

ganger under arbeidet med analysen etter hvert som jeg fikk mer innsikt i ytterligere teori 

eller oppdaget nye sammenhenger i datamaterialet.  

 

3.4  Forskerrollen 

 

Som Kleven (2011) skriver kan forskning umulig være helt fri for subjektive innslag (s. 24). 

En vil alltid ta metodiske valg basert på sine interesser og ens bakgrunn. Jeg er selv ansatt ved 

Utøya AS og har undervisningskontrakter med Det Europeiske Wergelandsenteret. Jeg har 
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dermed undervist både på dagsbesøk og tredagerssamlinger på Utøya. Det var på bakgrunn av 

denne arbeidserfaringen interessen for prosjektet ble til. Jeg er følgelig veldig opptatt både av 

innholdet i 22. juli-undervisningen i skolen, hvilke metoder som brukes i tillegg til hva vi kan 

lære av terrorhandlingene. Disse interessene og det faktum at jeg etter hvert har opparbeidet 

meg en bredere kunnskap om innholdet i undervisningen på tredagerssamlingene på Utøya, 

gjør at jeg har et noe annet utgangspunkt for forskningsprosjektet enn noen andre uten denne 

erfaringen ville hatt. Jeg har en genuin interesse og forhåpning om at det som formidles på 

Utøya til en viss grad videreformidles også i klasserommet. Dette utgangspunktet mener jeg 

har flere styrker enn svakheter. I teorien kan det tenkes at jeg ville gå inn i 

forskningsprosjektet med et mål om å bekrefte at budskapene Utøya-underviserne fremlegger 

også blir snakket om i klasserommene. Det vil si at jeg ville lagt større vekt på de eventuelle 

funnene som talte for dette enn de som talte mot (Johnson, 2013, s. 299; Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 108). Dette har ikke vært målet med prosjektet. Tanken har hele tiden vært å kunne 

levere et forskningsbidrag som belyser både positive aspekter og utfordringer med 

overgangen fra Utøya og til klasserommet. Fra prosjektets begynnelse har målet vært å kunne 

bidra til videreutvikling av undervisningsoppleggene på Utøya samt å undersøke hvilke 

didaktiske grep som gjøres i klasserommet når elever underviser om 22. juli.  

 

3.5 Studiens pålitelighet og troverdighet 

 

Forskningsprosjekters kvalitet avgjøres gjerne av hvor pålitelige dataene er og om de er brukt 

på en troverdig måte. Det stiller dermed krav til kvalitet i alle faser av forskningsprosessen 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s. 278). Et ledd i å gjøre funnene i prosjektet så troverdige som 

mulig er å operere med det Creswell & Miller (2000) betegner som tykke, rike beskrivelser (s. 

128). Gjennom å så detaljrikt som mulig redegjøre for samtlige steg i forskningsprosessen vil 

man gjøre det mulig for leseren selv å vurdere funnenes troverdighet.  

 

3.5.1 Validitet 

 

Ifølge Everett & Furseth (2012) måles validitet i forskning først og fremst på hvorvidt 

datamaterialet er egnet til å svare på forskningsspørsmålet (s. 135). I dette tilfellet dreier det 

seg både om data fra observasjoner og intervjuer. Kvaliteten til datamaterialet fra intervjuene 

baserer seg i første omgang på om spørsmålene jeg har stilt ikke virker ledende. Det vil si at 
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de er formulert på en måte som gjør at intervjuobjektet er mer tilbøyelig til å gi et bestemt 

svar (Larsen, 2017, s. 125). For i størst mulig grad sikre meg at informantenes egne tanker 

kom til syne var jeg derfor nøye både med formuleringen av spørsmålene og å stille 

oppfølgingsspørsmål. I enkelte situasjoner hvor jeg var usikker på hva informantene mente, 

fremla jeg min tolkning av utsagnet for å forsikre meg om at jeg tolket ytringen på riktig 

måte.  Dette betegner Johnson (2013) som «member checking» og reduserer muligheten for 

feiltolking av utsagn (s. 302).  

 

For å i størst mulig grad legge til rette for at deltakerne husket hvordan 

undervisningssituasjonene forløp ønsket jeg å gjennomføre intervjuene så raskt som mulig i 

etterkant av gjennomføringen av øvelsene. Dette for å forhindre det Grønmo (2016) betegner 

som erindringsproblemet (s. 173). Siden den ene øvelsen ble utsatt med noen måneder lot 

dette seg ikke gjøre i tilfellet med læreren siden jeg ønsket at hun skulle kunne kommentere 

på samtlige av øvelsene. For å unngå dette kunne jeg gjennomført flere intervjuer, men i en 

travel, pandemisk skolehverdag for hennes del ble det vanskelig å gjennomføre. Før samtalen 

om øvelsene leste jeg kort fra observasjonsnotatene for å friske opp minnet hennes. Dette 

dreide seg om gjenfortelling av hvilke påstander som ble diskutert og enkelte ytringer fra 

elevene og lærerens side. Noras tolkninger av situasjoner fra øvelsene gav et supplement til 

mine egne tolkninger. Dette bidro til å forsterke inntrykk jeg hadde av noen observasjoner 

mens det nyanserte andre. På bakgrunn av at læreren bidro med å analysere data knyttet til å 

svare på deler av forskningsspørsmålet ble hun dermed å regne som det Creswell & Miller 

(2000) betegner som en «medforsker» (s. 128). Siden jeg var alene om å notere under 

observasjonsstudiene og dermed ikke kunne skrive absolutt alt som foregikk, kan dette ha ført 

til at noen interessante aspekter ikke ble utforsket nærmere.  

 

Creswell & Miller (2000) påpeker at det å være lenge i «feltet» en studerer styrker validiteten 

til dataene siden informantene vil være mer tilbøyelige til å føle seg trygge og dele fortrolig 

informasjon med forskeren (s. 127-128). I dette forskningsprosjektets tilfelle gjelder det i 

størst grad i intervjuene med læreren og de undervisende elevene. Jeg fikk muligheten til å bli 

kjent med de over tre dager på Utøya i forkant av den viktigste datainnsamlingen i tillegg til 

at jeg ofte var til stede i klasserommet under den tverrfaglige perioden. Dette gjelder i mindre 

grad i tilfellet med elevene i fokusgruppene. Før intervjuene var de eneste gangene vi hadde 

truffet hverandre under observasjonene av øvelsene og da jeg presenterte prosjektet mitt for 

dem.  
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Sammen med andre mastergradsstudenter som skriver om 22. juli-undervisning har jeg tatt 

del i gruppeseminarer arrangert av Dembra. Det har gjort at jeg har kunne drøfte funnene i 

studien med både medstudenter og flere veiledere. Spesielt veilederne har vært sentral her ved 

å gi tilbakemeldinger på intervjuguide, bearbeiding av datamaterialet, teoretiske perspektiver 

og analysemetoder. Dette er en form for peer-review som styrker validiteten til funnene 

(Creswell & Miller, 2000, s. 125).  

 

3.5.2 Analytisk generalisering 

 

Flyvbjerg (2006) argumenterer mot en utbredt tanke om at kvalitative studier ikke er egnet for 

å generalisere. Det vil si at funnene ikke er overførbare til en annen populasjon. Om studien er 

generaliserbar eller ei baserer seg på hvilket fenomen som undersøkes og hvilke metoder en 

har tatt i bruk (Flyvbjerg, 2006, s. 225). Kvale & Brinkmann (2015) kaller dette for analytisk 

generalisering og mener det er en tosidig type overførbarhet (s. 239). På den ene siden har en 

forskerens egne argumenter for overførbarheten til andre populasjoner. På den andre siden 

kan leseren også danne seg egne bilder av overførbarheten basert på forskerens rike 

beskrivelser av forskningsprosjektet.  

 

Forskningsprosjektets datamateriale baserer seg på observasjoner og intervjuer fra kun én 

skole. Samtidig er det en bredde i materialet i form av at datainnsamlingen foregikk i tre ulike 

klasser. På bakgrunn av mitt skjønn og informantenes beskrivelser vil jeg argumentere for at 

det eksisterer klare ulikheter mellom disse klassene både hva gjelder samfunnsfaglig 

kunnskapsnivå og klassemiljø. Ved å observere og intervjue elever fra valgfaget demokrati i 

praksis fikk jeg møte elever som ifølge læreren liker å diskutere og ofte gjør det i timene. I 

tillegg inneholder det empiriske materialet innsyn i elever fra en klasse som tilsynelatende har 

et helt annet forhold til å diskutere. Dermed ble øvelsene gjennomført med elever med ulike 

utgangspunkt. Dette mener jeg spesielt styrker overførbarheten til funnene som omhandler 

kjennetegn på dialogene elevene inngikk i under øvelsene.  

 

Overførbarheten vil være mindre hva gjelder undervisningsmessig innramming av øvelsene. 

Jeg vil anta at antall skoler som involverer disse øvelsene i en fem ukers tverrfaglig periode 

om 22. juli er i et mindretall. Samtidig gir datamaterialet klare indikasjoner på at 

innrammingen av undervisningen har betydning for hva elevene tar med seg fra øvelsene. På 



 

 

37 

bakgrunn av hva undervisningsoppleggene til de ulike øvelsene inneholder vil det også gis 

implikasjoner på dette. I tillegg har også læreren og elevene gjort et utvalg hva gjelder hvilke 

øvelser de ønsket å gjennomføre på skolen. Siden de begrenset seg til å bruke tre av fem 

øvelser vil funnene være mindre overførbare til utvalg som velger å gjøre andre øvelser. 

Begge disse poengene vil jeg komme tilbake til i avslutningen under implikasjoner for videre 

forskning.  

 

3.6  Etiske avveininger 

 

All forskning må være forankret i det blant andre Befring (2016) kaller forskningsetiske 

prinsipper (s. 28). Et av disse prinsippene omhandler at informantene i studien har et krav om 

informert og fritt samtykke (Thagaard, 1998, s. 21). Det vil si at informantene må være 

innforståtte med hva det innebærer å ta del i prosjektet, herunder både hva som forskes på og 

hvorfor nettopp de blir spurt om å delta. For å innfri dette brukte jeg NSDs mal til 

samtykkeskjema og forfattet tre ulike informasjonsskriv som beskrev studien og de ulike 

informantenes rolle i prosjektet. Siden alle unntatt læreren var under 15 år bestemte jeg meg 

for at elevene skulle innhente underskrift fra foresatt med bekreftelse på at de kunne delta i 

prosjektet. Dermed kunne jeg forsikre meg om at elevene ikke inngikk det NESH (2018) 

betegner som redusert samtykke. Samtlige deltakere i prosjektet ble informert om deres 

rettigheter før, under og etter intervjuene. Forskningsprosjektet ble godkjent av NSD i oktober 

2020.  

 

All data som kunne identifisere informantene ble anonymiserte (NESH, 2018). Det innebærer 

navn, hvilken skole de er tilknyttet, etnisitet, religiøs overbevisning og andre karakteristikker 

som kunne identifisere de som kom fram i intervjuene. Alt datamaterialet jeg samlet inn ble 

behandlet konfidensielt. Observasjonsnotatene ble både skrevet og lagret lokalt på egen 

datamaskin. Opptakene fra intervjuene ble lastet opp i UiOs krypterte Nettskjema-server. 

Videre ble de lagret på min personlige harddisk på universitetets servere. Da 

transkripsjonsprosessen var over ble disse slettet.  

 

Befring (2016) presiserer for at en som forsker skal ha aktsomhet for deltakerrisiko (s. 33). 

Det vil si at det å delta i et forskningsprosjekt noen ganger kan føre til psykiske belastninger 

for informanten. Siden temaet for studien dreier seg om undervisning om 22. juli kunne det 
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tenkes at noen av informantene ville synes det var tungt å delta i undervisningen og/eller i 

intervjuene. Gjennom mine observasjoner og kontinuerlige kontakt med lærer er det lite som 

tyder på at noen av informantene skal ha vegret seg for å delta i prosjektet eller lidd som følge 

av undervisningen eller intervjuene. Dette kan ha sammenheng med at elevene var rundt fem 

år gamle da terrorangrepene skjedde, og at dette kan ha redusert faren for det Follette & 

Duckworth (2012) betegner som retraumatisering (s. 2). I tillegg behandler ikke de elevstyrte 

øvelsene temaer som kanskje anses som de mest sensitive med 22. juli, som for eksempel 

høyreekstremisme og terror.  
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4.  Analyse 

 

Utvalgsskolen valgte å inkludere elevenes deltakelse på Demokratilæring på Utøya og 

gjennomføring av de elevstyrte øvelsene i etterkant av besøket i en fem ukers tverrfaglig 

undervisningsperiode om terrorangrepene 22. juli 2011. De involverte fagene var 

samfunnsfag, norsk og KRLE. I tillegg ble valgfaget demokrati i praksis brukt både til å 

diskutere 22. juli-relatert tematikk og å gjennomføre noen av øvelsene fra Utøya. Av 

intervjuene både med elevene og lærer kom det fram at denne perioden var første gang de 

hadde hatt undervisning om temaet.  

 

I forskningsprosjektets analysedel vil jeg analysere innholdet i denne undervisningen gjennom 

å presentere datamaterialet fra observasjoner og intervjuer og diskutere dette i lys av det 

teoretiske rammeverket. Analysen er inndelt i fire bolker. Første bolk omhandler 

innrammingen av den tverrfaglige perioden som elevenes besøk på Utøya og øvelsene i 

etterkant var en del av. Hensikten med denne bolken er å undersøke hvilke perspektiver på 

terrorangrepene som ble vektlagt i undervisningen i den tverrfaglige perioden. Her vil jeg 

også trekke inn øvelsen knyttet til hatefulle ytringer til tross for at den ble gjennomført i 

etterkant av perioden. Grunnen til dette er at den tematisk har likhetstrekk til perspektivene på 

22. juli-undervisning på utvalgsskolen som var å finne i den tverrfaglige perioden. I tillegg vil 

den, som en øvelse skolen valgte å bruke etter besøket på Utøya, bidra til å ytterligere belyse 

hvilket perspektiv utvalgsskolen vektlegger i undervisning om terrorangrepene. Funnene vil 

hovedsakelig analyseres gjennom en sammenligning med Anker & von der Lippes (2015) 

funn i sin studie av 22. juli-undervisning. I tillegg vil opplæringen analyseres i sammenheng 

med teori om undervisning som behandler kontroversielle temaer.  

 

Felles for alle øvelsene skolen valgte å gjennomføre er at de legger opp til undervisning 

gjennom demokratiske dialoger. Den andre bolken vil belyse hva som kjennetegner disse 

dialogene under øvelsene. I tillegg til å sammenligne gjennomføringen av øvelsene i de ulike 

klassene basert på observasjonene, vil også intervjudataene gi innsikt i hva som kjennetegner 

dialogisk undervisning generelt i de ulike klassene. Her vil funnene tolkes gjennom Burbules i 

Aashamar (2021) sin typologi for dialoger. I tillegg vil samtalene drøftes gjennom 

samtaledemokratiske perspektiver. Christensens (2015) fire kunnskapsområder vil også 

benyttes i denne bolken for å tolke observasjoner og intervjusitater knyttet til 
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gjennomføringen av øvelsene. Tredje bolk vil diskutere hvilke kjennetegn på demokrati- og 

medborgerskapsundervisning en kan finne i opplæringen i den tverrfaglige perioden. Dette vil 

gjøres gjennom å analysere datamaterialet gjennom rammeverkene til Stray (2011), Davies i 

Mathé (2019) og Johnson & Morris (2010).  

