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Lærerveileder for økt samfunnsengasjement            

og praktisk demokratiopplæring i Troms 

 

 

 
 

 

 

 

Bakgrunn  

Et demokrati er avhengig av kunnskapsrike og bevisste innbyggere 

som engasjerer seg. Demokratisk deltagelse handler blant annet om 

valg, stemmerett, engasjement og viljen til å gjøre noe for sitt eget 

lokalsamfunn.  

 

Heidi Biseth har skrevet doktoravhandling om demokratiopplæringen 

på ungdomsskoler og videregående skoler i Norge, Sverige og 

Danmark, og intervjuet lærere og rektorer i de skandinaviske landene 

om hvordan demokratiopplæring foregår i praksis. I motsetning til 

mange europeiske land, har vi ikke et eget demokratifag i 

Skandinavia. Demokratiopplæringen skal skje som en del av flere fag, 

og handler både om å formidle konkret kunnskap om demokratiet og 

om å utvikle et demokratisk sinnelag hos elevene. Elevrådsarbeid kan 

være en måte å lære praktisk demokrati på, dersom det settes av nok 
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tid og ressurser. For mange lærere er det nødvendig med kompetanse 

og tid til opplæring i demokrati, og redskap til undervisningen.  

 

Økt samfunnsengasjement  

Ung i Troms har i flere år arbeidet med unges samfunnsengasjement. 

Målet er å styrke opplæring i samfunnsengasjement og praktisk 

demokratiopplæring i de videregående skolene i Troms.  

 

På bakgrunn av dette har Ung i Troms fått i oppdrag av 

utdanningsetaten i Troms Fylkeskommune å utarbeide denne 

lærerveilederen til bruk på videregående skoler i Troms. Ung i Troms 

har inkludert og samarbeidet tett med Likestillingssenteret og andre 

fylker som har denne satsingen i arbeidet med denne veilederen. Selv 

om veilederen er tenkt brukt på videregående skoler, ser vi gjerne at 

også ungdomsskoler benytter seg av den.  

 

Lærerveileder  

Denne lærerveilederen er laget for å kunne tas i bruk i valgkampen 

høsten 2017. I tillegg ønsker Ung i Troms at det ikke bare gjøres i 

valgkampen, men at diskusjoner rundt valg og demokrati blir en 

integrert del av undervisningen. Ta gjerne med spørsmål hentet fra 

denne veiledningen inn i ordinære læreplanmål: For eksempel øvelsen 

fra Tullevik kommunestyre kan sees i sammenheng med retorikk i 

norskfaget, utvikling av stemmerett kan knyttes til historie og lokale 

saker kan tas opp i tilknytning til samfunnsfag.  
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Stemmerettsambassadører  

Lærerveilederen distribueres til alle videregående skoler i Troms, og 

er tilgjengelig på hjemmesiden stemmerettsambassadører.no. Her 

ligger det i tillegg praktisk informasjon om når og hvordan du kan 

stemme. Mange unge oppgir at de gjerne skulle ha prøvd å stemme før 

de stemmer på ordentlig. Ta kontakt med kommunen din for å få 

ordentlige stemmesedler, slik at elevene kan øve seg på å sette kryss 

eller gi slenger til eksempelvis unge kandidater fra andre lister. 

Alternativt kan valglistene til «Tullevik kommunestyre» brukes, se 

øvelse 6 og vedlagte stemmesedler.  

 

Ungdomskandidater  

På stemmerettsambassadører.no vil ungdomskandidater som stiller til 

valg ved fylkes- og kommunevalget i Troms presentere seg selv. La 

elevene gå inn og se om det er ungdomskandidater som stiller til valg i 

egen kommune, og eventuelt hvor mange. Kanskje er det noen elevene 

kjenner? Reflekter rundt hvorfor noen ungdommer stiller til valg, og 

om de bør få en ekstrastemme ved valget.  

 

Streaming av debatter  

Vi håper at noen skoledebatter eller ungdomsvalgdebatter i 

valgkampen i Troms blir streamet. Dersom det skjer, vil vi legge ut 

link på nettsiden for at debattene kan sees i undervisning, og at det er 

mulig å analysere de eller se hvordan de ulike partiene presenterer seg 

og sine saker.  

 

Mer informasjon  

I denne veilederen finner dere sju øvelser som er ferdige til bruk i 

undervisningen. I boka «Må vi snakke om demokrati? – om 

demokratisk praksis i skolen» gir forfatterne flere innspill til hvordan 

demokratiopplæring i skolen kan knyttes til mange fag. Skolefagenes 

fagplaner blir lagt til grunn og demokratiopplæring er beskrevet på 

fagets premisser. Her finner du eksempler på hvordan demokrati, 

http://www.stemmerettsambassadører.no/
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medvirkning og diskusjon kan anvendes i matematikk, naturfag, 

KRLE, samfunnsfag, norsk. Er du interessert i å gjøre det Ung i 

Troms ønsker, nemlig å styrke demokratiopplæringa i alle fag, så kan 

boka være interessant!  

