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Hilsen fra rektor
Jeg har en klar formening om at all endring starter 
med en undring. Det å undre seg over små og store 
fenomener går ofte over i erkjennelser før endring 
skjer. Dette er en del av vårt liv og oppvekst og vi 
møter det systematisert allerede fra barnehagen. 
Det er en del av vår livslange læring. Forskning 
blir definert som en aktiv, grundig og systematisk 
granskning for finne ny viten og øke kunnskapen. 
Forskere er noe man ofte forbinder med vitenskapelig 
ansatte som anvender vitenskapelige metoder, men vi 
er alle forskere og vi kan alle anvende vitenskapelige 
metoder for å belyse fenomener. Det ligger implisitt 
i fagfornyelsen at man skal fornye fagene og at 
man skal få mer tid til dybdelæring og skape bedre 
sammenheng mellom fagene. Det legger opp til at 
elever skal være reflekterende, kritiske, utforskende 
og kreative.

Tilbakemeldinga fra høgskoler og universitet er at 
mange elever er for dårlig studieforeberedt. Det 
handler i stor grad om evnen til akademisk skriving. 
Et av skolens mål er derfor å forberede elevene 
bedre til høyere utdanning. Fra vg1 på Porsgrunn 
videregående skole øver elevene seg på tverrfaglig 
utforskende og prosessorientert skriving. I år er det 
første året hvor alle elevene i Vg3 har skrevet en 
forskningsoppgave i et fag. 

Jeg har lest gjennom forskningsoppgavene som er 
antatt til skolens publikasjon. Her har våre eminente 
elever og lærere banet vei. Håper dere leser dem 
med samme glød og interesse som jeg har gjort, og 
jeg håper alle våre elever og ansatte har lært mye av 
prosessen.

Mvh Kai Magne Bråthen 

Rektor
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Forskningsoppgava i Vg3 på 
Porsgrunn vgs

Hva, hvordan og hvorfor?
Ved Porsgrunn videregående skole skulle alle elever 
i Vg3 skrive en forskningsoppgave. De kunne selv 
velge om det skulle være innenfor et humanistisk, 
samfunnsvitenskapelig, realfaglig eller idrettsfaglig 
forskningsfelt, i et programfag eller et fellesfag. 

Hensikten med en forskningsoppgave er å gjennom-
føre en forsknings- og skriveprosess der eleven vil 
kunne fordype seg i et tema eller område og dermed 
bedre forstå hvordan hen best lærer. I tillegg vil hen 
kunne lære at en slik prosess er overførbar til annen 
læring videre. Et annet viktig mål for en slik oppgave, 
er at eleven vil være enda bedre rusta for videre 
studier og de arbeidsmetodene som kreves videre.

Skrivesenteret har laget en veileder for arbeids-
prosessen til forskningsoppgava, en rapportmal for 
selve skrivinga og har veileda tekstene til elever som 
har booka time på Skrivesenteret. 

Vi har lest gjennom alle tilsendte forskningsoppgaver 
og har valgt ut de som blei publisert. De utvalgte 
oppgavene er alle gode representanter for sine fag og 
sine tema og viser at det er mulig å drive forskning på 
videregående nivå. De er alle gode modelltekster for 
elever som kommer etter. 

Hilsen Skrivesenteret PVS
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Sammendrag 
Jeg ønsket før jeg begynte på denne oppgaven å finne ut hvor reelle formlene vi lærer på 
videregående er. Måten jeg ville gjøre det på var ved å gjennomføre et forsøk som gikk ut på å skyte 
en kule i en bane på samme måte som et skrått kast. Jeg ville finne ut om det var noen vinkler som 
gjorde at svarene formlene ga oss og de faktiske resultatene forsøket ga oss hadde mer til felles enn 
andre vinkler. Dette viste seg i lengden å være verre å finne ut enn først antatt. 

De første problemene kom når det gjennomførte forsøket skulle analyseres. Fartsmålere som ikke 
målte riktig, vanskelige bilder og mange andre små usikkerheter skulle gjøre denne oppgava 
vanskelig å få riktig. Selv om jeg prøvde etter beste evne være kreativ for å få løst oppgaven ble 
usikkerhetene så store at det ender med at det ikke er mulig å lage en god konklusjon. 

 

 

Forord 
Jeg vil gjerne takke alle som har vært med å hjelpe meg å gjennomføre mitt prosjekt. Spesielt vill jeg 
takke mine veiledere Magnus Gjertmundsen og Arild Vinkenes for å gjøre det mulig å gjennomføre 
forsøket slik jeg ønsket. Jeg må også takke dem for hjelp med analyser, tips for praktisk 
gjennomføring og alle innspill de har kommet med.  
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1. Innledning 
Som fysikkelev synes jeg at det interessant å kunne regne på hvordan ting vil bevege og oppføre seg, 
men hvor sikre er egentlig beregningene vi gjør når man tar dem ut i den virkelige verden?   

1.1. Bakgrunn 
I fysikk 1 og 2 lærer vi ved flere anledninger hvordan vi skal gjøre beregninger på hvordan 
legemer beveger seg i både rom og plan. Felles for alle disse beregningene er de tar 
utgangspunkt i at legemene beveger seg under det vi kan kalle ideelle forhold. Dette betyr at vi 
ofte ikke tar hensyn til reelle faktorer som friksjon, luftmotstand og annen ytre påvirkning på 
legemene. Det jeg ønsker å finne ut er om det er store forskjeller mellom de teoretiske 
forsøkene vi gjør i våre beregninger, og forsøk vi gjør i den virkelige verden med reelle forhold.     

1.2. Avgrensning, problemstilling og disposisjon 
Dette temaet er nesten ubegrenset stort, og det finnes mange tusen forskjellige 
fremgangsmåter til hvordan jeg skulle angripe oppgaven. Jeg fant tidlig ut at jeg ønsket å bruke 
det vi hadde lært om bevegelse i to dimensjoner når jeg skulle velge oppgave. Grunnen til at jeg 
ville bruke denne kunnskapen er at formlene er enkle og tydelige, i tillegg til at jeg uten store 
problemer klarer å putte denne informasjonen inn i et visuelt format. Formlene vi bruker her er 
tydelige eksempler på at vi ikke tar hensyn til noen reelle faktorer.  

Med dette i tankene valgte jeg derfor å gjennomføre forsøk som innebærer skråe kast. 
Formlene vi bruker for skrått kast er gode, i den forstand at det ikke vil bli noe særlig stort 
problem å få tak i informasjon som vil kreves for å bruke dem. Samt at formlene selvfølgelig ikke 
tar hensyn til reelle forhold. Jeg vil også finne ut om noen utkastvinkler korrelerer mer til den 
virkelige verden enn andre vinkler. Jeg valgte å gjøre dette av interesse, og for å få litt mer 
omfang i selve oppgaven. Formlene jeg vil bruke er også da selvfølgelig de var har lært i fysikk 1 
og 2. Problemstillingen min kan da formuleres slik: 

Finnes det en sammenheng mellom hvor langt et legeme går når det blir kastet og hvor reelt 
resultatet du får er, og er det noen vinkler som korrelerer mer til den virkelige verden enn andre? 

På grunnlag av dette vil jeg gjennomføre de skråe kastene mine ved ulike vinkler mellom 30o og 
60o. Resultatene vil jeg presentere ved å lage grafiske fremstillinger av beregnet kast og faktisk 
kast, og prøve å se om det er mulig å lage en funksjon, eller et uttrykk, for å se ved hvilke vinkler 
de reelle forholdene korrelerer mer til de ideelle forholdene.   
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Min hypotese før jeg starter på forsøkene er at de faktiske forsøkene vil korrelere mer med 
utregningene jo nærmere vinkelen blir 90o, og at jo nærmere vinkelen blir 0o, jo mindre vil 
forsøkene korrelere med utregningene. 

Videre vil jeg gå igjennom teori før jeg ser på metoden jeg har brukt for å finne svar på 
problemstillingen. Her vil jeg se på hvordan jeg jobbet med oppgaven, problemer jeg støtte på 
veien og kort om hvordan jeg jobbet meg rundt dem. Deretter vil jeg legge frem resultatene 
mine, før jeg går inn i en diskusjonsdel. I diskusjonsdelen skal jeg kritisk gjennomgå feilkilder, 
sikkerheter og usikkerheter for å nevne noe. Helt til slutt har jeg satt sammen en konklusjon 
hvor jeg oppsummerer det som har blitt gjort og hva jeg eventuelt kan konkludere med.      

 

 

2. Teori 
Hovedsakelig er det en formel jeg vil bruke til denne undersøkelsen, nemlig vektorfunksjonen som 
tar utgangspunkt i bevegelseslikning 1; 𝑠𝑠 = 1

2 𝑎𝑎𝑡𝑡
2 + 𝑣𝑣0𝑡𝑡 + 𝑠𝑠0. Vektorfunksjonen jeg vil bruke tar 

utgangspunkt i at legemets bane kan deles opp i bevegelsen legemet gjør i x-retning og bevegelsen 
legemet gjør i y-retning (Sandstad, Fossum, Myhrehagen, Dellnes og Bergli, 
2019, s 75). Grunnen til at man kan separere disse to bevegelsene er at 
siden det ikke er noen ytre kraft som påvirker legemet under banen vil 
bevegelsen i de to retningene være uavhengige av hverandre. Dette kalles 
uavhengighetsprinsippet. Uavhengighetsprinsippet kan forklares ved å se 
på bildet til høyre. Ballbanen til venstre viser en ball som blir sluppet rett 
ned fra en høyde, mens ballbanen til høyre viser en ball som er sluppet fra 
samme høyde, men med en gitt fart i x-retningen. Legg merke til at ballen 
er på den samme y-høyden ved de samme tidspunkt. Dette kan forklares ved ballen beveger seg 
med samme akselerasjon i y-retning uavhengig av bevegelsen i x-retning (Electronics World, 2015, 
0:02). På grunnlag av dette kan man sette opp vektorfunksjonen slik at posisjonen legemet i x-
retning blir beskrevet med 1. bevegelseslikning med utgangspunkt i verdiene for x-retning, og 
samme for posisjonen i y-retning med verdier med utgangspunkt i y-retning. Utledningen av 
formelen jeg vil bruke vil da se slik ut: 

𝑠𝑠(𝑡𝑡) = [12 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑡𝑡
2 + 𝑣𝑣0𝑥𝑥𝑡𝑡 + 𝑥𝑥0,

1
2 𝑎𝑎𝑦𝑦𝑡𝑡

2 + 𝑣𝑣0𝑦𝑦𝑡𝑡 + 𝑦𝑦0]  

Akselerasjonen i x-retningen vil være 0, med tanke på at det ikke blir tilført noe mer energi til kula 
når den har begynt på banen. x0 vil også være lik null, siden jeg velger å legge start punkt i x-
retningen på starten av banen til kula. På y-verdiene av kurven vet jeg at akserelasjonen er lik 
tyngdekraften, altså 𝑎𝑎𝑦𝑦 = −𝑔𝑔. I tillegg velger jeg å legge nullverdiene for y-retning der ballen lander. 
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Dette betyr at 𝑦𝑦0 = ℎ0, hvor ℎ0 = høyden over bakken til kanonen (Sandstad, 2019, side 76). Når 
man putter dette inn i formelen får man denne vektorfunksjonen. 