 

Som tidligere nevnt er målet med Demokratilæring på Utøya blant annet at elevene skal 

engasjere seg for en «demokratisk kultur» (Det Europeiske Wergelandsenteret, u.å.f). 

Gjennom å legge til rette for undervisning som baserer seg på demokratiske dialoger, utforske 

ulike måter å reagere på hatprat og å forsøke å dyrke samfunnsengasjement, er øvelsene også 

en del av dette. Likevel legger ikke øvelsenes undervisningsopplegg opp til å knytte innholdet 

i øvelsene til terrorangrepene og demokratiet. Det blir dermed opp til elevene og læreren å 

gjøre dette. Den fjerde og siste bolken vil derfor undersøke i hvilken grad det vektlegges i 

undervisningen at de elevstyrte øvelsene stammer fra Demokratilæring på Utøya.  

 

4.1  Terror, ekstremisme og ekkokammer som innramming av undervisningen 

 

I etterkant av 22. juli 2011 uttalte Jens Stoltenberg at Norge som nasjon skulle svare på 

terrorhandlingene med «mer demokrati» (Stoltenberg, 2011). Denne reaksjonen på tragedien 

lot seg også gjelde i den offentlige diskursen i månedene som fulgte (Ezzati & Bivand Erdal, 

2018, s. 371). Dette kan sees i sammenheng med den positive sosiologiens formål, hvor 

hensikten blant annet er å påpeke hva som fungerer godt i et samfunn og analysere hvordan 

det kan forsvares eller forbedres i møte med utfordringer (Aakvaag, 2018, s. 288). Som nevnt 

i teorikapittelet kan en benytte seg av flere ulike perspektiver når en skal betrakte 22. juli 

2011 som fenomen. Eksempler på dette er Lenz (2018) sin typologi bestående av fire ulike 

fortellinger om terrorhendelsene. Innholdet i 22. juli-undervisningen generelt i den norske 

skolen vil følgelig være basert på ulike sider ved terrorangrepene. Dette delkapittelet av 

analysen vil undersøke hvilke perspektiver på 22. juli utvalgsskolen vektla i den tverrfaglige 

perioden. For å gjøre dette vil jeg se på forskjellene mellom funnene i denne studien og Anker 

& von der Lippes (2015) funn, hvor et spesielt fokus vil bli rettet mot harmoni- og 

konfliktperspektiver på 22. juli 2011. Delkapittelet vil også presentere én av de elevstyrte 

øvelsene tillært på Demokratilæring på Utøya. Observasjons- og intervjudata knyttet til denne 

øvelsen vil behandles i senere kapitler. I dette kapitlet vil øvelsen undersøkes i lys av 

konfliktperspektiver og undervisning om kontroversielle temaer.  



 

 

41 

 

Hele den tverrfaglige perioden startet med at Nora fortalte om hendelsesforløpet 22. juli 2011 

i sin helhet i klassen sin. Hun forklarer hva som videre inngikk av undervisning i 

samfunnsfagsøktene i perioden:  

 

Nora: […] men det vi gjorde var at vi brukte tjueandre juli til å lære om terror, 

ekstremisme, utenforskap, de hadde veldig mye om internett, altså liksom algoritmer, 

ekkokamre, de tingene der. Vi så jo den [NRK-] serien fordi jeg synes det var viktig å 

sette seg ordentlig inn i hva som har skjedd og ikke bare bli fortalt om det. […] også 

har vi jo dratt det videre til nå på en måte, med det som skjer i USA ... polarisering, 

alle disse tingene her som de lærte av fagbegreper der og dratt ... spesifikt brukt ... det 

er liksom mange ting jeg føler de må lære uansett også bare tok vi det i en sånn 

periode hvor en kan knytte sammen alt mulig.  

 

Læreren valgte altså å knytte flere ulike samfunnsfaglige temaer til terrorhendelsen og brukte 

mye tid på blant annet problematikken med ekkokamre, konspirasjonsteorier og utenforskap. 

Som en del av denne undervisningen så de NRK P3-dokumentaren Ekkokammeret. I 

dokumentaren følger man en ansatt i P3-redaksjonen som gir uttrykk for at han er blitt 

islamfiendtlig, noe som blant annet viser seg gjennom aggressive innlegg mot muslimer på 

Facebook og verbale konfrontasjoner med venner og familie (Løkholm Lewin, 2016). 

Poenget med dokumentaren var ifølge skaperen å undersøke hva som forårsaker at mennesker 

utvikler slike holdninger og hvordan folk i kretsen rundt den det gjelder reagerer. Tematikken 

er dermed noe en kan kjenne igjen i Anders Behring Breiviks begrunnelser for 

terrorangrepene, gitt gjerningsmannens ekstreme konspiratoriske tankesett (22. juli-senteret, 

u.å.c).   

 

Å trekke fram disse aspektene i undervisning om 22. juli-angrepene viser at denne skolen har 

gjort bevisste valg om å belyse tematikken fra noe som kan betegnes som konfliktperspektiver 

(Anker & von der Lippe, 2015, s. 90). Det vil si at en inkluderer de bakenforliggende 

konfliktene i samfunnet i opplæringen om 22. juli. Dette er ingen selvfølge. I en studie fra 

2015 som undersøkte 22. juli-undervisning ved seks videregående skoler i etterkant av 

terrorhandlingene kom det fram at disse skolene knapt underviste om temaet og at 

konfliktperspektivet var bortimot fraværende (Anker & Von der Lippe, 2015, s. 94). Ifølge 

informantene, som var elever, ble det i stedet lagt vekt på det forfatterne kaller mer 
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harmoniserende perspektiver. Det vil si at det for eksempel ble arrangert minnemarkeringer 

ved skoleårets start. Foruten sporadiske diskusjoner ble ikke temaet særlig berørt i etterkant 

av dette. Dette uttrykte elevene noe frustrasjon over, og enkelte pekte på at nettopp 

bakgrunnen for angrepene var noe de ønsket å lære mer om (Anker & Von der Lippe, 2015, s. 

90). En frustrasjon over et manglende mangfold av perspektiver i etterkant av 22. juli ble også 

uttrykt av flere deltakere i det norske, offentlige ordskiftet. Ifølge Ezzati & Bivand Erdal 

(2018) var det flere som følte det ikke var plass til et meningsmangfold i etterkant av 

hendelsene siden myndighetenes hovedfokus var knyttet til samhold i befolkningen (s. 371). 

Dermed ble tanken om å skulle kritisere politiets beredskap eller komme med 

innvandringskritiske utspill skjøvet under teppet i fare for å virke ufølsom eller å skulle bli 

sammenlignet med gjerningsmannen (Ezzati & Bivand Erdal, 2018, s. 373).  

 

I løpet av de snart 10 årene som har gått etter terrorangrepene ser en likevel at Breiviks 

ekstreme tankegods har påvirket flere både i Norge og internasjonalt (22. juli-senteret, 

2020a). Terrordømte Philip Manshaus er en av disse som blant andre Klungtveit (2020) 

skriver var inspirert av Utøya-terroristen. Det kan tyde på at denne østlandsskolen nettopp ved 

å fokusere på årsakene til Breiviks handlinger, gjennom å diskutere for eksempel ekkokamre 

og konspirasjonsteorier, ønsker å fremheve dette samfunnsproblemet. Nora begrunner litt av 

bakgrunnen for denne tilnærmingen:  

 

Nora: […] altså det var liksom veldig sånn at ikke de hadde klart å spotte den neste 

Breivik, men litt sånn hvis noen i klassen deres begynner å falle utenfor, hvis noen 

begynner å si mer og mer ekstreme ting. Altså at det de trekker ut fra det der er at du 

ikke skal slutte å snakke med den personen. Du skal prøve å spørre hvorfor de mener 

det de mener. Prøve å liksom gå i dialog da og det er det jeg har lyst til at de skal 

forstå. 

 

Ved å ha et slikt konfliktperspektiv på undervisning om 22. juli kan man argumentere for at 

skolen er inne på noe av kjernen av det det LK20 fremlegger at undervisning i demokrati og 

medborgerskap i samfunnsfag skal fremheve, nemlig å forebygge ekstreme holdninger 

(Utdanningsdirektoratet, 2020b). Dette perspektivet på 22. juli-undervisning begrenset seg 

imidlertid ikke kun til samfunnsfaget i den tverrfaglige perioden. Norskøktene besto blant 

annet av lesing av og diskusjoner om flere dikt tilknyttet 22. juli, som for eksempel Frode 

Gryttens Etter 22. juli. I tillegg fikk elevene jobbe med en tekstoppgave som ble gjenstand for 
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vurdering i etterkant av perioden. Der fikk elevene en skriveramme som beskrev hva hvert 

avsnitt i teksten skulle inneholde. Elevene skulle kort beskrive hendelsesforløpet for 

terrorangrepene 22. juli 2011 og hva Anders Behring Breivik begrunnet terroren med. De 

skulle deretter forklare hvilken funksjon litteraturen hadde etter 22. juli før de avsluttet med 

sine egne betraktninger rundt det å lære om terroren på skolen og hva samfunnet kan lære av 

den i ettertid. I KRLE-faget var det ikke Nora som underviste, men ifølge henne ble mye av 

undervisningen brukt til å se og snakke om NRK-serien 22. juli. I tillegg organiserte KRLE-

læreren diskusjoner knyttet til moral rundt terrorhandlingene til Breivik. Det var også planlagt 

at elevene skulle besøke 22. juli-senteret, men på grunn av koronapandemien ble dette ikke 

mulig for alle klassene. De som ikke fikk dratt ble lovet at det skulle gjøres senere i skoleåret.  

 

Skolen har tilsynelatende et mindre fokus på et harmoniperspektiv på tiden etter 

terrorhendelsene, som for eksempel Lenz (2018) eksemplifiserer med kjærlighetsfortellingen i 

sin typologi. Likevel kan en tolke Gryttens (2011) dikt til å ta opp både det grusomme med 

terrorhandlingene, men samtidig også rette seg mot fremtiden og ungdoms engasjement. 

Deler av utstillingen på 22. juli-senteret som noen av elevene besøkte trekker også frem flere 

harmoniske sider ved samfunnet i etterkant av terroren som for eksempel 

ungdomsengasjement (22. juli-senteret, 2020b). Senteret har også på en annen side flere 

konfliktperspektiver på terrorhandlingene, som delene om det høyreekstremistiske. Likevel 

tolker jeg at denne østlandsskolen hovedsakelig legger fokus på konfliktene og 

samfunnsproblemene som eksisterer både i Norge og verden generelt. Dette eksemplifiseres 

også med fagteksten de skulle skrive i norsk hvor begrunnelsene til Breiviks handlinger skulle 

redegjøres for. Et annet interessant aspekt med denne teksten er at de skulle beskrive hvilke 

lærdommer samfunnet kunne ta av terrorhandlingene. Dette minner mye om kjernen i den 

kritiske sosiologien, hvor hensikten er å analysere hva det er som gjør at et samfunn fungerer 

dårlig (Aakvaag, 2018, s. 283).  

 

4.1.1  Hatefulle ytringer som konfliktperspektiv 

 

Målsetningene til noen av øvelsene Kristian, Maria og Viktor lærte på Utøya kan dreie seg om 

det å skape en form for handlingskompetanse i møte med et samfunnsproblem. Da tenker jeg 

spesielt på øvelsen «Hvordan reagere på hatprat?». I det følgende vil jeg kort presentere 

øvelsen før jeg kommenterer innholdet gjennom de nevnte perspektivene og teori knyttet til 
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undervisning om kontroversielle temaer. De konkrete hendelsene i skolens gjennomgang av 

øvelsen vil analyseres i neste delkapittel.  

 

«Hvordan reagere på hatprat?» er utviklet av Det Europeiske Wergelandsenteret og går ut på 

at den som leder undervisningen leser opp ulike situasjonsbeskrivelser som inneholder 

hatefulle ytringer (Det Europeiske Wergelandsenteret, u.å.b). De øvrige deltakerne skal så 

forsøke å forutse hvordan de ville reagert på disse situasjonene. På gulvet legges det ned fem 

skilt hvor det står henholdsvis: svare, ignorere, rapportere, fortelle venner og annet. Å 

rapportere kan omhandle både å si fra til for eksempel en lærer eller politiet, men også å 

rapportere til for eksempel Instagram eller Facebook om de hatefulle ytringene skulle 

forekomme på en digital plattform. Om en elev stiller seg på «annet» vil det si at han eller hun 

vil reagere på en annen måte enn de andre alternativene eller eventuelt en kombinasjon av 

flere. Etter at elevene har stilt seg på de ulike skiltene skal de snakke sammen om hvorfor de 

har stilt seg der før samtalen tas opp i plenum. Der inviteres det til dialog om hvorfor man 

ville reagert på denne måten og eventuelt hva man ville gjort eller sagt i situasjonen. I tillegg 

til å gi elevene en økt forståelse for hva som kjennetegner hatefulle ytringer, er poenget med 

øvelsen ifølge Det Europeiske Wergelandsenteret (u.å.b) å blant annet å styrke ferdigheter 

som ansvarlighet, åpenhet for mangfold, sympati, kommunikasjon, samarbeidsevne og 

empati. I øvelsen som ble observert skulle dette gjøres gjennom dialog om blant annet disse 

situasjonsbeskrivelsene: «I gymtimen spiller dere fotball. To av medelevene dine blir litt for 

ivrige, og etter en litt hardhendt takling utbryter den ene til den andre: jødesvin. Hva gjør du?» 

og «En venn forteller en vits som du synes er rasistisk. En annen venn sier sint til han: ‘Du er 

så jævlig rasist!’. Hva gjør du?».  

 

Øvelsen kan kobles til terrorangrepene på bakgrunn av at terroristen selv har ytret seg 

hatefullt om spesielt muslimer (22. juli-senteret, u.å.c). Det er likevel bred enighet om at 

hatefulle ytringer er et samfunnsproblem utover terroristens kobling til temaet (Eggebø & 

Stubberud, 2016, s. 11). Denne øvelsen kan dermed sees på som en form for reaksjon med 

mål om å handle mot et problem. Slik er det i tråd med den kritisk sosiologi og viser et 

konfliktperspektiv på 22. juli-undervisningen (Aakvaag, 2018). Ifølge Fladmoe et al. (2016) 

er imidlertid et forbud mot hatefulle ytringer et inngrep i ytringsfriheten. Dermed legger en 

slik oppgave også opp til å diskutere ytringsfrihetens grenser. Hvor grensen skal gå mellom 

hva som er en straffbar, hatefull ytring og innenfor ytringsfrihetens grenser ville McAvoy & 

Hess (2013) betegnet som et åpent politisk spørsmål (s. 38). Det vil si et politisk spørsmål 
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som ikke har noe klart svar og som det råder uenighet om. Siden de er av en slik politisk art 

og i tillegg til dels avdekker elevenes egne verdier kan dette regnes som et kontroversielt 

tema. Hess (2009) argumenterer for at slike kontroversielle temaer er en nødvendighet å 

diskutere i skolen fordi det har en danningsverdi og kan bidra til at en utvikler økt toleranse 

(s. 29). Slike konfliktperspektiver på 22. juli-undervisning kan dermed ha en verdi i form av 

økt innsikt i reelle samfunnsproblemer.  