 

Hanne Sofie Roaldsen 

Ungdomskoordinator 

Troms fylkeskommune 
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Øvelse 1: Tullevik kommunestyre  

 

Tidsramme 1-2 skoletimer + forberedelse  

I forkant av timen deles klassa inn i tre partier + 2 ordstyrere fra «grått 

parti». De tre gruppene får navnet «parti Rød», «parti Grønn» og 

«parti Blå». Gruppene får presentert tre saker, og partiprogrammet til 

sitt parti. Hvert parti er for en sak og mot en annen sak. Den tredje 

saken har de i utgangspunktet ikke noe standpunkt til. Elevene skal 

forberede innledning og argumenter til de to sakene partiene har tatt 

stilling til. Den saken de ikke har tatt stilling til skal de ikke forberede, 

den skal de bli overbevist av de andre.  

Alle bør forberede et innlegg på to minutter, halvparten av hvert parti 

forbereder for-innlegg for gruppa, halvparten forbereder mot-

innlegget. Ordstyrerne forbereder debatten og leder møtet.  

 

Sak 1: 16 års stemmerett  

Regjeringen har sendt ut forslag om å senke stemmerettsalderen ved 

lokalvalg til 16 år. Begrunnelsen for å fremme forslaget er basert på 

de gode erfaringene med forsøk på å senke stemmerettsalder, samt 

ønsket om å øke valgdeltakelsen og samfunnsengasjement blant 

ungdom før de flytter hjemmefra for studier. Rådmannen i kommunen 

er skeptisk til forslaget, mener det er vanskelig med 

demokratiopplæring i ungdomsskolen og at 16-åringer er for umodne.  

 

Sak 2: Nedlegging av Ungdommens kulturmønstring (UKM)  

På grunn av reduserte inntekter til kommunene foreslår Rådmannen å 

legge ned det lokale UKM-arrangementet. Rådmannen mener å kunne 

spare kr 100 000 ved å ikke arrangere en lokal mønstring. UKM i 

Troms har gått ut i avisen og advart mot å legge ned lokal mønstring, 

da ungdom vil miste en viktig kulturarena i sin kommune.  
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Sak 3: Fredning av naturområde  

Gullvik er et nydelig område i Tullevik. Sjeldne planter og fugler 

stortrives her og det er et potensiale for turister som ønsker å se de 

vakre omgivelsene. Miljøbevegelsen har lenge arbeidet for å bevare 

viktig plante- og dyreliv i kommunen. Samtidig inneholder fjellene 

rundt Gullvik betydelige mineralforekomster. Å frede fjellene betyr at 

disse ressursene ikke kan utnyttes i fremtida, noe som kan innebære 

mange arbeidsplasser og inntekter for kommunen.  
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Partiprogram for Rød  

Partiet Rød er et parti på venstresiden av politikken. Partiet er 

sosialistisk/sosialdemokratisk. Hovedsakene er mer fellesskap, flere 

arbeidsplasser i kommunen og å skape et godt oppvekstmiljø for barn 

og ungdom. Om de tre sakene som skal til behandling sier 

partiprogrammet følgende:  

16 års stemmerett: For  

Nedlegging av UKM: Uklart  

Fredning naturområde: Mot  

 

Partiprogram for Grønn  

Partiet Grønn er et parti i sentrum av politikken. Partiet er et liberalt 

miljøparti og for individuelle rettigheter. Hovedsaken er å ta vare på 

den flotte naturen som finnes i kommunen, skape et inkluderende 

flerkulturelt samfunn og jobbe for flere miljøvennlige arbeidsplasser. 

Om de tre sakene som skal opp til behandling sier partiprogrammet 

følgende:  

16 års stemmerett: Uklart  

Nedlegging av UKM: Mot  

Fredning naturområde: For  

 

Partiprogram for Blå  

Partiet Blå er et parti på høyresiden i politikken. Partiet er 

verdikonservativt. Hovedsakene er å opprette flere sykehjemsplasser, 

utbedre veinettet og effektivisere offentlig sektor. Om de sakene som 

skal opp til behandling sier partiprogrammet følgende:  

16 års stemmerett: Mot  

Nedlegging av UKM: For  

Fredning naturområde: Uklart  
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Øvelse 2: Partidebatt i klasserommet  

 

Tidsramme 1 skoletime + forberedelse  

Denne øvelsen gjennomføres som alternativ til Øvelse 1, Tullevik 

kommunestyre.  