𝑠𝑠(𝑡𝑡) = [12 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑡𝑡
2, − 1

2 𝑔𝑔𝑡𝑡
2 + 𝑣𝑣0𝑦𝑦𝑡𝑡 + ℎ0]  

3. Metode 
Jeg vil teste hypotesen min ved å bruke en utskytningskanon som kan stilles inn med ulike 
vinkler. Kanonen skyter et kuleformet prosjektil i det som vil bli banen til et skrått kast. For å få 
nok data til utregningene bruker jeg også en fartsmåler til å få målt utgangsfart. Forsøket i 
gjennomførte jeg på denne måten: 

Utsyr:  

- Kanon med justerbar utgangsvinkel  
- Prosjektil/kule 
- Klemme til å holde kanon  
- Fartsmåler 
- Stativ til å holde fartsmåler 
- Kamera  
- Meterstokk (eller annen gjenstand med bestemt lengde) 
- Tracker  

Fremgangsmåte 

1. Begynte med å sette opp utstyret som vist på bildet. 
Kanonen er satt med klemma fast i pulten, mens 
fartsmåleren er satt slik at ballbanen vil bryte laseren 
som måler farten. Meterstokken la jeg tydelig foran 
PC-en slik at den vil være lett å finne på Tracker 
senere. Jeg valgte også å sette PC-en frem med hvilken 
vinkel det er på kanonen og hvilket forsøk som blir 
gjennomført for å få bedre oversikt når videoene 
skulle analyseres.  
 

2. Videre gjennomførte jeg fem forsøk per vinkel. Vinklene jeg skøyt fra var 30o, 40o, 45o, 
50o og 60o. Kanonen, som hadde tre kraftnivåer, stilte jeg alltid inn på det høyeste 
kraftnivået. Jeg filmet alle forsøkene og delte dem etter hvilken vinkel som ble skutt.  
 

3. Etter å ha gjennomført alle forsøkene tok jeg og regnet ut gjennomsnitts utgangsfart ved 
de ulike vinklene og sammenlignet dette med de originale målingene og satte inn filmen 
som hadde utgangsfart nærmest gjennomsnittet i Tracker. For eksempel var 
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gjennomsnittet ved 30o 3,273 m/s. Her var det forsøk nr. 1 som var nærmest 
gjennomsnittet med en utgangsfart på 3,274 m/s derfor valgte jeg å legge dette forsøket 
inn i Tracker  
 

4. Etter å ha lagt inn videoene i Tracker satt jeg inn de nødvendige verdiene (Lengden på 
meterstokken, og akser). Videre brukte jeg Tracker til å lage grafiske fremstillinger av 
ballbanene.  
 

5. Etter å ha fått grafiske fremstillinger av alle forsøkene tok jeg og begynte å lage 
fremstillinger av kastene under ideelle forhold (uten luftmotstand). Dette gjorde jeg ved 
å bruke graftegneren i 
GeoGebra. Jeg merket her tidlig 
at farten som fartsmåleren 
hadde fanget opp ikke stemte. 
Derfor brukte jeg farten Tracker 
målte på prosjektilet i x- og y-
retning. Jeg fant farten i x-
retning ved å ta gjennomsnittet 
av farten i x-retningen, med 
unntak av farten i punkter som 
hadde store avvik fra resten av 
målingene, eksempelvis de markert med blå ring på bildet. For å finne farten i y-retning 
tok jeg gjennomsnittet av farten i de fire første punktene. 
 

6. Det neste jeg gjorde var å legge punktene fra Tracker inn på GeoGebra i samme 
grafikkfelt for en tydeligere se forskjellen mellom reelle og ideelle kast.  

 

4. Resultater 
Jeg fant alle verdiene for de reelle kastene ved å hente informasjon ut av Tracker. Verdiene for de 
reelle kastene fant jeg ved å sette verdiene inn i vektorfunksjonen 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = [12 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑡𝑡

2,− 1
2 𝑔𝑔𝑡𝑡

2 + 𝑣𝑣0𝑦𝑦𝑡𝑡 +
ℎ0] i GeoGebra. Hvordan kurvene ser ut kommer jeg tilbake til.  

Vinkel 
på 
kanon  

Fart på 
prosjektil 

x-retning  

Fart på 
prosjektil 
y-retning  

Starthøyde 
for 
prosjektil  

Distanse 
prosjektil 
ideelle 
forhold   

Distanse 
prosjektil 
reelle 
forhold 

Forskjell 
mellom reelle 
og ideelle 
forhold  

30o 5,60 m/s 3,50 m/s 0,93 m  5,16 m 3,94 m  1.31 
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40o 4,55 m/s 3,19 m/s 0,90 m  4,00 m  4,06 m  0.99 

45o 4,07 m/s 3,78 m/s 0,85 m  3,87 m 3,77 m  1,03 

50o 3,57 m/s 4,11 m/s 0,88 m  3,62 m 3,59 m  1,01 

60o 2,81 m/s  4,94 m/s 0,85 m 3,25 m 3,03 m 1,07 

 

Visuelle fremstillinger 

I alle fremstillingene så er den ideelle banen representert med en heltrukken linje. Den reelle 
ballbanen er i alle fremstillingene representert med en «stiplet»-linje, hvor punktene er hentet 
direkte fra Tracker.   

30 grader  

 

 

 

40 grader  
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60 grader  
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50 grader  

 

60 grader  
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Fremstilling av forskjell 

Dette er en fremstilling av to grafer som kan være med på å beskrive hvordan utskytsvinkelen 
påvirker hvor feil beregninger av skrått kast er i forhold til reelle skårekast  

 

 

5. Diskusjon og Analyse 
Her skal jeg gå dypere inn i hvordan jeg har bearbeidet dataene, hvordan jeg har funnet og valgt 
verdier, hvor sikkert og usikkert måten dataene er behandlet, hvilke andre feilkilder kan ha vært til 
stedet og hvilke aspekter av prosessen kunne/burde ha blitt gjort på en annerledes/bedre måte. Jeg 
vil være kritisk til hvordan jeg har valgt å jobbe, men samtidig begrunne hvorfor jeg har valgt å gjøre 
det slik som jeg gjorde.  

Den første og kanskje den største usikkerheten i hele forsøket kan ha kommet av en blanding av 
bruken av kamera og bruken av Tracker. Både hvordan filmen er i forhold til vinkling av kamera, 
kameraets lukkertid til hvordan filmen holder seg fra den er på telefonen til den er i Tracker er 
sentrale for hele forsøket. Dette er feil som for meg, med det utstyret jeg har tilgang til er vanskelig 
å få gjort noe særlig med. Her måtte jeg rett og slett bare gjøre så godt jeg kunne for å gjøre ting så 
riktig som mulig. Det jeg på den andre siden har mer kontroll over er hvordan jeg bearbeider 
dataene i Tracker.  
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Tracker er i all hovedsak hvor alle dataene fra de reelle kastene ble 
analysert. Dette gjør at det er her mange av de mest kritiske feilene 
kan komme. Et av eksemplene som gjør at analysen i Tracker kan bli 
feil er når jeg skal markere banen til kulen. Det kan bli feil i analysen 
når kameraet ikke har klart å skille ballen fra bakgrunnen. Derfor må 
jeg her prøve å finne et omtrentlig punkt hvor i bildet ballen 
befinner seg ved slike tidspunkt. Når jeg skulle regne 
gjennomsnittsfarten, prøvde jeg å utelate punkter som ligner på 
punkt 13 på bildet til høyre. Det var heller ikke mulig å utelate kun 
et og annet punkt når jeg analyserte. Selv om jeg har prøvd etter 
aller beste evne å sette punktet riktig, kan det være feil.  

Et annet eksempel på markering av ballbane som kan 
ha gitt dårlige eller unøyaktige resultater er når det 
kommer eksempler som bildene til høyre. Her er farten 
til ballen såpass mye høyere enn lukkertiden på 
kameraet at ballen blir «dratt» utover i bildet. 
Igjennom hele rekka av bilder er ballen blitt trukket 
litt, men jo nærmere ballen kom bakken (bilde lengst 
til høyre), eller da jo høyere fart ballen hadde jo mer 
ble ballen trukket utover. Jeg prøvde gjennomgående å sette «point mass» helt i «enden» av kulen.  
Om dette er den beste måten å gjøre det er jeg usikker på, kanskje hadde det vært bedre å sette 
punktet i midten av kula. Spesielt forskjellen på bildene over kan være årsak til et annet problem 
som dukket opp. 