 

I denne bolken har vi sett at undervisningen i den fem ukers tverrfaglige perioden om 22. juli i 

stor grad inneholdt et konfliktperspektiv på terrorhendelsene blant annet gjennom samtaler 

om ekkokamre og konspirasjonsteorier. I tillegg inviterte øvelsen «Hvordan reagere på 

hatprat?» til dialog om hvordan en kan handle i møte med hatefulle ytringer, samt å legge opp 

til diskusjoner om ytringsfrihetens grenser. I neste kapittel vil de tre resterende elevstyrte 

øvelsene gjennomført på skolen i etterkant av Demokratilæring på Utøya presenteres. I 

kapittelet vil jeg se nærmere på innholdet i de demokratiske dialogene elevene inngikk i under 

øvelsene.  

 

4.2  Demokratiske dialoger  

 

I denne bolken vil jeg beskrive hva som kjennetegner de demokratiske dialogene i 

gjennomførelsen av de elevstyrte øvelsene. Jeg vil analysere dialogene fra «Hvordan reagere 

på hatprat?» i tillegg til at jeg vil presentere to nye øvelser som ble gjennomført i den 

tverrfaglige perioden: «Linjen: enig-uenig» og «Bli kjent med ditt engasjement! 

(Engasjementskortene)». Den førstnevnte ble gjennomført to ganger i ulike klasser. For å 

analysere øvelsene vil jeg fremlegge observasjonsdataene fra øvelsene og intervjudata fra 

samtlige informanter. Intervjudataene vil dessuten også kunne belyse hva som kjennetegner 

diskusjonsklimaet i de ulike klassene på skolen til daglig. Datamaterialet vil diskuteres 

gjennom demokratiteori, hvor særlig spenningsforholdet mellom det deliberative idealet for 

samtaler og Mouffes (1999) radikale demokratisyn vil diskuteres. I tillegg vil jeg peke på 

hvilke typer dialoger gjennomføringen av øvelsene inneholdt, hvor Burbules sin typologi vil 

være sentral (Aashamar, 2021). Christensens (2015) rammeverk for samfunnsfagundervisning 

vil også brukes til å kunne forklare dialogenes karakteristikker.  
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I to av undervisningstimene jeg observerte ble øvelsen «Linjen: enig-uenig», utviklet av Det 

Europeiske Wergelandsenteret gjennomført. Denne øvelsen går ut på at elevene skal ta stilling 

til ulike påstander. Det gjøres ved å stille seg langs en usynlig linje hvor et skilt som det står 

«enig» på står i den ene enden av rommet og et annet som det står «uenig» på befinner seg i 

den andre enden av rommet (Det Europeiske Wergelandsenteret, u.å.c). Om man kun er litt 

enig i en påstand, kan man altså velge å stille seg nærmere midten. Målet med øvelsen er 

blant annet å utforske andres perspektiver om aktuelle problemstillinger. I oppgaveinstruksen 

er det skrevet ned flere påstander med oppfølgingsspørsmål som elevene kan bruke, men om 

de ønsker å finne på påstander selv er det også mulig. Etter at en påstand er lest opp, bes 

elevene videre om å snakke med de som stilte seg på omtrent samme plass om hvorfor de 

stilte seg akkurat der, før diskusjonen blir tatt i plenum. Av oppgaveinstruksen kommer det 

fram at målet er å lytte til andres argumenter og forstå hvorfor noen er enig og andre er uenig 

i påstandene. Det er altså ikke meningen å «vinne» diskusjonen, men om man skulle endre 

mening underveis blir elevene oppfordret til å flytte seg på linjen. Når eleven som leder 

diskusjonen synes en påstand er diskutert ferdig, kan neste påstand leses opp. Øvelsen 

avsluttes med en refleksjonssamtale. Der stilles spørsmål som «Hva tror du var hensikten med 

denne øvelsen?», «Lærte du noe nytt?», «Hva følte du underveis?», og «Kan du bruke noe av 

det du lærte i hverdagen din?».  

 

Som øvelse har dermed «Linjen: enig-uenig» karakteristikker som knytter den mot det 

deliberative demokratiets tankegang. Ifølge Englund (2007) kjennetegnes deliberative 

samtaler blant annet ved at ulike argumenter stilles opp mot hverandre og at det foreligger en 

gjensidig respekt mellom motpartene (s. 155). Samtidig kan dialogtypen denne øvelsen 

inviterer til beskrives som divergente, siden samtalene er åpne for flere konklusjoner 

(Burbules i Aashamar, 2021). Dermed skiller den seg også noe fra de deliberative samtalene 

ved at målet i øvelsen ikke er å komme til en konsensus (Eriksen & Weigård, 1999, s. 87). 

Målet med øvelsen er ifølge Det Europeiske Wergelandsenteret (u.å.c) blant annet å utforske 

andre perspektiver håndtere uenighet uten at det blir sett på som en trussel mot egen identitet. 

I utførelsen av «Linjen: enig-uenig» blir det et tydelig visuelt skille mellom 

meningsmotstandere ved at de står vendt mot hverandre på hver sin ende av den usynlige 

linjen. For å oppnå målet med øvelsen, men samtidig også bevare de relasjonelle båndene i 

klassen, vil det ifølge Mouffe (1999) være et poeng at deltakerne ikke ser på dialogen som en 

oss-mot-dem-situasjon, men heller «oss» mot «de andre» (s. 755). Det vil si at en ikke anser 
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en meningsmotstander som en fiende som må nedkjempes, men heller som en motpart i en 

samtale som er tuftet på å belyse flere sider av en sak.  

 

Den samme øvelsen ble også gjennomført i valgfaget demokrati i praksis hvor undervisningen 

fant sted på skolens uteområde. I denne klassen er det 30 elever og det var noe vind denne 

dagen, så lærer sa klart ifra om at elevene måtte være ekstra påpasselige med å vente på tur og 

snakke høyt og tydelig. Øvelsen ble ledet av elevene Maria og Viktor. Etter at øvelsen hadde 

blitt forklart ble første påstand lest opp: «Norge er et likestilt land». Her begynte det å danne 

seg et mønster som ble gjeldende for resten av øvelsen, der en gruppe på fire-fem gutter stilte 

seg på den ene siden, noen få stilte seg i midten, mens resten av klassen stilte seg på den 

andre siden. Til tross for enkelte øyeblikk hvor Nora gikk inn og bisto med å roe ned enkelte 

ivrige elever, ble det straks åpenbart for meg at disse elevene var vant med å diskutere. De 

rakk opp hånda og ventet til de fikk ordet fra Viktor. Deltakerne langs hele linjen kom med 

begrunnede, saklige innspill. Ingen av argumentene ble latterliggjort eller avfeid av 

medelevene selv om de var uenige. 

 

Noe mer utfordrende ble det da Maria leste opp neste påstand: «I abortspørsmål er kvinnens 

rett til å bestemme over egen kropp viktigere enn alle andre hensyn». Elevene argumenterte 

fortsatt saklig, men nå var det enda flere som ble engasjerte underveis i diskusjonen. Dette 

førte tilsynelatende til at flere ble frustrerte over at de enten måtte vente lenge på å få ordet 

eller ikke fikk det i det hele tatt. Dette gjorde at det i enkelte øyeblikk oppsto parallelle 

diskusjoner mellom elever som sto i nærheten av hverandre og gjorde at lærer Nora i større 

grad måtte bidra med å få stillhet i elevgruppen. Da diskusjonen tok et sidespor og samtalen 

dreide seg om abort bare uker før termin, kom det videre fram at elevene ikke hadde full 

oversikt over det gjeldende lovverket om selvbestemt abort i Norge. Dette gjorde at Nora 

måtte inn og klargjøre hva som faktisk er tillatt. Diskusjonen om denne påstanden tok flere 

sidespor og kjernen ble diskutert i mindre grad, noe en elev uttrykte frustrasjon for: «Dere 

kommer bare på nye temaer hver gang vi sier noe!». Nora merket at flere var misfornøyde og 

bestemte seg derfor for å ta en pause før de begynte med siste påstand. Etter at elevene hadde 

fått samlet seg litt leste Viktor opp påstanden: «Jeg kan si hva jeg vil så lenge det bare er 

tull». Igjen ventet elevene på sin tur til å ytre seg, men i stedet for å diskutere for eksempel 

ytringsfrihetens grenser, dreide denne diskusjonen seg om den semantiske betydningen av 

ordet «kan». De som var enige i påstanden forfektet at man «kan si hva man vil, men det er 

noe annet om man burde gjøre det». Igjen skapte dette noe frustrasjon for enkelte elever og 
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underviserne slet med å få dialogen på rett spor. Etter rundt fem minutter av denne 

diskusjonen bestemte Nora seg for å avslutte øvelsen og ba de undervisende elevene om å 

gjennomføre refleksjonsdelen av undervisningsopplegget. Her virket elevene samstemte om at 

de likte øvelsen og at det var interessant å høre andres meninger. Likevel ytret noen litt 

frustrasjon over at det var vanskelig å komme til orde grunnet elevantallet og at det ble litt vel 

mange sidespor. Ei jente ytret også at hun ble «veldig provosert over at ikke alle hadde 

samme mening om noe».  

 

Slik jeg tolker elevenes refleksjoner etter øvelsen kan det tyde på at de hadde ulike 

formeninger om hva som var målet med det de gjorde. At flere uttrykte at det var interessant å 

høre andres perspektiver rundt påstandene tyder på at de hadde en noe mer utforskende 

tilnærming til dialogen. Samtidig ser en av det siste sitatet at enkelte hadde en klar formening 

om noe og ble provosert over at noen var uenige i dette. Dette tyder på at en kan kjenne igjen 

et skille mellom det Burbules i Aashamar (2021) betegner som kritiske og inkluderende 

dialoger. Eleven som ytret seg kritisk til uenigheten om en påstand uttrykte kanskje 

frustrasjon over at hun ikke klarte å overbevise sine meningsmotstandere med argumentene. I 

et samtaledemokratisk perspektiv er dette også interessant. Ifølge Englund (2007) er en 

forutsetning for at deliberative samtaler skal fungere at deltakernes innstilling er å tilstrebe å 

komme til enighet  (s. 156). Om dette ikke er mulig må det klargjøres hvor stridens kjerne 

ligger og eventuelt finne ut av hvordan de kan løse det. Samtidig er som nevnt ikke poenget 

med øvelsen nødvendigvis at deltakerne skal bli enige, men heller utforske andres 

perspektiver. Om disse påstandene hadde vært formulert som spørsmål og elevenes 

svaralternativer hadde vært ja eller nei i stedet for enig/uenig, ville nok McAvoy & Hess 

(2013) betegnet de som åpne spørsmål (s. 38). Det vil si at det enten finnes empiri som støtter 

begge sider av saken eller at det er snakk om politiske temaer som det strider uenighet om 

basert på ideologi. Mouffe (1999) ville derfor sannsynligvis kalt det urealistisk at en skulle 

komme fram til en konsensus gjennom å diskutere disse påstandene og at det beste 

argumentet skulle vinne (s. 757).  

 

Kontrasten i dialogtype blir derfor større når vi sammenligner med en annen øvelse også ledet 

av elevene Maria og Viktor i samme klasse. Øvelsen er utviklet av Raftostiftelsen og kalles 

«Bli kjent med engasjementet ditt! (Engasjementskortene)». Her får elevene utdelt 11 ulike 

kort med politiske saker skrevet ned på dem. For eksempel står den politiske saken «Stopp 

overvåkingssamfunnet!» nedskrevet på et kort, sammen med et bilde av noen kameraer og en 
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kort tekst som beskriver hva saken innebærer. Andre temaer er klima, fritt skolevalg, 

flyktningsituasjonen, norsk våpeneksport og eldreomsorg, for å nevne noen. Elevene får også 

se en video som introduserer dem for de ulike politiske sakene med flere unge mennesker som 

kommenterer de forskjellige engasjementskortene underveis. Øvelsen er delt inn i flere 

omganger og går ut på at elevene deles inn i grupper på fem og skal rangere disse kortene 

etter hvor viktige de er. Gruppen må altså bli enig om en felles rangering. I første omgang 

skal de rangere kortene etter hva som er viktigst for de som privatpersoner, mens de senere 

skal plassere kortene etter hva som er viktigst for Norge, før de etter det rangerer de etter hva 

som er viktigst for det internasjonale samfunnet. Etter hver omgang skal gruppene 

argumentere for hvorfor de har plassert kortene på denne måten i plenum og slik inviteres det 

også til en helklassediskusjon (øvelsen er siden blitt revidert. Se vedlegg 5 for fullstendig 

kjøreplan fra denne økten).. Hele undervisningsopplegget består av åtte omganger og det er 

ikke meningen at man skal gjennomføre alle på 2 x 45 minutter. I denne undervisningsøkta 

gjennomførte de omgang en, tre og fire. Det legges imidlertid til rette for at elevene kan gjøre 

mer utforskende arbeid om de ulike politiske sakene og eget engasjement om en skulle ønske 

å jobbe videre med øvelsen senere.  

 

I denne øvelsen går dermed elevene inn i en slags forhandling når de skal rangere kortene, 

hvor hele gruppen må bli enige om en felles rangering. Denne typen dialog kaller Burbules i 

Aashamar (2021) konvergent grunnet målet om å komme fram til en konsensus. En slik 

demokratisk samtale med forhandling og konsensus som mål og hvor alle får sagt sin mening 

er kjennetegn på deliberative samtaler (Englund, 2007, s. 155-156). Dermed står dialogene i 

denne øvelsen og «Linjen: enig-uenig» i klar kontrast til hverandre. Noe annet som skiller 

disse øvelsene er gruppesammensetningene. I refleksjonsdelen av sistnevnte øvelse uttrykte 

elevene noe frustrasjon over å ikke få komme nok til orde. Hilde og Vida argumenterte i 

fokusgruppeintervjuet for at de burde vært færre og heller delt opp elevgruppen i to eller tre. 

Dette er noe de uttrykker at de verdsatte med engasjementskortøvelsen siden Viktor og Maria 

varierte hvem de spurte og da fikk ifølge Hilde: «alle sagt noe hvert fall én gang».  

 

Å gjennomføre dialoger i mindre grupper hvor samtlige får delta kan ha positive sider. Erdal 

& Strømsø (2018) undersøkte for eksempel hvordan 6-8 elever med ulik kulturell bakgrunn 

gjennom dialog samarbeidet om å rekonstruere konseptet «nasjonal tilhørighet». Gitt det 

kulturelle mangfoldet i elevgruppen kom deltakerne med ulike oppfatninger av dette begrepet, 

noe som gjorde at elevene fikk innsyn i nye perspektiver. Dermed satt de igjen med en ny 
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oppfatning av begrepet etter at de hadde fått samtalt om det gruppevis. På den andre siden, om 

gruppesammensetningene er relativt homogene, kan det ifølge elevene fra demokrati i 

praksis-klassen følge med noen ulemper.  

 

Hilde: man får ikke sett så mange sider.  

Vida: Man får bare sett den lille siden på de små folka og ikke alle.  

Hilde: Det har skjedd noen ganger i undervisninga når vi liksom bare skal sitte med 

de som sitter bak oss. For eksempel de som sitter ved siden av meg er bestevenninna 

mi og de to som sitter nært meg er noen av mine nærmeste venner. Man er jo også 

venner med noen man er enige med. Så da ble det jo basically sånn at vi var enige på 

nesten alt.  