 

Klassen deles inn i de ulike partiene eller grupperingene som stiller 

liste ved lokalvalget eller fylkestingsvalget. Hver gruppe får tildelt et 

parti som de skal sette seg inn. Hvilke hovedsaker har de? Hvilke 

saker bør de presentere overfor ungdom i videregående skole?  

 

Basert på valgprogrammene til de ulike partiene skal gruppene 

forberede et hovedinnlegg (3 minutter), to debattinnlegg (2 minutter) 

og en sluttappell (1 minutt).  

 

I skoletimen gjennomføres det en partidebatt der en fra hver gruppe 

sitter som representanter for sitt parti. Alle partiene presenterer sitt 

hovedinnlegg. Deretter kan partiene tegne seg til debatt to ganger og 

holde debattinnlegg. Debatten avsluttes ved at hvert parti holder sin 

sluttappell.  

 

Lærer eller to elever kan være ordstyrer for debatten. Det er viktig at 

ordstyrer er nøytral i debatten og styrer diskusjonen ut fra hva som er 

bestemt i forkant.  

 

Alternativ øvelse 2:  

Elever deles inn i grupper og forbereder innlegg basert på de ulike 

partienes programmer uten å gjennomføre debatt.  

Øvelsen kan også gjennomføres ved at elevene holder innledningene 

for klassen og invitere elevene inn i debatten med egne meninger.  
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Øvelse 3: Ta stilling til påstander om valg og demokrati  

 

Tidsramme: 1 skoletime  

Alle deltakere står på gulvet. Et hjørne i klasserommet er «enig», i 

motsatt ende «uenig».  

 

Elevene blir informert om at læreren leser opp en rekke påstander, og 

at elevene skal ta stilling til om de er enig eller uenig i hver påstand, 

og forflytte seg i lokalet deretter. Er de usikre kan de stå midt mellom. 

Lærer bør spørre elevene hvorfor de har stilt seg der, og la elevene 

argumentere for sitt standpunkt. Før neste utsagn leses opp, kan 

elevene spørres om noen vil bytte plass på bakgrunn av medelevers 

argumentasjon.  

 

Presiser at det ikke finnes fasitsvar på påstandene. Hensikten med 

øvelsen er å reflektere og ta stilling.  

 

Start med en ufarlig øvelse; Cola er bedre enn Solo for å vise hvordan 

man skal flytte seg.  

 

Still spørsmål til elevene:  

Hvorfor står du her? Vil du fortelle mer om det? Er noen i tvil om hva 

som menes med påstanden?  

 

Hvis alle elevene er enige, kan du minne dem om at de ikke må ta 

stilling etter egen overbevisning, men at de kan innta et annet 

standpunkt for å vise at man kan ha ulike meninger, og at man skal 

respektere ulike meninger.  

 

 

-åringer er best egnet til å styre landet  
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-åringer er klokere og mer modne enn 16-åringer  

 

 

 en jenteting  

 

 

 

 

 

en menneskerett 

  

Alternativ øvelse 3:  

Påstandene i denne øvelsen kan også brukes til å diskutere i grupper 

eller la elevene krysse av på skjema for enig, uenig og usikker, før det 

diskuteres i klassa. Det viktigste her er refleksjonen.  
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Øvelse 4: Diskutere nyhetsbildet  

 

Tidsramme: 10 minutter eller en skoletime  

Ta utgangspunkt i dagens avis eller hør programmet «Politisk kvarter» 

på NRK Alltid nyheter.  

 

La klassen få diskutere saken(e) som er aktuelle.  

 

Diskuter:  

 

 

 

 

 

 

Denne øvelsen kan man gjenta flere ganger, særlig dersom man 

begrenser tiden til 10 minutter i starten eller slutten av en skoletime.  

Dersom man ønsker å bruke mer tid, eller dersom det ikke 

gjennomføres skoledebatt på egen skole, kan man heller se (utdrag 

fra) en valgdebatt på tv eller en streamet ungdomsdebatt som vil ligge 

på www.stemmerettsambassadører.no og diskutere de samme 

spørsmålene som over.  
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Øvelse 5: Fremtidsvisjon  

 

Tidsramme: 1 skoletime  

Still spørsmålet «Hva skal til for at du skal bo i hjemkommunen din 

om ti år».  

 

Elevene starter med å notere ned stikkord, hva de mener at må til for 

at hjemkommunen skal bli et bedre sted å bo.  

 

Etter 3 minutter kan elevene snu seg til sidepersonen og dele 

stikkordene.  

 

Etter 3 minutter bør alle elevene få si først et punkt de har kommet 

frem til for klassen.  