Jeg merket også at jeg fikk noen rare resultater når det kom til farta i x-retning. Bildet under viser en 
grafisk fremstilling av farten i x-retning med tida som variabel. En slik fremstilling av farten i x-
retning burde vært ganske jevn igjennom hele ballbanen. Under reelle forhold burde grafen kanskje 
ha bøyd litt ned mot slutten, grunnet luftmotstanden som ville bremset ballen noe. I dette tilfellet 
skjer det motsatte. Dette eksempelet er tatt fra når vinkelen på kanonen var 40o, men dette var 
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trenden igjennom alle forsøkene. Grunnen til at farten øker jo lengre ut i kastet man kommer er 
vanskelig å forklare, men kommer høyst sannsynlig av at punktene ikke har blitt plassert 100% riktig. 
Tracker måler farten ved å se på distansen mellom punktene og tiden mellom dem. Dette betyr at 
siden farten økte mot slutten, i stedet for å minke, at de siste punktene ble plassert for langt fra 
hverandre. Altså er igjen videokvaliteten og lukkertiden til kameraet noe som gjør at det blir mer 
usikkerhet i forsøket og analysen min. 

Jeg vil også trekke fram hvordan jeg valgte å legge inn aksene mine inn i Tracker. Å få lagt inn askene 
mine helt perfekt var ikke lett siden jeg måtte gjøre det manuelt. Det betyr at det også her er rom 
for feilmarginer. Dette betyr at startpunktet på y-aksen og sluttpunktet på x-aksen ikke ligger 
nøyaktig på null. Allikevel klarte jeg å få inn ganske nøyaktige tall. For eksempel var startpunktet 
mitt i når vinkelen var 30o (0.000418, 0.899), og kula traff bakken ved punktet (3.98, 0.0331). 
Dette er tilnærmet verdier som er gjennomgående for alle forsøkene, og betyr at det er små 
marginer, men at dette alene gir usikkerheter i resultatene. 

Videre skal jeg se på sikkerheter og usikkerheter i tallene jeg har brukt i beregningene mine for de 
ideelle kastene mine. For å kunne fullføre utregningene mine måte jeg ha startfart i både x- og y-
retning og starthøyden til kastene. Det første problemet jeg støtte på var når jeg skulle sette inn 
farten jeg hadde målt med fartsmåleren. Jeg fant tidlig ut at disse verdiene ikke riktige i forhold til 
hvilke resultater jeg hadde fått i de reelle kastene mine. Tallene jeg fikk med denne startfarten 
gjorde at de ideelle kastene ble betraktelig kortere enn de reelle, noe som ikke er sannsynlig. 
Direkte årsak til at tallene fra fartsmåleren ikke var sannsynlige er fortsatt usikkert. Det kan ha vært 
at måleren ikke var nærme nok selve kanonen, og at ballen mistet noe fart før målingene ble gjort. 
En annen årsak kan være at den ene fartsmåleren jeg brukte hadde dårlig batteri på noen av 
forsøkene, selv om dette trolig ikke skal ha noe å si. Uansett måtte jeg finne en annen måte å finne 
startfarten til kulen i både x- og y-retning. Jeg valgte derfor å bruke Tracker sin funksjon til å finne 
farten til legemene, hvor Tracker kan finne farten i vertikal og horisontalretning i programmet. Jeg 
kunne også valgt å bruke direkte den utgangsfarten Tracker hadde målt, og selv regnet ut farten i x- 
og y-retning ved og bruke cosinus og sinus til vinklene, men jeg valgte å la Tracker sine innebygde 
programmer gjøre dette for meg. Det kan diskuteres om dette var den beste løsningen med tanke 
på at hvis jeg regner baklengs fra verdiene jeg fant og til det som burde vært startfarten får jeg litt 
ulike verdier fra om jeg regner fra startfart i y-retning eller om jeg begynner med startfart i x-
retning. På den andre siden fjerner jeg usikkerhet ved å la programmene gjøre den jobben det er 
lagd til å gjøre.  

Når det kom til å velge hvordan jeg skulle finne farten måtte jeg ha noen faste mønstre å følge siden 
jeg skulle sammenligne resultatene til de skråe kastene. Derfor valgte jeg når jeg skulle finne farten i 
x-retning å ta gjennomsnitt av farten ved alle punktene. Jeg valgte å gjøre det slik fordi farten i x-
retning skal i utgangspunktet være konstant, med tanke på at det ikke virker noen krefter på kula 
når den er i lufta. Som sagt tidligere valgte jeg også å ikke ta med punkter som ikke stemte med det 
generelle mønsteret. Disse punktene er stort sett punkter hvor jeg har prøvd å plassere etter beste 
evne, som forklart tidligere. Når det kommer til startfarten i y-retning må man ta hensyn til at det er 
en kraft som virker på legemet i denne retningen, nemlig tyngdekraften, derfor kan jeg ikke ta 
gjennomsnittet av alle tallene som jeg gjorde med x-retningen. Derfor valgte jeg å kun ta et 
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gjennomsnitt av de første 4 punktene. Grunnen til at 
jeg ønsket mer enn kun et punkt er at ved noen av 
målingene var det stor forskjell på for eksempel 
første og andre måling, slik som på bildet til høyre. 
Jeg valgte 4 punkter fordi det gir et litt mer 
representativt forhold av farten i starten. Ved det 
fjerde punktet har kula kun vært i lufta i 0.05 
sekunder, altså er det begrenset hvor mye 
gravitasjonen har rukket å bremse kula ned.  

Andre feilkilder som burde nevnes er for eksempel 
hvor nøyaktig vinkelen blir når man bruker vinkelmåleren på kanonen. Det er usikkerheter i valget av 
analyserte filmer, med tanke på at dette valget ble tatt i utgangspunkt i fartsmåleren, som jeg 
senere fant ut at hadde flere usikkerheter ved seg. Feil og avrundinger i utregninger kan ha gjort at 
resultatet ble noe annerledes enn det det kunne ha vært. Til slutt må også nevne andre enkle feil 
som kan ha blitt gjort i Tracker som unøyaktighet i retning på akser og den definerte lengden 
(målestokken).   

Så med all usikkerheten hva er det egentlig som er blitt oppklart. Hvis jeg først ser på de 
enkeltstående kastene, uten å sammenligne dem, hva kan jeg si om dem? Eksempelvis har jeg gått 
igjennom mange feilkilder, hvor flere mest sannsynlig vil føre til store endringer i hvordan grafene, 
og tabellene ville sett ut. Dette kan illustreres slik som det er gjort under:  

Grafen og tabellen til venstre viser den originale ballbanen ved 50o, altså den jeg har regnet med. 
Den til høyre viser den samme ballbanen, men hvor jeg flytter litt på aksene, og litt på «calibration 
stick» ’en. Forskjellen på hvor langt ballen går endrer seg fra originalt 3.59 meter til 3.65 meter. 
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Sammenlignet med det som er det ideelle kastet (som er på 3.62 meter), er det nye reelle kastet nå 
lenger. Dette betyr at selv med veldig små justeringer kan man få verdier endret såpass mye at den 
originale modellen ikke lenger passer. I tillegg til dette har jeg også verdier hvor det originale ideelle 
kastet er kortere enn det reelle kastet.  

Selv om jeg ser bort fra alt dette og regner med at alle svarene jeg har fått er perfekte, klarer jeg 
fortsatt ikke å sette sammen en god modell for hvordan sammenhengen mellom vinklene og 
lengden på kastet korrelerer. De to foreslåtte grafene klarer ikke å beskrive hvordan de fem 
punktene henger sammen på en god nok måte til å si at det gjelder, eller at det er en sammenheng. 
Det beste jeg tør å si om sammenhengen mellom punktene er at det kan virke som at jo nærmere 
vinkelen blir 45o jo mer korrelerer reelle og ideelle kast, men på grunn av all usikkerheten er det ikke 
sikkert dette stemmer.   

Om jeg skulle gjennomført forsøket igjen ville jeg gjort flere endringer for å få forsøket så godt og 
sikkert som mulig. Jeg ville blant annet ha brukt et rom med svart bakgrunn for å ikke «miste» kula i 
Tracker. Et nytt forsøk burde også bruke et bedre kamera som er i stand til å ta enda flere bilder per 
sekund for å få et klarere bilde når det skal analyseres. Det burde også sjekkes at fartsmåleren som 
brukes klarer å måle riktig fart, dette vil også gi en sikkerhet ved at jeg skal kunne sammenligne 
farten Tracker mener kula har og det jeg har målt. Det kunne i tillegg vært spennende å se om det 
var variasjoner i hvor høyt kula kom i y-retning ved ideelle og reelle kast.     

   

 

 

6. Konklusjon 
Så hva er det egentlig jeg kan konkludere med? I all hovedsak kan jeg ikke konkludere med noe. I 
hypotesen min sa jeg at jeg trodde de reelle svarene ville korrelere mer jo nærmere vinkelen ble 0o. 
Etter å ha godt igjennom metoden og resultatene kan jeg si at usikkerheten i forsøket er for stor til å 
si noe konkret om hvordan utskytsvinkelen påvirker hvor mye eller lite reelle og ideelle forhold 
korrelerer mot hverandre. Jeg klarte heller ikke å finne en god modell for å vise hvordan dette på 
noen måte henger sammen. Derfor må jeg konkludere med at jeg ikke kan konkludere med noe.  
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Sammendrag 
Målet med denne oppgaven er å se på Porsgrunn videregående skole sitt arbeid mot mobbing 

og om dette funker i praksis. Gjennom denne oppgaven ønsker jeg å få en dypere forståelse for 

hvordan Porsgrunn videregående jobber med mobbing. Jeg har derfor valgt å intervjue ansatte 

og en elev ved skolen, samt å samle informasjon fra Elevundersøkelsen 2020-21.  

Det er en enighet mellom ledelsen og læreren om at dette er et tema det alltid trengs jobbing 

med og oppdatering av, og at det kan diskuteres om hva som er prefekt å gjøre. Likevel jobber 

Porsgrunn videregående målrettet for å forebygge mobbing, noe som også viser seg i 

elevundersøkelsen. Jeg har også fått et inntrykk av at ledelsen er ekstremt engasjert rundt 

temaet mobbing, og oppdaterer seg jevnlig på forskning rundt dette.  