 

Ifølge Hilde kan en ulempe med gruppesammensetning bestående av færre elever være det at 

en kan miste det Englund (2007) betegner som et kjennetegn ved deliberative samtaler, 

nemlig at ulike syn stilles opp mot hverandre (s. 155). Legger en til grunn hendelsesforløpet i 

deres gjennomførelse av «enig-uenig», hvor fire-fem gutter som regel skilte seg ut fra resten 

av gruppen, er det ikke usannsynlig at meningsmangfoldet i eventuelle mindre grupper hadde 

blitt redusert. Etter å ha observert øvelsen satt jeg likevel igjen med inntrykket av at elevene 

var mer enige enn beskrivelsen her skulle tilsi. Ifølge Iversen (2014) er det ikke snakk om en 

reell uenighet om meningsmotstandere tillegger ord ulik mening (s. 13). Jeg tolket 

diskusjonen rundt likestilling som at de var enige om at Norge har kommet langt på 

likestillingsfronten sammenlignet med andre land, men at det fortsatt er rom for forbedringer. 

I diskusjonen om ytringer og spøk, virket det også som om de kom fram til en felles forståelse 

om at en kanskje ikke burde spøke med alt. Når diskusjonen likevel dreide seg om nyanser i 

disse påstandene satt kanskje elevene igjen med et inntrykk av at de var mer uenige enn de 

faktisk var. I diskusjonen om abort var størst uenighet mellom meningsmotstanderne, men en 

del av dette var på bakgrunn av at de ikke hadde full oversikt over de gjeldende lovene for 

abort. Jeg tolket diskusjonen stort sett som ikke-fiendtlig, saklig og med en bred deltakelse. 

Dette er noen av kriteriene Hess (2004) nevner som betegnelser av gode diskusjoner (s. 154).  

 

4.2.1  Kunnskapsnivåets betydning for demokratiske dialoger 

 

Til sammenligning er det nå interessant å se på undervisningsøkten Maria ledet alene med sin 

egen klasse hvor «Linjen: enig-uenig» ble gjennomført. Denne klassen blir beskrevet av både 
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lærer og Maria selv som noe vanskeligere å gjennomføre diskusjoner i grunnet lavere 

samfunnsfaglig kunnskapsnivå og mindre åpent klassemiljø. Dette gjorde at Maria var noe 

nervøs før undervisningen startet.  

 

Maria: «Jeg var spent fordi jeg har sett at det har brutt ut litt store diskusjoner før og ikke 

i sånne sammenhenger. Altså nå skulle vi jo på en måte frambringe den hete diskusjonen. 

Så det var litt sånn oi kommer det her til å gå helt jævlig eller kommer det til å... litt 

usikker, så jeg var spent.».  

 

Undervisningen fant sted i skolens gymsal der det var noen fysiske elementer som kunne ta 

oppmerksomheten til enkelte elever. Noen elever tullet seg inn i de store gardinene i salen 

mens en annen satt og tråkket på en ergometersykkel i løpet av undervisningen. Andre satt 

langs veggen og meldte seg tilsynelatende ut av øvelsen. Dette gjorde at læreren måtte 

komme inn og ta noen alvorsord med enkelte elever. I denne øvelsen hadde Maria, i stedet for 

å kun bruke påstandene fra undervisningsopplegget, også funnet på egne påstander som hun 

ønsket å teste ut.  

 

Maria: «Jeg tenkte at jeg har på en måte hørt en del av argumentene før … på de som jeg 

har lest på det arket før. Både på Utøya og i demokrati i praksis-klassen, så jeg tenkte at 

jeg ville høre litt nye argumenter og jeg tenkte at det var litt sånn morsomt. Jeg synes ikke 

de påstandene på det arket var så engasjerende for meg i hvert fall da. Jeg tenkte i hvert 

fall på hvem er det som skal ... hvem er publikummet til disse påstandene, hvem er det som 

skal ta dem imot og diskutere dem […]».  

 

Maria hadde dermed forberedt seg litt ekstra til å undervise denne klassen og valgte å tilpasse 

med påstander som hun selv synes var interessante og som hun tenkte kunne være interessante 

for resten av klassen. Hun forsøkte dermed å ta utgangspunkt i elevenes hverdagskunnskap og 

koble påstandene til deres livsverden (Christensen, 2015). Denne avgjørelsen skulle vise seg å 

både skape en til dels fungerende diskusjon, men også by på noen utfordringer. Hennes første 

påstand har var imidlertid også gjenstand for diskusjon i den allerede nevnte 

undervisningsøkta i samme øvelse, nemlig om kvinners rettigheter i abortsaker. I 

utgangspunktet stilte samtlige elever seg på «enig», men etter at lærer Nora svarte på 

spørsmål fra noen elever valgte tre av dem å flytte seg til «uenig». Likevel besto ikke 

samtalen av en kontinuerlig argumentasjonsrekke meningsmotstanderne imellom. 
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Sannsynligvis var dette også fordi elevene ikke var så kjent med dette temaet. En elev sa for 

eksempel: «Kvinnen må ha ansvaret» uten at det kom noen motsvar. Da Maria prøvde seg 

med oppfølgingsspørsmål både fra eget hode og undervisningsopplegget hun hadde i hendene 

kom det korte svar i retur og mye stillhet. Derfor valgte hun å gå over til neste påstand, som 

hun hadde funnet på selv: «Ingen har lov til å bruke N-ordet».  

 

Her var det to stykker som stilte seg på «uenig», noen få som sto i midten og resten på «enig». 

Rundt denne påstanden kom det fram flere begrunnede argumenter som for eksempel at det 

ikke burde være lov på grunn av det historiske aspektet med slavetiden i USA. På den andre 

siden mente en som var uenig at de som var mørke i huden selv kunne få lov til å si det siden 

det er de som blir påvirket av det. Likevel stoppet det ganske raskt å komme velbegrunnede 

argumenter og da en gutt ble stilt et kritisk spørsmål fra en som var uenig med ham 

responderte han med «søk på YouTube» uten å ville utdype hva man kunne finne på 

nettstedet. Samtidig som dette skjedde måtte Nora og hovedlærer ofte hysje og roe ned 

urolige elever som ikke var interesserte i undervisningen. Maria fikk i tillegg lite respons på 

oppfølgingsspørsmålene sine, så hun valgte heller å gå videre til neste påstand som hun også 

hadde kommet på selv: «Norge burde tillate aktiv dødshjelp».  

 

Dette skjønte tilsynelatende Nora kunne være på et for høyt nivå for elevene, så hun bestemte 

seg for å spørre om noen av elevene kunne forklare hva det var før de tok stilling til 

påstanden. Etter å ikke ha fått respons forklart Nora elevene hvordan situasjonen er i Norge i 

dag og at enkelte syke betaler for å reise til Sveits og avslutte livet. Selv om Nora ga en 

grundig forklaring viste det seg likevel at elevene ikke satt med nok kunnskap om temaet for å 

få i gang en diskusjon. En elev sa for eksempel: «Jeg synes man burde snakke med en lege 

fordi de kan overbevise deg. Det er ikke vits å ta selvmord.». På den andre siden begrunnet en 

elev sin enighet med påstanden med å si at det ikke var noen grunn til å leve hvis man kun 

eksisterer og ikke kan gjøre noe annet. Likevel kom det aldri noen motargumenter, noe som 

førte til at det aldri ble noen særlig meningsutveksling. Nora forsøkte å bidra til å holde liv i 

samtalen ved å fortelle en historie om aktiv dødshjelp hun hadde lest på NRK og avsluttet 

med å spørre «hva tenker dere i midten veier for og imot?», men mottok svaret «Det burde 

være lov, men det kommer an på hvordan personen er. For eksempel hvis noen er deprimert 

så burde ikke det kvalifisere til aktiv dødshjelp». Nora bestemte seg kort tid etterpå for at de 

trengte en ordentlig refleksjon rundt øvelsen som helhet og ba alle om å gå opp til 

klasserommet igjen. Her holdt hun, til tross for at hun egentlig ikke er hovedlæreren i denne 
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klassen, en plenumsdiskusjon om hvorfor denne øvelsen ikke fungerte så bra. I fellesskap ble 

de enige om at hvis det skulle bli bedre til neste gang så måtte alle være forberedt, det burde 

være mindre grupper og at de måtte støtte påstandene sine med ordentlig argumentasjon. Nora 

ba også om at Maria fortalte om hvordan det var å gjøre denne øvelsen på Utøya for å vise at 

de som var der også kunne slite. Der ble også stemningen til tider noe amper. Avslutningsvis i 

økta ble elevene enige med hovedlæreren sin om at de skulle øve mer på å diskutere.   

 

Både elevene og lærerne var dermed samstemte om at gjennomføringen av øvelsen kunne gått 

bedre og pekte selv på noen av årsakene. Nora utdypet hvorfor det ikke gikk optimalt i 

intervjuet: 

 

Nora: De diskuterte jo ikke, de elevene. Eller det var uhyre lite, altså det ble jo ikke en 

ordentlig diskusjon mellom to parter. Det er jo en gjeng som ikke er vante til å 

diskutere, de er ikke vante til å ha ... de blir ikke særlig oppfordret til det da. Og da 

blir de jo dårlige på det også er jo kunnskapsnivået der ganske lavt, så Maria hadde 

jo plukket ut ... eller ikke lavt ... det er noen der som er kjempesmarte, men de er 

ganske stille og de som er der ... hvis du liksom skulle begynt å diskutere så burde du 

diskutert rett og slett om skating skulle vært et eget fag. Altså du burde begynt mye 

lavere og fått opp temperaturen.  

 

Nora mener at samtalen elevene imellom ikke oppfylte kravene til hva som kan betegnes som 

en diskusjon. Jeg tolker det slik at hun refererer til noe lignende som et av kjennetegnene som 

Bridges i Aashamar, Mathé & Brevik (2018) legger fram: at diskusjonsdeltakerne er 

spørrende og svarende overfor hverandres innspill og meninger (s. 32). Grunnene til at de 

ikke gjorde dette kan være flere. Nora peker på at påstandene i øvelsen krevde et 

kunnskapsnivå som elevene ikke innehadde på dette tidspunktet. Selv om Marias påstander 

kan kalles aktuelle, samfunnsfaglige problemstillinger, tok de ikke nødvendigvis 

utgangspunkt i det Christensen (2015) betegner som elevenes livsverden. Det ble dermed 

vanskelig å legge til rette for en utforskende demokratisk dialog når de fleste av elevene ikke 

hadde nok kunnskap om det aktuelle temaet. Det jeg betegner som undervisningsøktens 

eneste diskusjon kom på en påstand som elevene tilsynelatende kunne relatere seg til, nemlig 

om at ingen har lov til å si n-ordet. Denne diskusjonen ble imidlertid kort, da enkelte elevers 

innspill ikke ble møtt med motargumenter, men heller bare oppfordringer til å søke opp noe 

på YouTube.  
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Her er det interessant å sammenligne med gjennomførelsen av samme øvelse i demokrati i 

praksis-klassen. Det store engasjementet fra et stort antall elever kan skyldes at påstandene i 

større grad var knyttet til disse elevenes livsverden. Forskjellen her var at det samfunnsfaglige 

kunnskapsnivået om et tema skapte hindringer for en faktabasert diskusjon. Dette ble synlig 

da Nora måtte inn og presisere hva som gjelder om abort i det norske lovverket i dag. Hess 

(2004) mener at en av grunnene til at det er vanskelig å gjennomføre diskusjoner i 

klasserommet er at både elever og lærere er for dårlig forberedte (s. 154). Hun argumenterer 

derfor for at læreren bør gi elever noen små oppgaver som skal leveres i forkant av en 

diskusjon slik at en sørger for at de i større grad har satt seg inn i temaet som skal diskuteres. 

Ved at både elever og lærer forbereder seg tilstrekkelig til en samfunnsfaglig diskusjon kan en 

også legge til rette for at en involverer fagets analytiske begreper. Dette argumenterer 

Christensen (2015) for at er en nødvendighet i samfunnsfagundervisningen (s. 23).  

 

Samtidig er det også mulig å forberede seg til en klasseromdiskusjon i samme 

undervisningsøkt som diskusjonen skal finne sted. I øvelsen utviklet av Raftostiftelsen, «Bli 

kjent med ditt engasjement!» så som nevnt elevene en introduksjonsvideo som presenterte alle 

de 11 politiske sakene før de skulle rangere kortene i grupper. I tillegg var det nedskrevet på 

hvert kort hva sakene handlet om. Slik ble enkelte av sakene knyttet noe nærmere elevens 

livsverden og de kunne til dels diskutere alle de ulike kortene selv om de ikke nødvendigvis 

var så godt kjent med samtlige i utgangspunktet (Christensen, 2015, s. 22). Samtidig tydet 

observasjonene av denne øvelsen på at elevene tenderte til å rangere de sakene de kjente best 

til høyere enn de som var nye for dem. Under plenumsdiskusjonen kom det fram at samtlige 

grupper rangerte «Stopp overvåkingssamfunnet!» og «Fritt skolevalg til alle!» som mindre 

viktige. Et av Englunds (2007) kriterier for å kalle noe deliberative samtaler er at flere 

synspunkter blir utforsket og stilt opp mot hverandre (s. 155). Siden gruppenes begrunnelser 

for rangeringen av kortene var ganske like ble det aldri noen deliberasjon rundt disse sakene. 

Elevene blir på en annen side tvunget til å gjøre en rangering og i så måte kan en tenke seg at 

de mer ukjente sakene vil tendere til å bli rangert lavere. Øvelsen handler i hovedsak om 

engasjement og hvordan en kan påvirke, men kan også fungere til å gi elevene ny kunnskap 

om politiske saker de ikke var så godt kjente med på forhånd.  

 

Kunnskapsnivået om samfunnsfaglige temaer påvirker dermed gjennomføringen av 

demokratiske dialoger i klasserommet. For å legge til rette for gode samtaler kan en tilstrebe 

at de aktuelle problemstillingene som diskuteres er knyttet til elevenes livsverden eller sørge 
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for at både elever og lærer har forberedt seg til diskusjonen. Likevel tyder datamaterialet på at 

elevenes kunnskapsnivå alene ikke tilstrekkelig forklarer hvorfor enkelte demokratiske 

samtaler fungerer bedre enn andre.  

 

4.2.2  Klassemiljøets betydning for demokratiske dialoger  

 

De mellommenneskelige relasjonene elevene imellom kan også ha betydning for 

diskusjonsklimaet i klasserommet. For å illustrere dette poenget vil jeg sammenligne 

observasjonsdataene fra de ulike øvelsene i tillegg til å trekke inn sitater fra intervjuene i 

etterkant av øvelsene. Under datainnsamlingen ble det observert i to ulike klasser i tillegg til 

valgfaget demokrati i praksis. Likevel kunne noen av elevene som har demokrati i praksis 

informere om hva som kjennetegner klasseromsdialogene i en klasse jeg ikke fikk anledning 

til å observere øvelser i. Hilde og Vida sammenlignet diskusjonsklimaet i valgfaget og i egen 

klasse. 

 

Hilde: I vår klasse så er det ganske ... der er det veldig splitta meninger. Her er det litt 

mer sånn ... eller i den demokratiklassen så er det veldig mange som er både politisk 

engasjerte og ganske ... vet ganske mye. Så de har bra argumenter og sånn. I vår 

klasse kommer folk med veldig dårlige argumenter som er kun noe med de også er det 

fakta som ikke eller ... de kommer med ting som ikke er fakta. Og har generelt veldig 

dårlige argumenter og det er veldig mye skriking og sånn. Her er det litt mer ... 

hyggelig.  