 

Lærer kan skrive opp på tavla. Når alle har sagt en ting, spør læreren 

om det er noe som ikke har blitt nevnt. Suppler lista.  

 

Diskuter hva som har kommet frem. Står noe av dette i lokale 

valgprogram? Er det noen partier som gjør dette?  

 

Spørsmålet i denne øvelsen kan også gis som gruppeoppgave og 

forberedes som presentasjon for resten av klassen, eller som en 

individuell skriftlig oppgave.  
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Øvelse 6: Valg  

 

Denne øvelsen kan gjennomføres for å gi elevene en prøvesmak av 

hvordan det er å stemme i et vanlig valg og hvordan man kan gjøre 

endringer på en stemmeseddel.  

 

Ta utgangspunkt i stemmesedlene til valget i egen kommune dersom 

du har det tilgjengelig, eller bruk stemmesedlene til Tullevik 

kommunestyre, der parti Rød, parti Grønn og parti Blå stiller.  

 

Se vedlegg.  

 

Før elevene skal få stemme, er det viktig å gi opplæring i hvilke 

endringer de kan gjøre på stemmeseddelen.  

 

Det er mulig å gjøre to forskjellige endringer på valglisten som de 

ønsker å stemme i kommune og fylkestingsvalg.  

Andre regler gjelder for Stortingsvalg:  

 

1. Sett kryss foran navnet. Da gir du den personen en ekstra stemme, 

en «tilleggs stemme» 

 

2. Før opp kandidater fra andre lister. Da gir du personen du fører opp 

en «slenger».  

 

Ha alle stemmesedlene i et stemmeavlukke eller eget hjørne i 

klasserommet, og la elevene få velge seg det partiet de ønsker å 

stemme på og la de få gjøre endringer på stemmesedlene dersom de 

ønsker det. Deretter skal de brette stemmeseddelen slik at 

kandidatenes navn vender inn og putte stemmeseddelen i en valgurne 

eller tilsvarende.  
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Til slutt kan dere ta opptelling i antall stemmer til hvert parti og hvor 

mange prosent av stemmene har de ulike partiene fått?  

 

Det er 9 plasser i kommunestyret. Det partiet med flest stemmer får 4 

representanter, det nest største får 3 og det minste får 2 representanter.  

 

Dersom dere har tid, kan dere gjennomføre en kandidatkåring for å se 

hvilke kandidater som faktisk kommer inn i kommunestyret. Hvert 

kryss og hver slenger gir 0,25 stemme ekstra til kandidaten. De to 

øverste kandidatene står med uthevet skrift, de er forhåndskumulert av 

partiene. Partiene har valgt å gi dem et stemmetillegg som kan sikre at 

de prioriterte kandidatene ender på toppen av valglista. Når de er 

forhåndskumulert får de 0,25 stemme ekstra for hver stemme partiet 

har fått.  

 

Hvis dere har gjennomført kandidatkåring, kan dere se på 

kjønnsfordeling blant representantene. Ofte blir den representanten 

som vinner kandidatkåring for sitt parti gruppeleder i kommunestyret. 

Hvordan er kjønnsfordelingen her? Hvilket parti får ordføreren? 

Listetoppen til vinnerpartiet eller et av de to andre partiene, hvis de to 

andre samarbeider, får ordføreren.  
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Øvelse 7: Tema til diskusjon  

 

Tema til diskusjon kan tas opp hvis dere har tid eller behov, og kan 

brukes i ulike fag. Dette er åpne spørsmål som Ung i Troms har 

formulert og som dere for eksempel kan åpne eller avslutte timer med.  

Dere kan stille spørsmålet åpent, eller utfordre halve klassa til å 

argumentere for og den andre halve til å argumentere mot.  

 

Spørsmålene eller temaene kan med fordel brukes som integrert del av 

undervisning, som tips til hjemmeoppgaver mm.  

 

Ungdomsspørsmål  

 

valgkampen?  

ist endret?  

kommune?  

 

 

mens 

kommunestyre?  

 

 

Skole  

 

 

deler?  
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Regionale saker  
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Vedlegg til øvelse 6: Valg til Tullemark kommunestyre  
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PARTI RØD  

Valgliste ved kommunestyrevalget i Tullevik kommune, 2015  

1. Kari Rød, født 1985, Tullevik  

2. Ola Rød, født 1997, Tullevik  

3. Gamlemor Rød, født 1938, Rullevik  

4. Gamlefar Rød, født 1942, Rulleivk  

5. Tante Rød, født 1964, Tullevik  

6. Onkel Rød, født 1972, Tullevik  

7. Ganske Rød, født 1961, Rullevik  

 

Kandidater fra andre lister Fornavn Etternavn Parti 

 

 

 
     

   

 

 