Forord 
Da jeg skulle velge tema for denne forskningsoppgaven var det mange temaer jeg var innom, 

men det ble avgjørende å skrive om et tema som interesserer meg, dermed valgte jeg temaet 

mobbing. Dette er en tematikk som engasjerer og frustrerer meg. Jeg ønsker å finne/undersøke 

hva som blir gjort av tiltak fra skolen sin side i kampen mot mobbing og i hvor stor grad elevene 

opplever at mobbing blir tatt på alvor.  

Jeg vil gi en spesiell takk til min veileder, Stian Johansen Tiller, som har hjulpet meg med denne 

oppgaven gjennom hele prosessen. Jeg vil også si takk til alle informantene som stilte opp og lot 

meg intervjue dem. Spesielt takk til studierektor, Jan Freddy Gusfre, for både et intervju som ga 

meg mye informasjon, samt at han hjalp meg med å finne ulike tekster og bøker som hjalp meg 

med oppgaven min. 
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1. Innledning 
Tema for denne forskningsoppgaven er mobbing. Jeg ønsker å se nærmere på situasjonen ved 

Porsgrunn videregående skole, hva gjør ledelsen ved skolen for å forebygge og hvilke tiltak er 

iverksatt for å i størst mulig grad forhindre at mobbing utspiller seg ved skolen. Jeg vil se 

nærmere på hvordan dette utspiller seg i praksis både for lærere og elver. Opplæringsloven §9A 

slår fast at «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og 

læring», som vil si at elever i norsk skole har rett til en skolehverdag fritt for mobbing og at de 

har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø (Lovdata, u.d.). Utdanningsdirektoratet har blant 

annet flere retningslinjer og råd til hvilke forebyggende tiltak som fungerer. Det er også en del 

forskning på dette området, og det er mange forskjellige meninger om hva som er den beste 

måten til å forbygge mobbing. 

Problemstilling på oppgaven er: «I hvor stor grad arbeider Porsgrunn videregående skole med 

forebygging av mobbing og hvordan fungerer dette for lærere og elever i praksis?» 

Jeg forventer å finne at skoleledelsen i størst mulig grad prøver å forebygge mobbing i skolen, 

men at veien fra hvordan en skal gjøre dette til å sette det ut i praksis er lang, og at det er 

mange elementer som spiller inn i den enkelte mobbesituasjonen. Deriblant ulike individer, 

kulturer, oppdragelse og holdninger, både fra elever og lærere sin side. 

1.1. Bakgrunn 
 

Under elevundersøkelsen 2017/18 svarte 5,6% av elevene på Porsgrunn videregående skole 

bekreftende på at de har blitt mobbet av elever, lærere eller digitalt (Conexus, 2017-2018). 

Under elevundersøkelsen 2020/21 har denne prosent andelen på Porsgrunn vgs sunket til 2,9% 

(Conexus, 2020-2021). Man kan altså se at det er en reduksjon fra tidligere, men det er fortsatt 

et problem. Denne reduksjonen i prosentandelen henger mest sannsynlig sammen med skolen 

sine tiltak og innsatsen de legger i disse tiltakene mot mobbing. Det er derfor spennende å se på 

hva slags tiltak skolen innfører, og hvordan dette fungerer.  
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Dette er ikke et tema som kun interesserer forskerne, det er også et viktig tema for landets 

styrere, skoler, organisasjoner og hver og en av oss. Veldig mange er interessert i å finne ut av 

hvorfor dette oppstår og hvordan vi kan finne en god løsning på denne problematikken. Det kan 

føles ut som et tema som blir snakket litt i hjel, men det er vel ikke det før vi har funnet 

løsningen på dette store problemet? 

I tillegg til at det er gjort mye forskning på fenomenet mobbing er det også lagt mye arbeid og 

forskning i metoder som kan redusere mobbing, deriblant Olweus-programmet, som er det 

mobbeprogrammet som er best dokumentert her til lands. Dette er et tiltaksprogram mot 

mobbing og antisosial atferd. Olweus-programmet har som hensikt å forebygge mot mobbing og 

skape et godt og trygt læringsmiljø, og å redusere eksisterende mobbeproblemer (Norce, 2020). 

Forskning viste at forekomsten av mobbing ble redusert med 50% i løpet av to år etter dette 

programmet ble innført på ulike skoler, samt at det var en nedgang i antisosial atferd og 

samtidig som elevenes trivsel økte (Norce, 2020). 

Utdanningsdirektoratet har kommet frem til en del forebyggende tiltak som de trolig mener er 

de mest effektive. Disse tiltakene er et resultat av mye forskning, og de forskjellige tiltakene 

ønsker å forebygge og/eller avhjelpe mobbing. Udir nevner blant annet at «Sentrale 

kjernekomponenter i arbeidet med å redusere og forebygge mobbing og krenkelser er kunnskap 

og forståelse om skolemiljø, et skolemiljø med tydelige og omsorgsfulle voksne og kunnskap om 

hvordan mobbesituasjoner bør håndteres og følges opp» (Utdanningsdirektoratet, 2011). De har 

stort fokus på at skolemiljø er en viktig faktor for forebygging av mobbing og oppmuntring til 

sosial og faglig utvikling. Med tanke på at hver skole har hvert sitt unike miljø på skolen vil 

effektive tiltak i forhold til forebygging av mobbing variere. Utdanningsdirektoratet oppfordrer 

derfor skolene til å komme frem til egnede tiltak som er tilpasset deres skole. For å finne frem til 

egnede tiltak mener Utdanningsdirektoratet at det er viktig å ivareta barnas rett til å bli hørt og 

hensynet til barnas beste. Det er viktig å vurdere hvilke tiltak som ivaretar barnas interesser 

best mulig (Utdanningsdirektoratet, 2011). 
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2. Teori 
I denne delen av oppgaven vil jeg presentere teori og forskning som er aktuell for å få svart på 

problemstillingen for oppgaven. Det er også presentert begreper som er nødvendig for å få svart 

på problemstillingen. 

2.1. Hva er mobbing? 
 

For å svare på problemstillingen i denne oppgaven er det viktig å avklare hva en legger i mobbe- 

begrepet. De mest kjente forskerne her til lands på temaet mobbing er Dan Olweus og Erling 

Roland. De har arbeidet frem mange ulike definisjoner på hva mobbing er. De senere årene hvor 

flere nye forskere har kommet på banen innenfor dette temaet har det skjedd et lite fokusskifte. 

I mange mobbesituasjoner kan det oppstå usikkerhet rundt om man kan betegne at en situasjon 

faktisk er mobbing. I flere år har hyppighet og tid dominert mobbebegrepet og at mobbeofre og 

mobbere skal oppleve dette ca. hver 14 dag eller oftere (Ertesvåg, 2009).  

Olweus forklarer mobbing slik: «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte 

ganger over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer» (Norce, 

2020).  Denne definisjonen er fortsatt aktuell, men vektlegger i stor grad tidsrom og hyppighet. 

Fokuset har de senere årene flyttet seg over til å vektlegge i større grad den subjektive 

opplevelsen av å bli mobbet eller å mobbe slik som det også gjenspeiles i blant annet i § 9A-4 i 

opplæringsloven «elevens opplevelse av å ikke ha det trygt og godt skal føre til tiltak» (Lovdata, 

u.d.). Dette betyr ikke at en har gått bort fra å vektlegge hyppighet i mobbesituasjoner. I det 

internasjonale forskningssamfunnet er det bred enighet om tre kjennetegn som til sammen 

danner definisjonen på mobbing (Roland, 2020). Det er svært viktig at det er bred enighet, ellers 

ville det vært svært utfordrende å sammenlikne undersøkelser om omfanget av mobbing. 

Elevundersøkelsen som er en obligatorisk undersøkelse for VG1 elever tar blant annet opp 

temaer som trivsel, motivasjon og lærer-elev relasjon. Denne undersøkelsen bygger på den 

internasjonale standarden der tre kjennetegn til sammen definerer mobbing: 

• Negativ handling 
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• Mot en som ikke kan forsvare seg 

• Som gjentas  

Da dette er den internasjonale standarden, og disse kriteriene har vist seg å være svært 

levedyktige, vil disse kriteriene være utgangspunktet for hvordan jeg ser på mobbing i denne 

oppgaven. 

2.2. Roller og relasjoner i skolen 
 

Opplæringsloven §9A slår fast at elever i norsk skole har rett til en skolehverdag fritt for 

mobbing og at de har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø (Lovdata, u.d.). Derfor har alle 

som arbeider rundt eleven et felles ansvar for å sikre at både de faglige og sosiale rettighetene 

til barna blir ivaretatt. Dette betyr at de som jobber rundt eleven skal fange opp, ivareta og 

iverksette tiltak dersom det er behov  

I skolen er det mange ulike roller, en rolle er det settet av forventninger og normer som blir 

rettet mot personer i bestemte posisjoner i en bestemt sosial sammenheng (Svendsen, Larsen, 

& Herheim, 2017). Relasjon mellom lærer og elev. En lærer skal vise både faglig og emosjonell 

støtte, det skal ligge en varme og forventning til at eleven skal mestre fra læreren sin side. 

Læreren er den profesjonelle parten i lærer-elev-relasjonen, og har derfor ansvaret for at dette 

skal fungere (Utdanningsdirektoratet, 2016). 