Vida: Her prøver de å se begge sidene mens i A-klassen, i vår klasse, så … selv om du 

tar feil så klarer du ikke se den andre siden og det irriterer hvert fall meg.  

Hilde: Vi respekterer ikke hverandres meninger, eller, hvert fall de fleste og vi snakker 

veldig i munnen på hverandre» 

Meg: Hvordan reagerer dere på å være uenige i deres klasse da? 

Hilde: Skriking i klasserommet.  

Vida: Skriking, slåing... 

Meg: Oi  

Vida: Det kan bli litt voldelig.  

Hilde: Slåing i bord.  

Vida: Slåing i bord.  

Hilde: Lærer klarer ikke helt å roe ned den klassen så lett.  
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Slik jentene beskriver eget klassemiljø virker det som om dialogene kjennetegnes ved å være 

det Burbules (1993) betegner som kritiske, altså at målet med samtalen er å vinne terreng for 

egne argumenter. En slik tilnærming til dialoger vil ikke kunne betegnes som deliberative 

siden de deliberative samtalenes grunnleggende, rasjonelle utgangspunkt er respekten for den 

konkrete andre (Englund, 2007, s. 158). At meningsmotstand også fører til at enkelte av 

elevene uttrykker frustrasjonen sin fysisk gjør at en vanskelig kan kalle klassemiljøet for et 

uenighetsfellesskap (Iversen, 2014, s. 13). I fokusgruppeintervjuet med elevene som deltok på 

Marias gjennomførelse av «enig-uenig» i skolens gymsal kom det fram at disse 

klassemiljøene har noen likhetstrekk.  

 

Meg: Hvordan pleier en typisk diskusjon å være i deres klasse? Hvis det kommer opp 

et tema og dere skal diskutere det ... hvordan pleier diskusjonen å gå da? 

*Elevene begynner å le.* 

Anna: Alle snakker i munnen på hverandre.  

Meg: Alle snakker i munnen på hverandre, ja? 

Alle: JA.  

Alexander: Det er brutalt.  

Anna: Vi ender opp med en sånn beef på en måte 

[…] 

Alexander: Men det kommer mye rare argumenter […] alle skal ha rett.  

Johannes: Ja, eller dårlige argumenter 

Meg: Hva er det som gjør argumentene dårlige? 

Johannes: Altså, de bare sier mye som ikke er sant.  

Alexander: De har ikke begrunnelse 

Meg: Hvorfor tror dere at det er sånn da? 

Alexander: Fordi folk vil ha rett.  

Thea: De har ikke nok kunnskap om det de vil ha rett på.  

Meg: Ja, de vil vinne diskusjonen? 

Thea: Mm. 

 

I begge disse klassene ser en tendenser til at meningsmotstandere i større grad sees på det 

Mouffe (1999) betegner som «dem» og ikke «de andre» (s. 755). Elevene innehar dermed et 

antagonistisk syn på de som ikke er meningsfellene deres. I tillegg peker begge elevgruppene 
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på dårlige argumenter og en i mindre grad faktabasert dialog som grunnen til at de blir sinte 

på hverandre. Under observasjonene kunne en se antydninger til hva elevene refererer til da et 

rasjonelt argument ble møtt med en kommando om å lære seg noe på YouTube. Siden det 

kom fram av refleksjonen etter økta i gymsalen at elevene skulle øve mer på å diskutere, 

tolker jeg det som at diskusjonene elevene har til vanlig i klassen sjelden er planlagte. Hess 

(2004) betegner en av grunnene til at lærere vegrer seg for å gjennomføre diskusjoner er fordi 

de er bekymrede for å miste kontrollen (s. 152). Igjen kan også forberedelse både fra elevenes 

og lærernes side ha en positiv innvirkning på fremtidige dialoger, både når det kommer til å 

inneha kunnskap om et tema, men også når det kommer til dialogiske ferdigheter (Hess, 2004, 

s. 154; Johnson & Morris, s. 90).  

 

Forberedelse kan kanskje være spesielt viktig når det er kontroversielle temaer som skal 

samtales om siden de ofte dreier seg om politiske temaer som kan vekke sterke følelser 

(McAvoy & Hess, 2013, s. 38). Temaene som diskuteres i samtlige øvelser vil derfor i 

varierende grad kunne betegnes som kontroversielle. Da elevene i demokrati i praksis 

diskuterte påstanden om abort ble det etter hvert tydelig at enkelte ble provoserte av 

meningsmotstandernes utsagn. Dette kom særlig til syne da samtalen dreide seg rundt et 

lovverk som ingen av dem hadde kunnskap om. Hadde Maria og Viktor som undervisere 

kunnet avklare dette med abortloven straks samtalen dreide seg rundt dette kan det tenkes at 

dialogen i mindre grad hadde blitt preget av argumenter uten faktagrunnlag. Samtidig belyste 

refleksjonsdelen av øvelsen at elevene synes det var spennende å høre ulike perspektiver på 

saker. Ifølge McAvoy & Hess (2013) ønsker elever å diskutere kontroversielle temaer og at 

det er en klar sammenheng mellom skoleklasser som har gjort dette jevnlig og fremtidig 

politisk engasjement (s. 34). Dermed vil det å legge til rette for å diskutere kontroversielle 

temaer i klasserommet kunne ha en viktig demokratisk verdi. Både fordi det fremmer aktive 

medborgere, men også fordi det vil forberede elevene på livet utenfor skolen (Hess, 2009, s. 

29). 

 

Observasjonene av hatpratøvelsen ledet av Kristian i sin klasse hadde færre tegn på 

provoserte elever. Det virket for meg åpenbart som om denne klassen var vante med å 

diskutere i klasserommet og dialogene virket i større grad å være det Burbules i Aashamar 

(2021) betegner som inkluderende. Til tross for at det åpenbarte seg uenigheter om reaksjoner 

på hatefulle ytringer lyttet elevene til hverandre, rakk opp hånda og ventet på sin tur til å 

snakke. Deres påstander var stort sett understøttet med saklige argumenter som gjorde at 
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dialogen utforsket problemstillingene fra ulike sider. Dermed inneholdt dialogene flere av 

kjennetegnene på deliberativ kommunikasjon som Englund (2007) skisserer. I likhet med de 

to øktene gjennomført i demokrati i praksis, sporet gjerne dialogen noe av da det oppsto noen 

samfunnsfaglige kunnskapshull. Dette førte gjerne også til noe høyere temperatur i samtalene.  

I hatpratøvelsen skjedde dette da dialogen gikk over til å drøfte hva som kan betegnes som 

rasisme og hva som ikke kan det. Dette førte til at Nora måtte involvere seg både for å få ned 

temperaturen og forklare rasismebegrepet.  

 

4.2.3  Lærerens rolle i elevstyrte øvelser 

 

Slik analysen har vist spiller også læreren en rolle i de elevstyrte øvelsene. I dette delkapittelet 

skal vi se nærmere på hvilken påvirkning lærere kan ha på de deliberative samtalene. Det vil 

også trekkes inn perspektiver fra elevene på hvilke erfaringer de tok med seg fra det å 

undervise og bli undervist av en medelev.  

 

Før de elevstyrte øvelsene hadde Nora sett for seg å spille en tilbaketrukket rolle og la elevene 

få bortimot fritt spillerom. Hun begrunner hvorfor i intervjuet.  

 

Nora: […] noen av de har en tendens til å overtenke og planlegge at alt skal være 

veldig perfekt på samme måte som hvis de skal ha en presentasjon for klassen, sant, så 

skal det bli veldig perfekt også bruker de veldig mye tid på det. Men litt ... jeg ønsker 

egentlig at de skal lære seg en litt sånn fuck it-holdning og bare hoppe litt uti ting. 

[…] også tenker jeg at det at de får styre det og at jeg holder mest mulig kjeft for jeg 

har jo en tendens ... jeg vil jo mye inn og forklare, men så det å klare å holde seg bak 

er jo og en stor fordel. 

 

Det var dermed ikke så viktig for Nora at elevene som skulle undervise forberedte seg i så 

stor grad. Av intervjuene både med henne og elevene kom det fram at de kom til enighet om 

en dag de skulle undervise, mottok utskrift av undervisningsopplegget og kunne forberede seg 

som de selv ønsket. Som vi har sett fikk dette også til dels konsekvenser for undervisningen. 

Maria formulerte egne påstander til «enig-uenig» med klassen sin i gymsalen. En av disse 

bidro delvis til at elevene inngikk i en demokratisk dialog, men resten av påstandene ble 

tilsynelatende for langt unna elevenes livsverden til at det ble noe særlig diskusjon 



 

 

59 

(Christensen, 2015, s. 23). Da Nora så at Maria slet med å holde samtalen i gang bestemte hun 

seg raskt for at hun måtte bidra likevel.  

 

Som vi har vært inne på kom det særlig til syne i Marias økt i gymsalen, men det forekom 

også i noen grad i økta jeg anså som å ha de mest effektive demokratiske dialogene, 

hatpratøvelsen med Kristian som underviser. Et eksempel er da det ble en diskusjon om hvor 

vidt «jøde» var særlig ille å bruke som skjellsord. Nora måtte forklare hvordan dette ordet 

skiller seg fra andre gitt den historiske forfølgelsen av denne etniske gruppen. Videre i samme 

økt grep også læreren inn da hun så at en dialog om rasisme trengte en faktuell oppklaring. 

Slike oppklaringer trengtes imidlertid i ulik grad i samtlige av de elevstyrte øvelsene. Dette 

satte tilsynelatende elevene pris på.  

 

Viktor: […] heldigvis var Nora der og forklarte litt. Vi har jo noen i klassen som er 

veldig engasjerte ikke sant, så noen ganger var det sånn at de avbrøt, men Nora bare 

sa ifra.  

Meg: Så det var fint å ha Nora der?  

Viktor: Ja, det var ganske greit 

 

Viktor trekker også fram Noras innvirkning på øvelsen gjennom sin klasseledelse og i dette 

tilfellet at elevene ikke snakket før de hadde fått ordet. Nora begrunner denne involveringen 

med at Viktor ikke nødvendigvis er en «naturlig leder» i situasjoner hvor samtalen sklir ut. 

Det samme tolker jeg at gjelder for Maria. Nora trekker spesielt fram situasjonen hvor 

samtalen lenge dreide seg om den semantiske betydningen av ordet «kan» i påstanden «jeg 

kan si hva jeg vil så lenge det er tull».  

 

Nora: […] da hadde jeg sagt at noen tegner et bilde av Hitler og henger det opp på 

tavlen. Er det ok? Da hadde jeg presset de. Det klarer jo ikke de, sant.  

 

Parker & Hess (2001) poengterer at det å lede diskusjoner er svært vanskelig, og at selv 

erfarne samtaleledere vil finne ting å kritisere ved egen gjennomføring i etterkant av 

diskusjonen (s. 273). Det er dermed vanskelig å forvente at elever skal kunne lede slike 

samtaler uten at det oppstår utfordringer første gangen de prøver. Etter å ha fått observert 

eleven Kristian både på Utøya og i flere økter i klasserommet er imidlertid inntrykket mitt at 

han er gutt med sterke meninger, god selvtillit og en sterk sosial posisjon i klassen. For meg 
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virker det som om han innehar en naturlig respekt hos medelevene. I fokusgruppeintervjuet 

beskriver medeleven Karsten han som en person som har «litt kort lunte, noe som passer 

perfekt i sånne situasjoner». For meg kunne det virke som om Kristian til tider var noe hard 

mot enkelte av medelevene da han utfordret de på deres synspunkter. Dette synes imidlertid 

ikke elevene i intervjuet gjorde noe siden undervisningslederen oppførte seg likt mot det 

Pablo betegner som «begge gruppene i diskusjonen». Kristians time hadde tilsynelatende mer 

effektive demokratiske samtaler delvis basert på hans naturlige autoritet. Nora måtte som 

regel kun involvere seg når noe samfunnsfaglig måtte oppklares.  

 

Englund (2007) argumenterer for at evner til å føre deliberative samtaler uten lærerveiledning 

er viktige å utvikle (s. 162). Dette er hovedsakelig fordi et fravær av en lærer fører til en større 

form for autentisitet i samtalen når jevnaldrende får utforske hverandres synspunkter om et 

tema. Å trene elevene i å inngå i deliberative samtaler uten læreren til stede kan ifølge 

Englund også gjøre elevene rustet til livet utenfor skolen. Selv om Nora klart markerte sin 

tilstedeværelse i de elevstyrte øvelsene har hun også et ønske om å legge til rette for slike 

samtaler. 

 

Nora: Jeg vil jo helst at de bare skal bli veldig flink til å diskutere uten at det er en 

lærer der. At de skal bli glad i å diskutere generelt.  

 

For at slike deliberative samtaler skal finne sted og være fruktbare forutsetter det imidlertid at 

elevene går inn samtalene med en grunnleggende respekt for motparten (Englund, 2007, s. 

158). Dette er tilsynelatende ikke et gjeldende utgangspunkt i enkelte elevgrupper på denne 

skolen. Samtidig fremhevde samtlige fokusgrupper at de syntes det var fint å bli undervist av 

en medelev. Elevene som ble undervist av Maria i gymsalen mente gjennomføringen av 

øvelsen hadde gått verre om deres egen lærer skulle hatt timen.  

 

Meg: Hva var det hun [Maria] gjorde som var bra?  

Jakob: Hun er jo medelev, det er jo det som er greia. Hun ser jo det vi ser. Fordi 

lærerne ser jo ikke hva vi tenker eller hører hva vi tenker som oftest. Men siden hun er 

elev så skjønner hun litt mer.  

Meg: Hvordan da tenker du? 

Jakob: Hun snakket jo mer med oss enn det lærerne gjør.  

Alexander: Hun forstår mer hvordan vi tenker.  
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Jakob: Mm. 

Meg: Ja, men gjør det noe med hvordan dere oppfører dere også når hun kommer og 

snakker til dere?  

Alexander: Ja 

Meg: Hva er forskjellen? Hvorfor? 

Alexander: Fordi jeg viser mer respekt til henne.  

Meg: Å ja, mer respekt til henne? Hvorfor?  

Alexander: Fordi liksom det er første gangen hun underviser i klassen da.  

Thea: Man vil liksom vise respekt og følge med da.  

Frida: Det er ikke så enkelt å stå foran mange elever å snakke så mye 

Jakob: niendeklassinger da. 

Meg: Så hvordan ville denne øvelsen her vært annerledes om for eksempel en lærer 

skulle hatt den? 

Jakob: De er jo vante til det på en måte. 

Meg: Ja, men hadde dere oppført dere annerledes, på en måte? 

Jakob: Ja det hadde vi sikkert.  

Johannes: Det hadde vært mer kaos.  

Anna: Ja, mye mer.  

Johannes: Folk hadde snakka mye mer i munnen på folk.  

 

Disse elevene ønsket dermed å bidra i økta for å vise respekt til underviser Maria. Likevel var 

det nettopp i denne undervisningsøkten jeg fant færre tegn på faktiske dialoger og Nora i 

størst grad måtte involvere seg for å få elevene til å holde fokus. Til tross for at Nora ikke har 

hovedlæreransvar i denne klassen valgte hun å benytte situasjonen i etterkant av økta til å 

gjennomføre en refleksjonsrunde med elevene om hvorfor øvelsen ikke gikk optimalt. Dette 

førte til at de sammen ble enige om noen punkter til hva de måtte huske på til neste gang de 

skulle diskutere.  