Vi mennesker har et grunnleggende behov for å føle tilhørighet, bli anerkjent av andre og å 

være en del av felleskapet. Kvalitet og nærhet i sosiale relasjoner er avgjørende med tanke på 

identitetsforming og harmonisk utvikling. Mobbing kan oppleves som brudd på 

annerkjennelsen. Når disse relasjonene blir negative, for eksempel ved at det foregår krenkelser 

og mobbing i elevgruppen, vil dette derimot utgjøre en stor risiko for psykiske vansker, 

vanskelige levekår som igjen kan føre til redusert læringsutbytte og generelt et negativt 

utviklingsløp. Siden det å oppleve å være sosialt attraktiv, og å være betydningsfull i de sosiale 

relasjonene, er en sentral verdi, kan opplevelsen av å stå utenfor ha store konsekvenser 

(Svendsen, Larsen, & Herheim, 2017). I følge Maslow vil en mangel på det sosiale behovet hos 
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mennesker resultere med at vi ikke får dekt vekstbehovene våre. Maslow sin behovspyramide 

består av 5 ulike grunnleggende behov hos oss mennesker, og de 3 første er noe vi kaller 

mangelbehov. Det sosiale behovet er et mangelbehov, som betyr at hvis et individ ikke får 

dekket dette behovet blir det en ubalanse i kroppen. De to øverste er vekst behov som vi ikke 

trenger for å leve, men for kanskje å bli lykkelig ved at vi får selvrealisert oss og i mange tilfeller 

kjenner på en positiv selvaktelse. Altså kan mangel på det sosiale behovet føre til at et individ 

får et negativt syn på seg selv, og kroppen havner i en indre ubalanse (Rosland, 2017). 

I opplæringsloven §9-2 slås det fast retten til nødvendig rådgivning (Lovdata, u.d.). Rådgivningen 

skal hjelpe elevene med blant annet utfordringer av sosial eller emosjonell karakter, som kan ha 

betydning for elevens sosiale forhold på skolen. Eleven skal få hjelp til å vurdere om de trenger 

hjelp utenfor skolen (Utdanningsdirektoratet, 2015). 

Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud hvor en skal være lett tilgjengelig og ta imot 

«drop-in»-henvendelser. De bør i samarbeid med skolen bidra til å fremme god psykisk og fysisk 

helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge mistrivsel og mobbing 

(Helsedirektoratet, 2017). 

3. Metode 
I metodedelen av denne oppgaven beskrives det hvordan jeg samler inn informasjonen som blir 

brukt i denne forskningsoppgaven. I denne oppgaven har jeg valgt å benytte meg av kvalitativ 

metode i form av intervju og kvantitativ metode i form av innhenting av informasjon fra 

elevundersøkelsen skoleåret 2020-21. Kvalitativ metode brukes for å studere sosiale fenomener 

(Grønmo, Kvalitativ metode, 2020). Kvalitativ metode er ute etter å finne betydning, egenskaper 

og kvaliteter som ikke kan måles i kvantitet eller frekvens (Grønmo, Kvalitativ metode, 2020). 

Kvantitativ metode brukes for å få et mer representativt overblikk på den generelle 

mobbesituasjonen på Porsgrunn vgs. Kvantitative metoder brukes til å utvikle representativ 

oversikt over generelle forhold (Grønmo, Kvantitativ metode, 2020). Forskningsoppgaven søker 

å belyse «mobbing på Porsgrunn vgs» og derfor ser jeg det som viktig å innhente informasjonen 

fra lærere og elever som selv studerer og jobber på Porsgrunn vgs.   
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I intervjusituasjonen vil jeg ta i bruk forhåndsskrevet intervjuark med spørsmål og datamaskin 

for å notere på. Slik at jeg kan notere hurtig og være mer til stede i intervjuet. Jeg er klar over at 

bruk av datamaskin i intervjuet også kan føre til distanse mellom meg som intervjuer og 

informant, dette er noe jeg skal være bevisst på under intervjuet.  

Som nevnt er informantene personer som selv jobber eller er elev ved Porsgrunn videregående 

skole. Grunnen til at jeg har valgt å intervjue disse informantene er for å få førstehånds 

informasjon angående mobbesituasjonen på Porsgrunn videregående skole. Når det er sagt er 

det kun intervjuet tre personer og dette vil ikke gi et helhetlig bilde av hvordan situasjonen er på 

Porsgrunn vgs. Men på den andre siden vil det gi et innblikk. Grunnen til dette er fordi jeg 

verken hadde tid eller ressurser til å utføre flere intervjuer. 

Forskningsetikk og feilkilder er en viktig del av forskningsarbeidet.  En slik komplisert prosess er 

utsatt for mange ulike feil som kan påvirke resultatet (Ursin, 2020). Forskning kan involvere 

betydelig risiko, sårbare forskningspersoner, og sensitiv informasjon, det er derfor forskning er 

etisk utfordrende og det er derfor viktig å ta hensyn til forskningsetikk (Ursin, 2020). 

Forskningsetikk innebærer det at informantene skal ikke settes i høy risiko, samt at de skal ha 

rett til selvbestemmelse, med andre ord at deltakelse i forskningen skal være frivillig. 

Informantene som stiller til intervju er anonymisert og vil ikke kunne spores opp, dersom annet 

er avtalt. Informantene kan til enhver tid trekke seg fra å bli sitert i min forskningsoppgave. En 

annen viktig faktor når en skriver oppgave, er å være bevisst på å vise god henvisningsetikk og 

unngå plagiering. En skal henvise til kilder, og ikke legge frem noe andre har arbeidet med, som 

om det er en selv som har utarbeidet det. 

I arbeidet med denne forskningsoppgaven har jeg utarbeidet noen intervjuspørsmål til 

informantene, se vedlegg 1 og 2. Da informantene har to ulike roller i skolen har jeg tilpasset 

spørsmålene ut ifra deres roller. Da jeg skulle rekruttere informanter spurte jeg flere elever ved 

skolen, derav hvor en meldte seg som informant. Jeg sendte ut intervjuskjema på forhånd, slik 

at informantene kunne se igjennom hva de ville bli spurt om. Mobbing kan være et sårbart tema 

å prate om, så ved å sende intervjuet på forhånd kunne informantene tenke seg om i forkant, 

slik at de fant ut av hva de skulle svare, eller eventuelt om de ikke ville svare i det hele tatt.  Jeg 
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er klar over at dette kan ha gitt meg andre og mer «forutsigbare» svar enn hvis jeg hadde først 

introdusert spørsmålene for dem i intervjusituasjonen. 

4. Resultater og analyse 
I resultat og analysedelen av oppgaven skal jeg beskrive mine funn, etter samtaler/intervjuer 

med lærer, elev og ledelse ved Porsgrunn videregående skole, samt benytte resultater fra 

elevundersøkelsen som er gjennomført ved Porsgrunn VGs høsten 2020/2021. 

Elevundersøkelsen er en obligatorisk undersøkelse som gjennomføres i løpet av høstsemesteret 

for elever i Vg1, skolen velger om de ønsker å gjennomføre på andre trinn og i løpet av 

vårsemesteret også. Denne undersøkelsen gir informasjon om hvorvidt elevene opplever 

mobbing, samt andre opplysninger. Undersøkelsen er anonym, slik at det ikke er kjent hvem 

som eventuelt ikke har det bra. Skolen kan etablere gode rutiner i arbeidet med 

elevundersøkelsen, slik som å lage gode tabeller samt å ha god dialog med skolens ansatte, 

elever og foresatte. Som igjen kan bidra til å ha fora hvor en drøfter hva informasjonen kan 

brukes til.  

 

Tabellen (fotnote, se vedlegg 5) over viser hvorvidt elevene opplever trygt skolemiljø. Disse 

svarene er hentet fra elevundersøkelsen 2020-21. Pilene som retter seg oppover representerer 

positiv utvikling. Svarene fra denne undersøkelsen viser en forbedring av trygt klassemiljø 

sammenliknet med tidligere år.  
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I samtale med ledelsen ved Porsgrunn VGs fikk jeg god informasjon om hvordan de jobber med 

forebygging og avhjelping av mobbing. Hvor jeg blant annet ble fortalt hvordan skolen arbeider 

på Skole, trinn, klasse og elevnivå. Dette er noen av tiltakene: 

➢ Skolenivå- Det skal alltid være lærere i kantina, slik at de kan gå rundt og oppfatte. Det 

blir også lagt opp til sosiale aktiviteter slik som sommeravslutninger etc.  

➢ Trinn-nivå- Ledelsen og de ansatte på skolen har spesielt fokus på russen og Vg3. 

Ledelsen oppfordrer russen til å finne på morsomme aktiviteter sammen, men ikke 

skape et utrygt skolemiljø. Følge paragraf 9A om rett til en trygg skolehverdag. 

➢ Klassenivå- På klassenivå jobbes det med en rekke ulike tiltak. Slik som blant annet 

klassens time hvor elever og lærere kan jobbe sammen om å gjøre aktiviteter. I klassene 

er det også valgt ut en tillitsvalgt, denne personen har i ansvar å passe på klassen sin og 

ta opp ting med lærer hvis den blir fortalt eller observerer noe. 

Utenom dette er god klasseledelse avgjørende for et trygt og godt klassemiljø. Lærer skal jobbe 

for at alle føler seg inkludert. En lærer skal være tydelig og streng, men også god og snill. 

Det er også etablert VIP makkerskap for et par år tilbake, som innebærer at elevene har faste 

plasser og lærer skal bestemme grupper, dette er for å sikre at alle blir inkludert.  

➢ Elevnivå- innebærer blant annet informasjonen som blir gitt ved skolestart ved å innta 

plassene og generelt samtaler om å være en god klassekamerat. 

Under intervjuet med ledelsen ble det fortalt at Porsgrunn videregående skole har flyttet 

fokuset sitt over til det komplekse rundt en mobbesituasjon og elevens subjektive oppfattelse. I 

denne samtalen ble det også nevnt at det at det blir gjennomført kartleggingsundersøkelser 

som ikke er anonyme, såkalte spekter-undersøkelser. Eleven skal her oppgi navnet sitt og svare 

på om lag 20 spørsmål. Denne undersøkelsen tar blant annet for seg den subjektive opplevelsen 

av å føle seg mobbet, samt om eleven mobber andre. Spekter har også mange tilleggsspørsmål 

for å avdekke og kartlegge andre viktige forhold i klassen, som relasjoner, makt og hjelpsomhet. 

Denne testen bruker Porsgrunn VGs for å fange opp dersom noen ikke har det bra. Dersom/når 

det oppstår mobbesaker krever tiltak, har skolen tett samarbeid med mobbeombudet 
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Figur 2, mobbing på skolen, prosent: 

 2020-21 2019-20 2018-19 2017-18 Fylket 

Total 2.9 4.0 4.6 5.6 3.0 

 

Figuren over viser resultater for alle klasser i skoleåret 2020-21. Indikatoren viser andelen elever 

som har svart bekreftende på et eller flere spørsmål: om man blir mobbet av elever på skolen, 

av voksne på skolen eller mobbet digitalt av andre elever i klassen eller andre elever på skolen. 

For at en elev skal regnes som mobbet må han eller hun ha svart at de blir mobbet 2 eller 3 

ganger i måneden, omtrent 1 gang i uken eller flere ganger i uken. Skalaen går fra 0-100. Høy 

verdi tilsvarer negativt resultat (Conexus, 2020-2021).  

Disse resultatene viser en tydelig forbedring fra 2017-18. Hvor andelen elever opplever i mindre 

grad å bli mobbet av andre elever eller lærere på skolen eller digitalt. Porsgrunn VGs ligger rett 

under gjennomsnittet for fylket.  

I intervjuet med lærer fikk jeg informasjon om hvordan læreren opplevde mobbe arbeidet på 

skolen. Læreren opplevde at det var en del fokus på arbeidet omkring mobbing: «Skolen er 

svært opptatt av det, og bruker mye tid på å drøfte det». På spørsmålet om læreren opplever at 

de får nok opplæring når det kommer til forebygging av mobbing svarte læreren: «Det kan 

sikkert aldri bli nok fokus på det. Det er viktig at det gjøres mye forsking som oppdateres jevnlig, 

vi kan alltid bli bedre og forskning og fokus kan bidra til at vi får verktøyene til å gjøre jobben vår 

på en god måte» 

Et av spørsmålene i intervjuet er hva slags konkrete tiltak gjør man som lærer på klasse og 

elevnivå for å forebygge mobbing «De konkrete tiltakene viser seg mest i Vg1, hvor vi som lærere 

legger opp til at elevene blir godt kjent med hverandre. Også benytter vi oss av VIP makkerskap, 

slik at alle elevene i klassen skal ha noen å samarbeide med» 
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Dersom elever opplever mobbing forteller informanten: «Det skal være et lavterskel-tilbud å 

kontakte miljøterapeut, sosialrådgiver og helsesykepleier. Samt at studierektor til enhver tid 

støtter kontaktlærere i arbeidet med mobbing» 

Jeg har også gjennomført et intervju hvor informanten er en elev ved Porsgrunn videregående 

skole. Informanten forteller at han/hun stort sett trives på skolen og sammen med de andre 

elevene: «Jeg trives veldig godt sosialt med elevene, men jeg opplever at flere av lærerne ikke 

liker meg og kan være ganske spydig til tider». På spørsmålet om eleven noen gang har opplevd 

å bli mobbet av lærere eller elever på skolen svarer informanten: «Jeg har faktisk aldri blitt 

mobbet av klassevennene mine, men jeg føler at noen lærere er ganske sarkastiske, og da føler 

man seg jo litt mobbet». Eleven legger også til at: «Læreren sier ikke noe direkte galt, men jeg 

har fått kommentarer på at de ikke tror på mitt arbeid». På spørsmålet om det var lett å be om 

hjelp svarte eleven: «Jeg har snakket mye med mamma om det, også har jeg vært hos rådgiver. 

Når jeg forteller at jeg synes læreren behandler meg litt urettferdig er det sikkert ikke så lett for 

dem å gjøre noe med det heller, … så da blir det bare ikke gjort noe da». 

 

5. Drøfting 
I denne delen av oppgaven skal jeg se på analysen og resultatene i lys av den teorien jeg har 

samlet inn.  

5.1. Trygt og godt skolemiljø 
 

Vi mennesker har et grunnleggende behov for å føle tilhørighet, bli anerkjent av andre og være 

en del av felleskapet. Kvalitet og nærhet i sosiale relasjoner er avgjørende med tanke på 

identitetsforming og harmonisk utvikling (kilde i teori). Eleven jeg hadde intervju med opplever 

et inkluderende og trygt klassemiljø han/hun nevner blant annet: «Jeg trives veldig godt sosialt 

med elevene» og «Jeg har faktisk aldri blitt mobbet av klassevennene mine». Ut ifra egne 

erfaringer opplever jeg også at det er et inkluderende og trygt klassemiljø på Porsgrunn 
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videregående. Noe av årsaken til at mange av elevene opplever dette kan være arbeidet som 

blir gjort fra ledelsen og de ansatte ved skolen. Studierektor forteller i samtalen vi hadde om en 

rekke ulike tiltak på både elev, klasse, trinn og skolenivå som absolutt kan være med på å 

forebygge mobbing på skolen. Studierektor nevner blant annet tiltak som klassens time, hvor 

elever og lærere arbeider sammen om å gjøre aktiviteter og hvor hver klasse har en tillitsvalgt. 

Denne personen har i oppgave å passe på klassen sin, og ta opp ting med lærer, hvis han/hun 

blir fortalt eller observerer noe. Dette vil jeg tro er forebyggende i stor grad, og kan i mange 

tilfeller ta ting ved rota før det eskalerer. 

I samtale med ledelse og lærerinformanten ble jeg også fortalt om VIP makkerskap, noe som ble 

etablert ved Porsgrunn vgs for et par år tilbake. Hvor lærere skal bestemme grupper og elevene 

skal ha faste plasser. Dette er nok med på å skape et mer inkluderende klassemiljø, da elevene 

må samarbeide med elever de kanskje vanligvis ikke ville slått seg sammen med hvis de selv 

hadde ansvar for å velge gruppe. Det kan tenkes at dette gjør at alle elevene i klassen blir bedre 

kjent og føler seg inkludert. Samtidig kan dette også ha en negativ effekt, ved at noen som blir 

satt i en gruppe med andre de ikke kjenner, ikke tør å snakke eller diskutere, og dermed ikke får 

unyttet sitt fulle potensiale.  

Hvis vi ser på elevundersøkelsen fra 2020/21 ser vi en god forbedring fra tidligere år. Det kan 

tyde på at ledelsen, og fokuset på denne problematikken, er virkningsfullt. Som nevnt tidligere 

har Olweus-programmet en dokumentert nedgang av mobbing og antisosial atferd på 40-60% 

etter to år. Etter hva studierektor har fortalt kan vi se noen likheter mellom Olweus-

programmet og tiltakene på Porsgrunn vgs. Olweus-programmet fokuserer på mobbing som et 

komplekst system, og dette programmet fokuserer mest på å gjennomføre ulike 

elevundersøkelser med spørreskjemaer, samt å ha samtaler med ulike parter i skolen, slik som 

elev – lærer eller foresatt – lærer samtale. Som nevnt tidligere sa studierektor at de har i nyere 

tid endret fokuset sitt innenfor mobbing til å se på det som et komplekst system, og ikke bare en 

mobber – mobbeoffer situasjon. Det ble også fortalt at skolen avholder flere 

spørreundersøkelser i løpet av året, slik som spekter- og elev-undersøkelsen, for å kunne 

kartlegge situasjonen i forhold til miljøet på skolen. Samt at de gjennomfører samtaler, slik som 

elevsamtalen hvor målet er at læreren skal kunne få et innblikk i hvordan det går med elevene. 
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Porsgrunn videregående arrangerer også noe som heter kaffedialog, hvor foresatte til elevene 

blir invitert for å få mer informasjon om hva som eventuelt skjer på skolen. En av grunnene til at 

andelen som føler seg mobbet på skolen har gått ned, kan være endringen av fokus, og at 

tiltakene på skolen samsvarer i delvis med Olweus-programmet som har en bevist nedgang av 

mobbing.  

5.2. Betydningen av gode relasjoner til personalet på 
skolen  

 

Skolen og lærerne er den profesjonelle parten og har derfor ansvaret for å etablere en god 

lærer-elev relasjon. Læreren skal vise både faglig og emosjonell støtte, det skal ligge en omsorg 

og forventning til at eleven skal mestre fra læreren sin side (Utdanningsdirektoratet, 2016). 

Dette forklarte også studierektor i vår samtale: «En lærer skal være tydelig og streng, men også 

god og snill». Studierektor fortalte at en av skolens forebyggende tiltak var klassens time, hvor 

målet er å danne en god relasjon mellom lærer og elev. Elevundersøkelsen tyder på at dette 

tiltaket fungerer, i og med at vi ser at det er høy enighet om at det er et trygt miljø på skolen. 

Dette var noe elevinformanten ikke opplever fra flere av lærerne på skolen: «Jeg har faktisk aldri 

blitt mobbet av klassevennene mine, men jeg føler at noen lærere er ganske sarkastiske, og da 

føler man seg jo litt mobbet […] Jeg ble også fortalt av en lærer at han ikke hadde troa på mitt 

arbeid». Det informanten forteller om er elevens subjektive opplevelse av å føle seg mobbet av 

lærere. Lærere har i oppgave å motivere elever, og uten denne type anerkjennelse kan det være 

vanskelig for eleven å yte sitt beste. 

Alle som arbeider rundt eleven har et felles ansvar for å fange opp, ivareta og iverksette tiltak 

dersom det er behov (Lovdata, u.d.). I betydningen «alle som arbeider rundt eleven», inkluderer 

også blant annet skolehelsetjenesten og rådgivere, rådgivere skal hjelpe den enkelte elev med 

blant annet utfordringer av sosial eller emosjonell karakter, som kan ha betydning for elevens 

sosiale forhold på skolen, og eleven skal få hjelp til å vurdere om de trenger hjelp utenfor skolen 

(Utdanningsdirektoratet, 2015). Elev-informanten jeg har gjennomført intervju med forteller at 

han/hun ikke visste om noen andre helsetjenester enn helsesykepleieren, og følte at det var 

dårlig informasjon rundt dette på Porsgrunn videregående skole. På den andre siden vil jeg 
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legge til at mobbesituasjoner er svært komplekse og kan være svært krevende å oppdage. 