 

4.3  Demokrati og medborgerskap i undervisningen 

 

På bakgrunn av observasjonene og intervjuene kan en danne seg et inntrykk av hva slags 

oppfatning av demokrati og medborgerskap undervisningen på skolen fremmer. I det følgende 



 

 

62 

vil empirien diskuteres i lys av rammeverkene for demokrati- og 

medborgerskapsundervisning tidligere redegjort for.  

 

I perioden ble det Stray (2011) betegner som opplæring om demokrati mindre vektlagt. Det 

vil si kunnskap om demokratiets organisering, prosedyrer og historie, noe en også finne i 

kunnskapsdimensjonen i rammeverket til Johnson & Morris (2010, s. 90). I tillegg til 

rangeringen av kortene legger øvelsen «Bli kjent med ditt engasjement!» også opp til at 

elevene skal komme med forslag til hvem man kan rette engasjementet sitt mot for å skape 

endring. Kunnskap om demokratiet er nødvendig for at en skal kunne henvende seg til riktig 

instans. Likevel ble ikke denne delen inkludert av Maria og Viktor som ledet øvelsen. Samme 

øvelse legger opp til at elevene gjennom gruppesamtaler skal inngå i en slags forhandling med 

medelevene sine og bli enige om en rangering på engasjementskortene. Johnson & Morris 

(2010) mener kritisk medborgerskapsundervisning blant annet bør trene elevene til å utvikle 

ferdigheter til å samarbeide, kritisk vurdere andres synspunkter og tenke helhetlig (s. 90). 

Denne undervisningen kan sees på som et ledd i å trene opp nettopp disse egenskapene. Både 

Johnson & Morris (2010) og Davies i Mathé (2019) inkluderer undervisning om sosial 

rettferdighet som en del av sine rammeverk i opplæring i demokrati og medborgerskap. 

Empirien i studien tyder på at det ble vektlagt i mindre grad ved denne i skolen i den 

tverrfaglige perioden. Riktignok kan noen av de politiske sakene som var en del av de 12 

engasjementskortene i øvelsen «Bli kjent med ditt engasjement!» knyttes til temaet. 

Eksempler på dette er saker knyttet til diskriminering, likestilling og eldreomsorg.  

 

På den andre siden har undervisningen ved denne skolen klare kjennetegn på det Stray (2011) 

betegner som opplæring for demokratisk medborgerskap, hvor kommunikasjon og kritisk 

tenkning vektlegges (s. 108). Det å kunne inngå i demokratiske samtaler med andre blir 

således sett på som viktige demokratiske verdier. Dermed kan en argumentere for at denne 

typen opplæring tar utgangspunkt i det Christensen (2015) kaller det demokratiske 

verdigrunnlaget. Samtlige elevstyrte øvelser undersøkt i denne studien legger opp til å 

behandle aktuelle problemstillinger gjennom demokratiske dialoger. Hensikten er å øve på å 

uttrykke egne og lytte til andres meninger og sammen reflektere rundt disse samfunnsfaglige 

problemstillingene. Disse evnene fremhever også Johnson & Morris (2010) og Davies i 

Mathé (2019) i sine rammeverk for medborgerskapsundervisning. I den tverrfaglige perioden 

ble det lagt vekt på opplæring om konfliktperspektivene på 22. juli-terroren. Gjennom å 

undervise om ekkokamre og konspirasjonsteorier uttrykte Nora at hun ønsket at elevene 



 

 

63 

skulle lære at en heller må forsøke å inngå i dialog med de med ekstreme meninger heller enn 

å fryse dem ut. Johnson & Morris (2010) mener medborgerskapsopplæringen bør legge til 

rette for at elevene skal utvikle forståelse for at ens egen atferd kan ha påvirkning på 

urettferdighet og samfunnet generelt (s. 90). Både dette konfliktperspektivet på 

terrorangrepene og øvelsen «Hvordan reagere på hatprat?» har kjennetegn som kan koble de 

til denne dimensjonen i rammeverket. Konkrete observasjoner fra denne øvelsen tyder på at 

opplæringen inneholdt fokus nettopp på hvordan egen atferd kan ha påvirkning på andre.  

 

I hatpratøvelsen var premisset at elevene skulle forsøke å forutse hvordan de faktisk ville 

reagert i de ulike situasjonene og ikke nødvendigvis hvordan de tenker de burde reagert. I 

økta jeg observerte fikk dette frem både tanker om hvordan elevert ville svart på de hatefulle 

ytringene, men også svar fra andre om hvorfor de ikke ville reagert. Siden 

situasjonsbeskrivelsene ikke særlig belyser konteksten rundt hatytringene kan de også tolkes 

ulikt. Dette viste det seg at elevene også gjorde i klasserommet. Når samtalen til tider dreide 

seg om ulike ukjente variabler kunne det virke som om situasjonene ble noe hypotetiske for 

elevene. En for meg noe overraskende situasjon mot slutten av økta endret tilsynelatende noe 

på dette.  

 

Etter at Kristians medelever hadde tatt stilling til fire situasjonsbeskrivelser stilte han dette 

spørsmålet fra undervisningsopplegget: «Er det noen av dere som har vært vitne til hatprat?». 

Hensikten med å spørre om dette er å åpne for at noen kan komme med et eksempel som de 

selv har opplevd for at elevene så skal tenke over hvordan de ville reagert på denne 

situasjonen. Ei jente tok så ordet og fortalte en historie om at hun og familien ikke hadde fått 

tillatelse til å stige på bussen i et europeisk land på bakgrunn av at de var fra en stat som 

denne bussjåføren mislikte. Bussjåføren hadde også kommet med ubehagelige kommentarer 

basert på deres etnisitet. Jenta forklarte at de hadde gått bort til politiet som var i nærheten og 

fortalt hva som hadde skjedd, uten at noe ble gjort. Hun begynte så å gråte i klasserommet og 

det ble helt stille. Flere elever, blant disse underviser Kristian, gikk bort og ga henne en klem. 

Kristian forklarer i intervjuet i etterkant hva han tenker dette gjorde med øvelsen. 

 

Kristian: Jeg tror det gjorde diskusjonen en del mye sterkere … fordi det føles mye mer 

ekte når en person du kjenner da og vet hvem er har opplevd noe som gjorde veldig sterkt 

inntrykk på dem. Så når du leser opp situasjoner så kan det virke så veldig fjernt. […] jeg 
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tror hvis vi hadde tatt den for eksempel på starten og vi hadde fått samme historie så tror 

jeg diskusjonen senere hadde sett mye mer annerledes ut.  

 

Selv om situasjonsbeskrivelsene i øvelsen i utgangspunktet er tilpasset ungdomsskoleelever 

uttrykker Kristian at de kan være noe vanskelige å sette seg inn i. Når denne medeleven fikk 

forklart hvordan det føltes for henne å bli utsatt for hatprat ble øvelsen straks mer 

virkelighetsnær. Flere av medelevene uttrykte også at de hadde blitt veldig sinte om de hadde 

vært til stede da dette skjedde. Nettopp det å gi tilstrekkelig med tid og plass for 

vanskeligstilte mennesker til å ytre seg mener Young (1996) er fundamentalt i et demokrati. 

Bare da kan en virkelig sette seg inn i hvordan enkelte kan oppleve situasjoner annerledes enn 

deg selv. Gitt elevenes reaksjoner på denne historien tolket jeg det som at den var noe mer 

virkningsfull enn situasjonene de tok stilling til tidligere i øvelsen. Blant andre Zembylas 

(2015) argumenterer for at det at elever føler på ubehag kan være et godt pedagogisk 

virkemiddel i undervisningen. Gjennom å oppleve ubehagelige situasjoner kan elevene 

utfordres til å kritisk iaktta sitt eget verdensbilde og hvordan en handler (Zembylas, 2015, s. 

166). Gitt formuleringene i tidligere nevnte læringsmålene for øvelsen kan det tyde på at det i 

denne formen for undervisning i demokrati og medborgerskap er ønskelig at elevene skal føle 

på noe ubehag for å kunne utvikle sin handlingskompetanse i møte med hatprat. En slik 

tilnærming til undervisningen kan være et virkemiddel å bruke for å utvikle verdier som står 

opp mot urettferdighet, noe Johnson & Morris (2010) inkluderer i sitt rammeverk.  

 

I likhet med Stray fremhever også Johnson & Morris (2010) det å utvikle ferdigheter til å 

samarbeide med andre. De mener dessuten også at eleven gjennom opplæring i demokrati og 

medborgerskap bør kunne kritisk vurdere egen status i samfunnet og hvordan det påvirker ens 

synspunkter (Johnson & Morris, 2010, s. 90). Dette er second order begreper som Davies 

fremhever som vesentlige å tillære seg i undervisning i demokrati og medborgerskap (Mathé, 

2019). Samtlige øvelser la opp til dette i ulik grad. Likevel kan ikke denne studien svare på 

om elevene faktisk gjennomførte en slik refleksjon.  

 

Undervisningen hadde et mindre fokus på det Stray (2011) betegner som opplæring gjennom 

aktiv deltakelse (s. 109). Det vil si at elevene i mindre grad fikk erfaring med reell 

demokratisk deltakelse, noe Johnson & Morris (2010) også involverer i sitt rammeverk for 

medborgerskapsopplæring hvor de mener opplæringen bør oppfordre til samfunnsendring. 

Riktignok ble øvelsen med engasjementskortene brukt som en form for introduksjon til en 
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oppgave elevene fikk i valgfaget demokrati i praksis i etterkant. Oppgaven gikk ut på at 

elevene skulle fortelle om noe som engasjerte dem, noe de kunne gjøre gjennom det formatet 

de ønsket. Det vil si enten ved å levere noe tekstlig, ha en presentasjon, lage podcast eller 

andre ting. De eneste kravene var at produktet skulle inneholde hvorfor de var engasjert i 

nettopp dette og hva de kunne gjøre for å bidra til endring. Til tross for at gjennomføringen av 

engasjementskortøvelsen ikke i særlig grad utforsket hvilke handlinger man kunne utøve for å 

påvirke, fikk elevene muligheten til å gjøre nettopp dette i denne oppgaven. Elevene ble 

dessuten også oppfordret til å gjennomføre konkrete handlinger for å gjøre noe med den saken 

de engasjerte seg i. Kristian for eksempel, som engasjerte seg for at arabisk burde være et 

valgfag på skolen, formulerte en mail som han til rektor ved skolen. Dermed kan en si at 

opplæringen la vekt på det Stray (2011) betegner som opplæring for demokratisk 

medborgerskap og til dels opplæring gjennom demokratisk deltakelse (s. 108-109). 

 

Opplæringen i den tverrfaglige perioden om 22. juli hadde dermed flere likhetstrekk med de 

ulike teoretiske rammeverkene for undervisning i demokrati og medborgerskap. Særlig 

fremtredende var det Stray (2011) betegner som opplæring for demokratisk deltakelse. I neste 

delkapittel av analysen vil jeg undersøke i hvilken grad undervisningen siktet på å knytte de 

elevstyrte øvelsene til stedet de stammer fra, Demokratilæring på Utøya.  

 

4.4  Hvorfor demokratilæring på Utøya? 

 

Som vi har sett legger samtlige av de elevstyrte øvelsene også opp til å ha en refleksjonsrunde 

i etterkant av hovedelementene i øvelsene. Spørsmålene som reflekteres rundt dreier seg 

gjerne om hva man kan lære av det en nettopp har gjort og hvor vidt en kan få bruk for det i 

hverdagen. Samtidig legger ikke undervisningsoppleggene opp til at øvelsene skal knyttes til 

stedet Kristian, Maria og Viktor lærte de. Tidligere i analysen har jeg pekt på at samtlige 

undervisningsopplegg inneholder elementer som en kan finne igjen i ulike rammeverk for 

undervisning i demokrati og medborgerskap. Spesielt har øvelsene vært knyttet til det Stray 

(2011) betegner som undervisning for demokratisk deltakelse. Siden tredagerssamlingen 

elevene var på kalles Demokratilæring på Utøya er det derfor interessant å undersøke hvilken 

vekt det tillegges at øvelsene stammer nettopp derfra. Ser elevene sammenhengen mellom 

disse øvelsene, terrorhendelsene 22. juli 2011 og demokratiske verdier? I dette siste 

delkapittelet skal jeg se nærmere på nettopp dette. Siden denne koblingen ikke ble forsøkt 
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gjort eksplisitt under øvelsene er det derfor interessant å se nærmere på hva elevene tenker på 

når de hører ordet «demokrati».  

 

Meg: Hva er det første dere tenker når dere hører ordet demokrati? 

Anna: At folket bestemmer liksom ... 

Meg: Folkestyre, ja. 

Thea: En styreform 

Meg: Er det noe mer som ligger i et demokrati? 

Alexander: Det første jeg tenker er sånn statsminister og greier.   

Meg: Ja, du tenker på personer som representerer demokratiet da? 

Alexander: Ja. 

Jakob: Jeg tenker partier.  

Johannes: Jeg tenker valg.  

 

Elevene som ble undervist av Maria i gymsalen har tilsynelatende et syn på demokratiet hvor 

det er de politiske partiene som er de mest sentrale deltakerne. Elevenes syn på deltakelse 

begrenser seg her til det å delta i valg. Disse tankene om hva demokratiet innebærer er nær 

den tradisjonelle, liberalistiske tilnærmingen (Eriksen & Weigård, 1999, s. 155). I sin studie 

av 23 elever fra tre ulike videregående skoler i Norge fant Mathé (2016) at elevene hadde en 

lignende forståelse som denne fokusgruppen. Samtidig var mitt spørsmål formulert på en slik 

måte at elevene kom med de første tankene de hadde i hodet. Da jeg stilte spørsmål som 

koblet øvelsen til demokratiske verdier utviklet elevene en noe bredere forståelse av begrepet.  

 

Meg: Hvorfor er denne øvelsen [Linjen: enig-uenig] så viktig å lære seg på Utøya? 

Jakob: Fordi det er veldig viktig demokratisk sted. 

Meg: Ja? 

Jakob: Og da tenker jeg sånn fordi de måtte lære om Utøya og da kan man ikke lære 

det bedre der. Det er veldig viktig å lære det der for det er en veldig viktig historie.  

Meg: Mm. Men hvordan kobles denne øvelsen til 22. juli? Du nevner demokratiet. 

Hvordan kobles denne øvelsen til demokratiet for eksempel? 

Jakob: mmm. Det var jo for eksempel ... Anders Behring Breivik prøvde jo å ta å 

ødelegge Arbeiderpartiet og det de diskuterte handler jo om det politikere gjør veldig 

ofte og da er det veldig viktig at de gjør det der.  
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Thea: Og de barna som var der var jo politisk engasjerte ... og de hendelsene påvirket 

demokratiet ganske mye.  

Meg: Men hva er demokratisk med denne oppgaven da? 

Alexander: Det er på en måte ... demokratiske spørsmål de hun stilte ... ikke 

demokratisk, men liksom. Du velger en side på en måte.  

Meg: Men hvis vi husker tilbake til introduksjonen til Maria så sa hun at det var viktig 

å lytte til andre, rekke opp hånda og vise hvorfor vi er enige og uenige. Spesielt med 

det å lytte til andre. Altså hvorfor er det viktig å lytte til andre? 

Johannes: Det er jo for at man skal forstå de da. Forstå meningen deres.  

Meg: Dere skulle lytte til andre og si deres egen mening. Hva skjer hvis man ikke får 

sagt sin egen mening? 