Forklaringen eleven gir meg under intervjuet er subjektive, dermed er ikke dette nødvendigvis 

en sannhet om situasjonen, men det har føltes sånn ut for eleven, og dermed skal det tas på 

alvor. Det kan tenkes at dersom man har en god relasjon med de som jobber på skolen, vil 

mobbing kunne være enklere å oppdage/avhjelpe, da terskelen for at eleven sier ifra til læreren, 

eller andre voksene på skolen, ikke er så høy. 

6. Konklusjon 
Det er vanskelig å gjøre noe «perfekt» når det kommer til mobbing, spesielt når vi ikke har et 

konkret svar på verken hva det er og hva man skal gjøre med det, og det er mange ulike 

perspektiver og meninger rundt hva som er riktig. Muligens er dette noe vi aldri finner løsning 

på fordi det handler om mellom-menneskelig relasjoner. Relasjonen mellom mennesker er 

dynamisk og endrer seg kontinuerlig, noe som gjør det utfordrende å forebygge slike tema som 

for eksempel mobbing.  

Det er ikke lett å oppdage mobbing, spesielt på videregående skole, så ønske om en 

«nullmobbing»-skole kan være vanskelig å realisere. Likevel kan man konkludere med at 

Porsgrunn videregående skole jobber målrettet mot en nullmobbing visjon, og de oppdaterer 

seg derfor jevnlig på ny forskning rundt temaet mobbing.  

Porsgrunn videregående skole sin visjon om null-mobbing ser ut til å gå den riktige veien ut ifra 

elevundersøkelsene de siste årene. Dette forteller oss at disse tiltakene kan se ut til å fungere 

godt også i praksis. 
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perspektiver og meninger rundt hva som er riktig. Muligens er dette noe vi aldri finner løsning 

på fordi det handler om mellom-menneskelig relasjoner. Relasjonen mellom mennesker er 

dynamisk og endrer seg kontinuerlig, noe som gjør det utfordrende å forebygge slike tema som 

for eksempel mobbing.  

Det er ikke lett å oppdage mobbing, spesielt på videregående skole, så ønske om en 

«nullmobbing»-skole kan være vanskelig å realisere. Likevel kan man konkludere med at 

Porsgrunn videregående skole jobber målrettet mot en nullmobbing visjon, og de oppdaterer 

seg derfor jevnlig på ny forskning rundt temaet mobbing.  

Porsgrunn videregående skole sin visjon om null-mobbing ser ut til å gå den riktige veien ut ifra 

elevundersøkelsene de siste årene. Dette forteller oss at disse tiltakene kan se ut til å fungere 

godt også i praksis. 
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Vedlegg 1:  
 
Intervju elev  
  

1. Trives du på Porsgrunn videregående skole?  
skolens ledelse var en utrivsel – det var mye trøbbel   
Jeg trives veldig godt sosialt sammen med elevene, men jeg opplever at flere av lærerne ikke liker 
meg og kan være ganske spydig til tider.  

2. Har du noen gang opplevd mobbing eller støttende kommentarer fra elever eller lærere?  
Jeg har faktisk aldri blitt mobbet av klassevennene mine, men jeg føler at noen lærere er ganske 
sarkastiske, og da føler man seg jo litt mobbet. Det var flere som kom med spydige kommentarer 
og arrogant oppførsel. Noe av det lærerne sa var som en oppfordring til å slutte på skolen. Jeg ble 
også fortalt av en lærer at han ikke hadde troa på mitt arbeid.  
Læreren sier ikke noe direkte galt, men jeg har jo fått kommentarer på at de ikke tror på mitt 
arbeid.  

3. Opplevde du at lærere eller andre som arbeider på skolen har fokus på forebygging av 
mobbing?  

Ingen tar med seriøs når jeg sier ifra om at ting er ugreit, og jeg blir så irritert så jeg terger litt 
tilbake og figther litt når de var ugreie. Da følte jeg i hvert fall at jeg ikke ble tatt seriøst siden jeg 
er trøbbel   

4. Når du sto ovenfor situasjoner der du følte deg mobbet var det lett å be om hjelp?  
Støttesystemet var ubrukelig, grunnen til dette var fordi jeg følte at når du står elev vs lærer så 
vinner læreren alltid. Jeg har snakket mye med mamma om det da, også har jeg vært hos rådgiver. 
Når jeg forteller at jeg synes læreren behandler meg litt urettferdig er det sikkert ikke så lett for 
dem å gjøre noe med det heller, så da blir det bare ikke gjort noe da  

5. Visste du hvor eller hvem på skolen du kunne be om hjelp fra?  
Ja, visste at det var rådgiver og helsesøster, så det var jo der jeg gikk da, men det var ikke så bra, 
jeg ble jo ikke tatt seriøst.  

6. Er det andre personer rundt deg du har godt støtte i?  
Flere av klassekameratene som står litt opp mot lærerne og vi blir mislikt og vi 
utfordrer dems «makt». I forhold til venner finner jeg god støtte pga det. Mamma og de tok meg 
ikke så seriøst de heller, så fortalte de liks ikke så mye da det skjedde, men de vil jo høre på meg.   
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Vedlegg 2:  
 
Intervju lærer  

1. Opplever du at Porsgrunn videregående skole jobber målrettet for å forebygge mobbing?  
Jeg tror det. Skolen er svært opptatt av det, og bruker mye tid på å drøfte det og intensjonen er å 
ville det. Men dette er noe som er vanskelig å gjør perfekt.  

2. Hvis en elev kommer til deg eller du ser en elev som lir mobbet, hva slags tiltak er det du 
gjør da?  

Følge med en stund for å oppfatte det, begynner med en samtale med den det gjelder og hvis det er 
reelt så går vi til elevtjenester.   

3. Føler du at dere som lærere får nok informasjon/opplæring av skolen når det gjelder 
forebygging av mobbing?  

Nei, det kan sikkert aldri bli nok fokus på det. Det er viktig at det gjøres mye forsking som 
oppdateres jevnlig, vi kan alltid bli bedre og forskning og fokus kan bidra til at vi får verktøyene 
til å gjøre jobben vår på en god måte.  

4. Hva slags konkrete tiltak gjør dere som lærere på klasse og elev nivå for å forebygge 
mobbing?  

De konkrete tiltakene viser seg mest i Vg1, hvor vi som lærere legger opp til at elevene blir godt 
kjent med hverandre. Også benytter vi oss av VIP makkerskap, slik at alle elevene i klassen skal 
ha noen å samarbeide med. Vi passer også på og prøver å følge med. Hvis en elev ikke dukker opp 
på skolen og det begynner å bli et mønster så må vi sjekke hva som skjer.  

5. Hvis noen opplever mobbing hva slags team har dere på skolen, hvis du ser bort i fra 
helsesykepleier?  

Det skal være et lavterskel-tilbud å kontakte miljøterapeut, sosialrådgiver og helsesykepleier. 
Samt at studierektor til enhver tid støtter kontaktlærere i arbeidet med mobbing  
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Vedlegg 3:  
  
Samtale med ledelse  
  

Arbeider på skolen i kampen mot mobbing:  
Redd for å gjøre ting som gjør det verre  
• Undersøkelses fasen -viktigste fasen som en hver skole må være veldig grundig i dette – 
jobber hele tiden med å bli bedre. Hva er situasjonen her, anerkjenne elvens følelser og tanke, for 
der er sånn eleven ser det. Informerer foreldre som oftest.  
• Går inn i klassen og forteller om klassemiljø.   
• Foreløpig lite forskning i mekanismen rundt mobbing i vgs  
• Innsatsteam mot mobbing på skolene – et lite team som jobber med aktivitetsplikten og 
forebygging.  

Konkrete tiltak for å forebygge mobbing:  
• Annerledes definisjon – hva er mobbing? Tilnærmingen til mobbing de ser på i dag er å se 
på systemet – se på hele klassen. Hva du definerer mobbing som vil endre hvilke tiltak man gjør.  
• Aktivitetsplikten: 9A 4 går på elev elev. Og sier mye om hvordan en skole skal jobbe: 
skolen skal følge med, fange opp, gripe inn, iverksette tiltak. Mørke tall  
• Kjent problematikk i vgs er utestenging. Dermed vil de følge med  
• Bruke energi og ressurser på å forebygge slik at de ikke trenger tiltak fordi det har gått for 
langt  

Hvordan forebygge:  
• Elev-klasse-trinn-skolen  
• Skolenivå- Det skal alltid være lærere i kantina, slik at de kan gå rundt og oppfatte. Det 
blir også lagt opp til sosiale aktiviteter slik som sommeravslutninger etc.   
• Trinn-nivå- Ledelsen og de ansatte på skolen har spesielt fokus på russen og Vg3. 
Ledelsen oppfordrer russen til å finne på morsomme aktiviteter sammen, men ikke skape et utrygt 
skolemiljø. Følge paragraf 9A om rett til en trygg skolehverdag.  
• Klassenivå- På klassenivå jobbes det med en rekke ulike tiltak. Slik som blant annet 
klassens time hvor elever og lærere kan jobbe sammen om å gjøre aktiviteter. I klassene er det 
også valgt ut en tillitsvalgt, denne personen har i ansvar å passe på klassen sin og ta opp ting med 
lærer hvis den blir fortalt eller observerer noe.  
•  Elevnivå- innebærer blant annet informasjonen som blir gitt ved skolestart ved å innta 
plassene og generelt samtaler om å være en god klassekamerat.  

  
• Utenom dette er god klasseledelse avgjørende for et trygt og godt klassemiljø. Lærer skal 
jobbe for at alle føler seg inkludert. En lærer skal være tydelig og streng, men også god og snill.  