Jakob: Problemet er at selvfølgelig, du får ikke sagt noe. Det er jo hovedproblemet. 

Anna: Du får ikke delt meningene dine. Eller om du er enig eller uenig om det de sier 

da. Ja, Breivik … kanskje han følte seg sånn at han ikke ble hørt. 

Jakob: Det var derfor han gjorde det, for å snakke. Og si sin mening i retten på en 

måte. 

Thea: Han ville ha oppmerksomhet! 

Meg: Hva tror dere det gjør med en person når man blir lyttet til? 

Johannes: Man blir mer engasjert. Og den tenker at vi må høre på de andre også hva 

de mener.  

Frida: Man føler sikkert at folk hører på meningene sine da, at man blir hørt.  

Thea: Det er ganske viktig for mennesker da å bli hørt ... og å bli sett. Man trenger jo 

ikke å ha den samme meningen. 

 

Etter at elevene begynte å se sammenhengen mellom «enig-uenig» og demokratiet utviklet de 

tilsynelatende en forståelse for at det å kunne samtale med andre også kan bli ansett som 

viktige demokratiske verdier. Fokusgruppen som ble undervist i samme øvelse av Maria og 

Viktor delte mange av de samme tankene.  

 

Meg: Denne øvelsen her lærte Maria og Viktor på Utøya. Hvorfor tror dere at de må 

lære akkurat denne øvelsen på Utøya? Hvordan knytter vi den til 22. juli? 

Vida: Er det ikke sånn at de som gjør terrorangrep ofte har vært i ekkokammer sånn 

at da hører du bare din egen mening som går om og om igjen. Så det kan være sånn at 

man skal få se begge sider og ikke være i et ekkokammer.  
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Meg: Mm. Godt poeng. Ja? 

Hilde: Jeg tror det å se begge sider. På Utøya så var det jo flere folk fra ulike steder. 

Så det er viktig å høre på alles meninger som for eksempel så tror jeg at de som er fra 

vestkanten i Oslo kan ha ganske ulike meninger fra de som bor på østkanten.  

 

Begge fokusgruppene fremhever dermed flere verdier som en kjenner igjen fra den 

deliberative demokratimodellen. Blant annet trekker de fram verdien av det å lytte til andres 

argumenter (Stray, 2011, s. 27). Videre peker også begge fokusgrupper på at en ikke 

nødvendigvis trenger å være enig i andres meninger, men at det er en verdi i seg selv å lytte. 

Dette fremheves både i den deliberative demokratimodellen, men også i Mouffes (1999) 

radikale demokratisyn (Englund, 2007, s. 155). Hilde uttrykker også her en mening om at ens 

sosioøkonomiske bakgrunn kan ha påvirkning på ens meninger og at det derfor er viktig å 

lytte til alle før en skal ta en beslutning. Denne tankegangen finner en igjen i Youngs (1996) 

kommunikative demokratimodell hvor hun argumenterer for at de demokratiske samtalene må 

legge til rette for at deltakerne skal få fortelle sin historie og hvordan en blir berørt av en 

politisk sak. Også elevene som ble undervist av Kristian gjorde lignende koblinger mellom 

øvelsen og 22. juli-terroren.  

 

Meg: Hvordan kan man koble [hatprat-] øvelsen til 22. juli? 

Lydia: Han brukte jo terror i stedet for stemmen sin. Og vi lærer jo å diskutere og si 

våre meninger i stedet for å bruke vold.  

Janne: Og kanskje som vi var inne på i sta. Å høre andre meninger og unngå 

radikalisering og bare høre en type mening.  

Meg: Absolutt. Andre ting? 

Didrik: Unngå at det skal skje igjen da.  

Karsten: Det er derfor vi lærer om det da. At vi kanskje kan forhindre at sånt skjer 

igjen. Hvis man ser at en kompis begynner å få mer og mer sterke meninger og sånn ... 

vi lærte jo hvordan man kan snakke til sånne personer og håndtere det da.  

 

Både denne fokusgruppen og Vida og Hilde fra demokrati i praksis så øvelsene i sammenheng 

med hvilke alvorlige konsekvenser det kan få om mennesker blir skjøvet vekk på grunn av 

«sterke meninger». Dette tyder på at fokuset på spesielt ekkokamre gjennom den tverrfaglige 

perioden var virkningsfull for elevene. Nora fremhever at samtlige grupper som hadde 

fagsamtale i hennes klasse trakk fram dette aspektet.  
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4.4.1  «Uten en metasamtale så er det ikke verdt en dritt» 

 

Det er dermed sannsynlig at undervisningen i den tverrfaglige perioden kan ha bidratt til at 

elevene anser også det å kunne snakke sammen som viktige demokratiske verdier. Samtidig 

så vi at elevene som ble undervist av Maria i gymsalen i første omgang ikke så 

sammenhengen mellom «Linjen: enig-uenig», Utøya og demokratiet. Det skal likevel nevnes 

at både øvelsen og intervjuet fant sted tidlig i den tverrfaglige perioden noe som kan ha ført til 

at de hadde tilegnet seg mindre kunnskap om temaet enn de andre gruppene før intervjuene 

deres ble gjennomført. Nora er likevel klar på hva som skal til for at elevene skal utvikle 

denne forståelsen etter å ha gjort øvelsene.  

 

Meg: «Så hvis vi skal se helhetlig på det. Hvis elever som blir undervist av en medelev 

skal forstå sammenhengen mellom disse øvelsene, Utøya og demokrati så trenger 

man ...» 

Nora: «Metasamtale. Man trenger den metasamtalen. Uten en metasamtale så er det 

ikke verdt en dritt. Hvis du ikke tar den metasamtalen så går du glipp av så mye 

læring fordi det som er tydelig for oss som en bro er ikke tydelig for elevene. Du må 

inn og holde de i hånden og vise de hvor det er og så må du si det som at de tror at det 

er de som har skjønt det selv. Nei, du har fortalt det til de på en litt fin måte.».  

 

Slik jeg tolker Nora sikter hun til at en må ha en samtale som legger til rette for at elevene 

reflekterer rundt øvelsen i en større sammenheng. Fokusgruppeintervjuet jeg gjennomførte 

med elevene Maria underviste i samtalen inneholdt noen av disse aspektene. Elevene uttrykte 

i utgangspunktet en liberal forståelse av demokratiet (Eriksen & Weigård, 1999, s. 155). Da 

jeg begynte å stille spørsmål som koblet øvelsen til demokratiske verdier virket det som om 

de sammen utviklet en bredere demokratiforståelse. Lignende metasamtaler ble imidlertid 

ikke gjennomført i noen av undervisningsøktene hvor øvelsene ble gjennomført. De øvrige 

elevenes demokratiforståelse kan tenkes å ha blitt utviklet gjennom Noras undervisning både 

før og under den tverrfaglige perioden.  

 

Nora peker også på en lignende type samtale som hun gjennomførte i klasserommet etter at 

Maria hadde ledet «Linjen: enig-uenig». Dette ble gjort da Nora hadde bestemt seg for at de 

måtte snakke om hvorfor øvelsen ikke gikk så bra som den kunne. De ble enige om at de blant 

annet måtte lytte bedre til andre, begrunne påstandene sine og ikke snakke i munnen på 
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hverandre. Dette er det Baltzersen (2008) betegner som metakommunikasjon, eller en samtale 

om samtalen. Disse samtalene har en verdi i et en reflekterer rundt det en nettopp har gjort og 

diskuterer hva som kan forbedres.  

 

Nora presiserer at en i stedet for å fortelle elevene om denne koblingen, er en nødt til å stille 

spørsmål slik at de reflekter rundt det selv. Dette minner om en form for sosiokulturell læring, 

hvor kunnskap og sammenhenger oppdages i fellesskap (Dysthe, 1999). Siden disse elevene 

ikke har Utøya som arena for å gjennomføre øvelsene gjelder det dermed å stille spørsmål 

som knytter øvelsene dit. Spørsmål en kan stille for å få elevene til å resonnere rundt dette kan 

være like som de jeg stilte i intervjuene: «Hvorfor lærte de akkurat denne øvelsen på Utøya? 

Hvilken sammenheng har akkurat denne øvelsen med 22. juli?». Å drøfte måter å reagere på 

hatprat på, dyrke elevengasjement og øve på å samtale om kontroversielle temaer er viktig 

læring i seg selv. For at elevene også skal resonnere over at dette også er viktige demokratiske 

verdier, hvis også er målet med Demokratilæring på Utøya, kan det være hensiktsmessig å 

stille slike spørsmål etter å ha gjennomført øvelsene.  
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5.  Avslutning 
 

Øvelsene fra Demokratilæring på Utøya ble hovedsakelig inkludert i en fem ukers tverrfaglig 

periode om terrorangrepene 22. juli 2011. Innholdet i perioden hadde et større fokus på det 

Anker & von der Lippe (2015) betegner som konfliktperspektiv på terrorangrepene. Det vil si 

at undervisningen i større grad siktet på å skape en forståelse for årsakene til Breiviks 

handlinger og hans begrunnelse for disse. Mer harmoniske perspektiver som for eksempel 

kjærlighetsfortellingen i Lenz (2018) sin typologi ble mindre vektlagt. I stedet ble spesielt 

problematikken med ekkokamre og konspirasjonsteorier behandlet både på nasjonalt og 

globalt nivå, og det er tilsynelatende dette elevene i størst grad tok med seg videre fra 

perioden. Disse perspektivene på 22. juli-undervisning skiller seg dermed fra Anker & von 

der Lippes (2015) funn i sin studie.  

 

Som vi har sett inneholder samtlige øvelser elementer fra teoretiske rammeverk for 

undervisning i demokrati og medborgerskap. Spesielt fremtredende var opplæring knyttet til 

det Stray (2011) kaller opplæring for demokratisk medborgerskap. Det vil si øvelser som 

baserer seg på kommunikasjon og kritisk tenkning. De elevstyrte øvelsene har på ulike måter 

som utgangspunkt å fremme et aktivt medborgerskap hos elevene. I øvelsen «Hvordan 

reagere på hatprat» reflekterte elevene rundt måter å øve på hatprat på. Dette er en type 

opplæring i demokrati og medborgerskap en kan finne igjen i Johnson & Morris (2010) sitt 

rammeverk hvor de mener eleven bør være kjent med hvordan ens egen atferd kan ha 

påvirkning på samfunnet og urettferdighet (s. 90). Både gjennom konkret 

handlingskompetanse i møte med hatefulle ytringer og å dyrke engasjement rundt politiske 

saker la opplæringen opp til dette. I tillegg får elevene muligheten til å øve på å håndtere 

meningsbrytninger ved å ta stilling til og diskutere kontroversielle temaer. Alle disse øvelsene 

legger opp til høy elevaktivitet og undervisningen er basert på demokratiske dialoger elevene 

imellom, hvor eleven(e) som leder øvelsen tar rollen som samtalekoordinator. Dette 

fremhever Johnson & Morris (2010) i sitt rammeverk hvor dialogiske ferdigheter, evner til å 

sette seg inn i andres situasjoner og tenke kritisk om andres synspunkter anses som viktige 

egenskaper (s. 90). Sistnevnte egenskaper fremhever også Davies, hvor de betegnes som 

second order begreper (Mathé, 2019).  

 

Dialogene elevene deltar i under øvelsene kan påvirkes av i hvilken grad problemstillingene 

som samtales om er koblet til det Christensen (2015) betegner som elevenes livsverden. Hvor 
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vidt eleven som skal lede øvelsen har tilpasset problemstillingene til resten av elevgruppens 

kunnskapsnivå vil dermed kunne få innflytelse på undervisningen. Videre kan øvelsene 

påvirkes av at meningsmotstandere utviser hverandre respekt, noe Englund (2007) fremhever 

som grunnsteinen i deliberative samtaler (s. 156). Det vil si at en til tross for 

meningsmotstand klarer argumentere saklig. Enkelte av elevene i studien viste tegn på å 

behandle meningsmotstandere på en antagonistisk måte, altså en fiende som må nedkjempes 

(Mouffe, 1999, s. 755). Lignende beskrivelser kom også om miljøer i enkelte klasser på 

skolen. Dette hadde påvirkning på øvelsene hvor flere av dialogene i større grad ble påvirket 

av mer usaklige argumenter. Etter undervisningstimen som fant sted i gymsalen valgte derfor 

læreren å gjennomføre en form for metasamtale om dialogen for å bli enige om hva de kunne 

gjøre bedre neste gang.  

 

Selv om det er elevene som har vært på Utøya som leder undervisningen med sine medelever, 

så læreren Nora seg nødt til å involvere seg i samtlige av øvelsene. Dette var både for å utøve 

generell klasseledelse og roe ned elevene, men også for å bidra med samfunnsfaglige 

faktaopplysninger. Det kan tenkes at en lærer i mindre grad trenger å involvere seg i slike 

øvelser om eleven som underviser forbereder seg noe til undervisningen. Både når det 

kommer til å tilpasse påstander til elevenes livsverden, men også ved å lese seg opp på noe 

relevant teori om temaet som skal diskuteres (Christensen, 2015, s. 23; Hess, 2004, s. 154).  

 

Som nevnt er kanskje hovedpoenget med Demokratilæring på Utøya at elevene gjennom å 

lære om terrorhendelsene skal fremme en demokratisk kultur (Det Europeiske 

Wergelandsenteret, u.å.f). Deltakerne på tredagerssamlinger på Utøya får opplæring om 

nettopp dette ved å ta del i en omvisning på øya hvor de lærer om øyas historie, 

hendelsesforløpet 22. juli 2011 og om tiden etter terrorangrepene. Dette skaper en kontekst 

for opplæring i demokrati og medborgerskap som det skal godt gjøres å overføre til 

klasserommet.  

 

Undervisningsoppleggene som elevene bruker til øvelsene legger likevel ikke opp til at det 

skal samtales om hvorfor handlingskompetanse i møte med hatprat, engasjement og 

dialogiske ferdigheter er viktige demokratiske verdier. Dette til tross for at øvelsene er hentet 

fra et undervisningstilbud som kalles Demokratilæring på Utøya. I intervjudataene fra 

fokusgruppene kom det fram at flere av elevene hadde vanskeligheter med å se koblingen 

mellom øvelsene, Utøya og demokratiet. Samtidig meddelte lærer Nora i intervjuet at 
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samtlige i hennes klasse hadde knyttet det å kunne håndtere meningsmotstand til viktige 

demokratiske verdier i elevsamtalene i etterkant av den tverrfaglige perioden. Dette tyder på 

at innrammingen av 22. juli-undervisningen kan være avgjørende for om elever kobler 

øvelsene til terrorangrepene og demokratiet eller ikke. Når øvelsenes undervisningsopplegg 

ikke inviterer til at en skal ta denne metasamtalen, legges dette ansvaret over på læreren og 

elevene som leder undervisningen. Christensen (2015) fremhever at undervisning i 

samfunnsfag må ta utgangspunkt i det demokratiske verdigrunnlaget. Denne koblingen kan 

gjøres enda mer eksplisitt om en tar denne metasamtalen i klasserommet etter øvelsen.  

 

5.1  Implikasjoner for pedagogisk praksis og videre forskning 

 

Så, hva kan vi lære av terrorangrepene 22. juli 2011? Svaret på dette vil variere etter hvordan 

en rammer inn undervisningen om terrorangrepene og hvilke øvelser fra Demokratilæring på 

Utøya en velger å gjøre tilbake på skolen. Basert på innholdet i undervisningen på denne 

ungdomsskolen dreier det seg om å tilegne seg kunnskap om hva som forårsaket 

gjerningsmannens handlinger. Høyreekstreme holdninger er i høyeste grad til stede i store 

deler av verden og Norge er intet unntak (Khan-Ruf & Mulhall, 2021). Det gjelder dermed å 

se på hva som kan føre til at mennesker søker til slike miljøer gjennom å snakke om for 

eksempel ekkokamre og konspirasjonsteorier. I tillegg er det å kunne snakke sammen til tross 

for uenigheter viktige demokratiske ferdigheter (Hess, 2009, 15). Det må også være mulig å 

samtale med de som har ekstreme meninger. Bare slik kan man undersøke hvor disse 

holdningene stammer fra og utfordre de på disse gjennom inkluderende dialoger. Det er ikke 

nødvendig å alltid være enige med hverandre, men man må aldri slutte å snakke sammen.  

 

Ettersom LK20 vedtok at det skal undervises om 22. juli 2011 i samfunnsfaget i 

ungdomsskolen vil en naturlig konsekvens være at undervisning om temaet får større 

utbredelse. Hva som skal legges vekt på i opplæringen om terrorangrepene er imidlertid ikke 

spesifisert, noe som gjør at både skoler og den enkelte lærer har stor frihet både når det 

kommer til innhold og metode. Dette prosjektet har presentert hvordan én skole underviser 

om 22. juli. På grunn av måten utvalgsskolen valgte å ramme inn undervisningen på vil 

overførbarheten være mindre til andre utvalg. I tillegg begrenset skolen seg til å gjennomføre 

tre av de fem øvelsene som det undervises i på Demokratilæring på Utøya. Dette svekker også 
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delvis overførbarheten til denne studiens funn. Dermed ønskes ytterligere forskning på hva 

som vektlegges i 22. juli-undervisning velkommen.  

 

Læreplanen spesifiserer ikke særlig hva som menes med at «skolen skal stimulere elevene til 

å bli aktive medborgere […]» (Utdanningsdirektoratet, 2020a). En kan tenke dermed tenke 

seg at skoler og lærere er interesserte i eksempler på hva slik undervisning kan innebære. 

Dette prosjektets funn har presentert noen fremgangsmåter på undervisning i demokrati og 

medborgerskap som kan være overførbare til andre steder enn utvalgsskolen.  

 

I prosessen med denne studien har jeg tatt del i en prosjektgruppe opprettet av Dembra med 

andre masterstudenter som forsker på 22. juli-undervisning. Nært beslektet til dette prosjektet 

har Remman (2021) undersøkt elevers forståelse av aktivitetene på Demokratilæring på 

Utøya. Klungland (2021) på sin side har tatt utgangspunkt i lærere og forsket på hvordan de 

opplever tredagerssamlingene på Utøya og hvordan de anvender dette i klasserommet i 

etterkant. Videre har flere i prosjektgruppen tatt for seg 22. juli-tematikk i læremateriell. 

Rauken (2021) har forsket på hvilke fortellinger om terrorangrepene som kommer til uttrykk i 

samfunnsfaglige lærebøker. Lignende dette har Aas (2021) studert hvordan lærebøker og 

digitale læringsressurser i samfunnsfag og religion på ungdomsskole og videregående skole 

omtaler 22. juli 2011. I tillegg har Saxlund (2021) undersøkt hvordan lærere bruker NRK-

serien 22. juli til undervisning i samfunnsfag. De ulike prosjektene vil alle kunne bidra til å gi 

implikasjoner for pedagogisk og fagdidaktisk praksis innenfor temaet. 
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Vedlegg 
 

 

Vedlegg 1: Meldeskjema NSD 
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Vedlegg 2: Eksempel på intervjuguide fokusgruppe 

 

Intervjuguide fokusgruppe 

 

Før Utøya-besøket:  

• Hvordan ble elevene som fikk dra til Utøya valgt ut? 

• Ville noen av dere dra? Hvorfor/hvorfor ikke?  

• Har dere noen minner fra 22. juli 2011?  

• Har dere hatt noe undervisning om 22. juli før denne perioden? Hva? Hvordan skjedde 

undervisningen?  

• Synes dere det er tøft/vanskelig med slik undervisning? 

 

Om innholdet i den tverrfaglige perioden: 

• Kan dere fortelle litt om hva dere har gjort i den tverrfaglige perioden? 

• Hva gjorde dere i norsk?  

• Hva gjorde dere i samfunnsfag?  

• Hva gjorde dere i KRLE? 

• Hvorfor tenker dere at læreren deres ønsket å jobbe med 22. juli gjennom en slik 

tverrfaglig periode? 

 

Om øvelsen enig/uenig: 

• Kan dere beskrive hvordan en typisk diskusjon pleier å forløpe seg i 

samfunnsfagstimen? Hva skjer?  

• Hvordan pleier dere i klassen å håndtere å være uenige med hverandre? 

• Hva tenker dere er hensikten med en slik øvelse? 

• Hvordan taklet dere og deres medelever å være uenige i denne øvelsen? 

• Hvordan syntes dere det var å bli undervist av deres medelever? Skilte det seg ut fra 

undervisningen med deres lærer? Hvordan da? 

• Tenker dere at denne øvelsen hadde blitt annerledes om læreren deres hadde styrt 

undervisningen?  

• Hva var positivt med måten medelevene ledet dette på? Hva var negativt? 

• Fikk alle slippe til og si sin mening?  

• ++ spørsmål om observasjoner 

 

Avsluttende refleksjoner: 

 

• Hva tenker dere når dere hører ordet demokrati? 

• Hvorfor tenker dere at de på Utøya ville at dere skulle gjennomføre akkurat denne 

øvelsen?  

• Hva er sammenhengen mellom denne øvelsen og demokratiet? 

• Hvorfor er de relevante å gjøre med 22. juli som bakteppe? 
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Vedlegg 3: Eksempel på intervjuguide undervisende elev 

 

 

Intervjuguide undervisende elev 

 

Før Utøya-besøket: 

• Hvorfor ville du bli med på Demokratilæring på Utøya? 

• Hvordan ble dere valgt ut? Hvorfor tenker dere at akkurat dere ble valgt? 

• Har dere noen minner fra 22. juli 2011? 

• Hvor mye undervisning har dere hatt om 22. juli før dere dro til Demokratilæring på 

Utøya? Hva har dere gjort? 

• Synes dere det er tøft/vanskelig med slik undervisning?  

• Gjorde dere noen spesielle forberedelser før besøket på Utøya?  

• På Utøya står demokrati og medborgerskap sentralt i alle øvelsene. Hva legger dere i 

begrepet?  

 

Om innholdet i den tverrfaglige perioden: 

• Kan dere fortelle litt om hva dere har gjort i den tverrfaglige perioden? 

• Hva gjorde dere i norsk? 

• Hva gjorde dere i samfunnsfag?  

• Hva gjorde dere i KRLE? 

• Hvorfor tenker dere at læreren deres ønsket å jobbe med 22. juli gjennom en slik 

tverrfaglig periode? 

 

Om elevstyrt undervisning: 

• Har dere hatt elevstyrt undervisning tidligere? Hva? Hvordan? 

• Hvordan planla dere undervisningen deres? Fikk dere mye hjelp fra lærer?  

• Hvordan var forberedelsene? Øvde dere mye i forkant? 

• Hva synes dere om å styre undervisning? Var det givende? Hvorfor? 

• Hva tenker du medelevene dine tenker om å bli undervist av en medelev? Hva er 

forskjell fra å bli undervist av en lærer? 

 

Om øvelsen enig/uenig:  

• Kan du beskrive hvordan en typisk diskusjon pleier å forløpe seg i 

samfunnsfagstimen? Hva skjer?  

• Hvordan pleier dere i klassen å håndtere å være uenige med hverandre? 

• Hva tenker du er hensikten med en slik øvelse?  

• Hvordan taklet medelevene dine å være uenige i denne øvelsen? Var det noen forskjell 

fra vanlig?  

• Hvordan reagerte dine medelever på å bli undervist av deg?  

• Var det noe som var vanskelig med å undervise i denne øvelsen? Hva? Hvorfor var det 

vanskelig? 

• Hva likte du med å undervise i denne øvelsen?  

• Tror du alle fikk slippe til? Sagt sin mening?  

• Hvordan synes du det var å lede dialogen? 

• ++ spørsmål til observasjonen 

 

Avsluttende refleksjoner: 
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• Hva tenker du på når du hører ordet demokrati? 

• Hvorfor tenker dere at dere at de på Utøya ville at dere skulle gjennomføre akkurat 

disse to øvelsene?  

• Hvorfor er de relevante å gjøre med 22. juli som bakteppe? 
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Vedlegg 4: Intervjuguide til lærerintervju 

 

Intervjuguide lærer 

 

 

Før Utøya-besøket: 

• Hvorfor valgte dere å søke om å få komme på Demokratilæring på Utøya? 

• Hvor mye undervisning har dere hatt om 22. juli før dere dro til Utøya?  

• Hvordan har du eller andre lærere på skolen undervist om temaet?  

• Synes du det er utfordrende å undervise om 22. juli tematikk? Hvorfor/hvorfor ikke? 

• Hvordan valgte dere ut de elevene som skulle bli med til Utøya?  

o Hvorfor gjorde dere utvelgelsen slik? 

o Hva er fordelen med en slik utvelgelse? Ulempen? 

• Gjorde dere noen spesielle forberedelser før besøket?  

• Har du hatt elever som har vært med på Demokratilæring på Utøya tidligere?  

• Demokrati og medborgerskap står sentralt i utformingen av opplegget på Utøya. Hva 

legger du i dette begrepet?  

 

Om elevstyrt undervisning: 

• Kan du fortelle om din rolle i planleggingen og gjennomføringen av 

undervisningsøkten? Hva gjorde du og hva overlot du til elevene?  

• Hva ser du på som fordeler med slik elevstyrt undervisning? 

• Og eventuelle ulemper?  

 

Innhold i den tverrfaglige perioden 

• Hvilke fag var involverte i det tverrfaglige prosjektet?  

• Hva er det overordnede målet med det tverrfaglige prosjektet?  

• Kan du fortelle noe om undervisningen i de ulike fagene? (For eksempel hva gjorde 

dere i norsktimene? Hva gjorde dere i samfunnsfagtimene) 

 

Om oppgaven enig/uenig: 

• Kan du beskrive hvordan en typisk samfunnsfaglig diskusjon forløper seg i 

klasserommet deres?  

• Hvordan pleier elevene å takle det å være uenige?  

• Hvilke tanker har du om hvordan elevene taklet å være uenige i denne øvelsen? 

• Var det annerledes enn til vanlig? Hvorfor tror du det var slik? Hvorfor ikke? 

• Hva tenker du er hensikten med en slik øvelse? 

• Føler du at hensikten kom fram/ble innfridd?  

• Tror du det skjedde endringer i elevenes tanker om det å være uenige om noe? 

• Hva tenker du om de undervisende elevenes ledelse av timen? Hvordan synes du de 

ledet samtalen?  

• Hvordan reagerte medelevene på å bli undervist av medelever? 

• Fikk alle slippe til?  

• Hvorfor tror du at akkurat denne øvelsen blir prioritert at elevene skal gjennomføre 

etter å ha vært på Utøya? 

• Hvordan knyttes denne øvelsen til 22. juli? Tror du læringsutbyttet hadde vært 

annerledes om den ikke ble gjort i en slik tverrfaglig periode om 22. juli? 
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• Hvordan knyttes denne oppgaven til demokratisk medborgerskap? Tror du elevene 

forstår denne koblingen? 

• + Eventuelle spørsmål om det jeg har observert 

 

Om øvelsen reagere på hatprat: 

• Har dere snakket om dette temaet tidligere?  

o Hva har dere snakket om da?  

• Hva tenker du er hensikten med en slik oppgave?  

• Føler du at hensikten kom fram/ble innfridd? 

• Hva tenker du om de undervisende elevenes ledelse av timen? Hvordan synes du de 

ledet samtalen?  

• Hvordan reagerte medelevene på å bli undervist av medelever? Fikk alle slippe til?  

• Hvorfor tror du at akkurat denne øvelsen blir prioritert at elevene skal gjennomføre 

etter å ha vært på Utøya? 

• Hvordan knyttes denne øvelsen til 22. juli? Tror du læringsutbyttet hadde vært 

annerledes om den ikke ble gjort i en slik tverrfaglig periode om 22. juli? 

• Hvordan knyttes denne oppgaven til demokratisk medborgerskap? Tror du elevene 

forstår denne koblingen? 

• + eventuelle spørsmål om det jeg har observert 

 

 

Om øvrige undervisningsøkter jeg ikke fikk observert: 

• Hva gjorde dere i økten?  

• Hvilke metoder ble brukt? Hvordan foregikk undervisningen? 

• Hva ønsket du å oppnå med denne økta?  

• ++ 

 

Om øvrige undervisningsøkter jeg var til stede i: 

• Hva var hensikten med denne økten? Hva ønsket du å oppnå?  

• ++ 
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Vedlegg 5: Undervisningsopplegg «Bli kjent med engasjementet ditt»  

 

 

 
 

 



 

 

87 

 

 



 

 

88 

 



 

 

89 

 


	1.  Innledning
	1.1  Problemstilling
	1.2  Demokratilæring på Utøya
	1.3  Oppgavens oppbygning

	2.  Teori og analytisk rammeverk
	2.1  Samtaledemokrati
	2.1.1  Deliberativt demokrati
	2.1.2  Kommunikativt og radikalt demokrati

	2.2  Demokrati og medborgerskap i skolen
	2.2.1  Grader av medborgerskap
	2.2.2  Undervisning om, for og gjennom demokratisk deltakelse
	2.2.3 To rammeverk for undervisning i demokrati og medborgerskap

	2.3  Christensens modell for undervisning i samfunnsfag
	2.4  Dialogbasert undervisning
	2.4.1  Uenighetsfellesskap og kontroversielle temaer

	2.5  Ulike perspektiver på 22. juli-terroren

	3. Metode
	3.1  Forskningsdesign
	3.2  Datainnsamling
	3.2.1  Rekruttering og utvalg
	3.2.2  Presentasjon av utvalget
	3.2.3  Ikke-deltakende observasjon
	3.2.4  Intervju som forskningsmetode
	3.2.5  Halvstrukturerte dybdeintervjuer
	3.2.6  Fokusgruppeintervjuer

	3.3  Analyseprosessen
	3.3.1  Transkripsjon
	3.3.2 Koding og kategorisering

	3.4  Forskerrollen
	3.5 Studiens pålitelighet og troverdighet
	3.5.1 Validitet
	3.5.2 Analytisk generalisering

	3.6  Etiske avveininger

	4.  Analyse
	4.1  Terror, ekstremisme og ekkokammer som innramming av undervisningen
	4.1.1  Hatefulle ytringer som konfliktperspektiv

	4.2  Demokratiske dialoger
	4.2.1  Kunnskapsnivåets betydning for demokratiske dialoger
	4.2.2  Klassemiljøets betydning for demokratiske dialoger
	4.2.3  Lærerens rolle i elevstyrte øvelser

	4.3  Demokrati og medborgerskap i undervisningen
	4.4  Hvorfor demokratilæring på Utøya?
	4.4.1  «Uten en metasamtale så er det ikke verdt en dritt»


	5.  Avslutning
	5.1  Implikasjoner for pedagogisk praksis og videre forskning

	Litteraturliste
	Vedlegg