  
• Det er også etablert VIP makkerskap for et par år tilbake, som innebærer at elevene har 
faste plasser og lærer skal bestemme grupper, dette er for å sikre at alle blir inkludert.   
  

  
• Tett samarbeid med elev-mobbeombudet  
• Tar kontakt når det er skaer som er eksterne og kan håndtere saker godt  

  
Elevundersøkelsen  
-godt verktøy som går på det med mobbing  
Ikke fått til i år er kafedialog med foresatte – ikke fått til pga covid  
Gjengangere er at elever opplever seg alene og utenfor – så viktig med enkeltes elevs ansvar for 
hverandre. Være en god «kollega». bevissthet rundt lærer innenfor klasseledelse og bevissthet hos elev 
over deres ansvar  
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Sammendrag 

I dette prosjektet har jeg forsket på forholdet mellom ungdom og demokrati. 

Forskningsspørsmålet handler om å finne ut i hvilken grad unge føler seg representert i det 

norske demokratiet. Bakgrunn og motivasjon for prosjektet handler om ungdom bør være 

representert og føles seg representert. En ungdom taler bedre om en sak som omhandler 

ungdom. I tillegg henger dette sammen med politisk sosialisering, som kan anses som 

bærebjelken og et viktig fundament for å forstå seg på politiske prosesser og det 

partipolitiske landskapet i Norge. Derfor er det også viktig at man er klar over sin 

representasjon og at man bruker sine påvirkningskanaler. Dette er særlig viktig for unge, og 

de som er under 18 år og ikke stemmeberettiget. I 2011 og 2015 hadde Porsgrunn kommune 

sammen med 19 andre kommuner i landet et pilotprosjekt der 16- og 17 åringer fikk lov til å 

stemme ved kommunevalget. Dette pilotprosjektet har jeg brukt som utgangspunkt for å 

forske på i hvilken grad ungdom føler seg representert i demokratiet. Derfor blir denne 

oppgaven mitt pilotprosjekt for å forske på om ungdom på Porsgrunn videregående skole 

føler seg representert. Norge har et indirekte demokrati, men hvor representert er 

ungdommer? 

Det viktigste funnet mitt er at det er en mangel på politisk sosialisering. Konklusjonen derav 

blir at ungdommer på Porsgrunn videregående noen føler seg representert, og andre ikke. 

Det er en splittelse blant elevene i hvilken grad man føler seg representert.  

Forord 

Jeg vil takke veilederen min Josse Nikolaisen for god hjelp og rådgivning, samt innspill. Takk 

for at du har holdt ut med masingen min. Jeg vil også takke alle som har deltatt i 

spørreundersøkelsen, det har hjulpet meg mye for å samle inn den nødvendige dataen for å 

skrive denne oppgaven. En stor takk til Emma Li Hu Humlegård som jeg intervjuet, da fikk jeg 

inn uvurderlig viktig informasjon og årsaker bak hypotesene mine. Til slutt vil jeg takke 

søsteren min, Kari Conradsen, som har hjulpet meg med oppbygging og akademisk skriving.  

Nora Mysen Conradsen, Porsgrunn 21.02.21 
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1. Innledning og bakgrunn 

Ungdom har vært aktive borgere og engasjert ulike saker i samfunnet opp gjennom årene. 

Hvis vi går tilbake i tida, kan vi se på Henrik Wergelands grunnlag av dikt og taler som 

engasjerte Bjørnstjerne Bjørnson til det første barnetoget på 17.mai i 1870 (Mardal, Tvedt, & 

Scott, 2020). Dette viser hvordan både barn og ungdom engasjerer seg i samfunnet, ved å 

feire de verdiene vi har. Engasjement hos ungdom viser seg hos Greta Thunberg sin 

skolestreik #FridaysForFuture. Ifølge Natur og Ungdom, en norsk miljøvernsorganisasjon for 

ungdom, deltok over 70 000 elever på skolestreik i 2019 (Hansen, 2020). Abortsaken samme 

år vekte stort engasjement, da KrF la fram forslag om fosterreduksjon i 

regjeringsforhandlingene (Spets, 2019). Samtidig har vi i den siste tiden sett at flere unge 

jenter engasjerer når det gjelder pliktig førstegangstjeneste i forsvaret, og det samme 

gjelder kampen om gratis bind/tamponger. 

Likevel er det noen som kan mene at ungdom i dag er late og ikke engasjerte nok dagens 

samfunn og andre politiske saker. De kan kritisere at ungdom i dag er for opptatt av 

Snapchat, Instagram og Tik Tok. Det kan foreligge flere årsaker til den lave politiske 

interessen, det kan handle om manglende politisk sosialisering, og at majoriteten av ungdom 

rett og slett ikke forstår seg på politikk og viktigheten av å bevare demokratiet. Dette kan 

være noen faktorer. Det kan også handle om at ungdom føler at de ikke blir godt nok 

representert i demokratiet til å forstå sin likeverdige plass i samfunnet sammenlignet med 

voksne. Derfor kan vi se nærmere på prøvevalget hvor 16 – og 17 åringer fikk stemmerett i 

20 kommuner i 2011 og 2015 (Regjeringen, 2015). Inkludering av nye sosiale grupper i 

demokratiet utfordrer rotfestede tradisjoner og sedvaner om hvem som skal inneha 

rettigheter og plikter som følger (Bergh, 2014). Dette kommer frem i en evaluering av 

forsøket i 2011, gjort av Institutt for Samfunnsforskning. Dessuten mener noen at 

ungdommens lave interesse for politikk er forankret i overgangsfasene de befinner seg i 

(Kleven, 2019).  

Denne forskningsoppgave skal handle om forholdet mellom demokrati og ungdom, og jeg 

skal forsøke å besvare følgende problemstilling: Føler ungdom på Porsgrunn videregående 

seg representert i demokratiet? For å svare på denne problemstillingen har jeg valgt å bruke 

både kvantitativ og kvalitativ metode, via spørreundersøkelse og intervju. Ved bruk av begge 

metodene gir mer data og dybde for tolkninger og forståelse. Intervjudelen vil 
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1. Innledning og bakgrunn 
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komplementere spørreundersøkelsen, noe som skaper mer dybde. Begge metodene vil gi 

både et objektiv og subjektivt syn på temaet.  

På grunn av begrensing på tid og realistiske muligheter for datainnsamlingen for denne 

forskningsoppgaven, har jeg avgrenset problemstillingens omfang til Porsgrunn 

videregående skole. Spørreundersøkelsen ble sendt ut til tre klasser, en i VG1, en i VG2 og en 

i VG3. Samtidig intervjuet jeg også Emma Li Hu Humlegård med en politisk aktiv bakgrunn i 

AUF og i Porsgrunn kommune.  

Hypotesene mine vil jeg komme tilbake til i teoridelen. Videre kommer metodedelen, 

deretter resultat av metodebruken, så analyse og drøfting. Oppgaven avsluttes med 

konklusjon og kilder.  

Først og fremst vil jeg presentere relevant teori for oppgaven. I denne delen vil jeg 

presentere mine hypoteser som jeg skal undersøke for å kunne besvare problemstillingen 

min. Videre i metodedelen vil jeg beskrive metodene jeg har brukt for å undersøke 

hypotesene, og deretter vil jeg presentere resultatene jeg fikk. Avslutningsvis vil jeg 

analysere og drøfte funnene mine for å besvare på problemstillingen, før jeg vil komme med 

min konklusjon. 

2. Teori 

Demokrati 

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket velger representanter som 

utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger (Hovde, Svensson, & Thorsen, 2019). 

Det innebærer at folket har innflytelse over offentlige styringsformer i en eller annen form 

(Kval & Mellbye, 2019, s. 33). Som nevnt over, er har Norge et representativt demokrati. Det 

vil si at folket velger en gruppe representanter som gjør politiske vedtak på vegne av 

innbyggerne.  

Robert A. Dahl, en amerikansk statsviter, har laget noen minstekrav for hvordan en 

demokratisk styreform kan fungere i et større og moderne samfunn. Det med noen 

grunnleggende verdier og rettigheter. Det første minstekravet går ut på stemmerett, 

organisasjonsfrihet og ytringsfrihet for alle. Det andre gjelder et mangfold av 

informasjonskilder. Det er viktig at velgerne får vite nok om av de skal velge. Det tredje er fri 
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konkurranse om stemmene. Alle som har rett, må ha mulighet til å skaffe seg støtte fra 

befolkningen. Dersom det er noen som kjøper seg stemmer, bestikker eller utøver 

korrupsjon, er det ikke rettferdig for de andre. Partiene må kunne kjempe om velgerne på lik 

linje og uten hindringer. Eksempel på dette er at alle skal kunne delta i debatter og være ut i 

media. Den fjerde går ut på frie og rettferdige valg. Valgordningen og den praktiske 

gjennomføringen av valgene må ikke diskriminere velgere eller politiske grupperinger. Det 

går også ut på at mange av demokratiene er mer eller mindre pluralistiske. Det kjennetegnes 

av et mangfold av frie og uavhengige partier, medier og organisasjoner. Det siste kravet er 

folkevalgt innflytelse. Det skal sikre at valgene som gjennomføres faktisk for følger for 

politikken de fører. Det vil si at de folkevalgte organene har innflytelse på statsstyringen. 

Samtidig lover partier mye, ofte mer enn det de klarer. Da er det viktig at man også 

forventer noe, at de enten følger opp sakene sine, eller at makten blir skiftet ut.  

Medborgerskap og politisk deltakelse 

Politisk deltakelse henger sammen med det som kalles medborgerskap (FN, 2020). Det 

handler om både mulighetene for å kunne delta i demokratiet, og om borgernes ansvar og 

faktiske deltakelse i demokratiet, altså et samfunn har aktive medborgere. Et land blir mer 

demokratisk hvis befolkningen er aktive deltakere i den politiske styringen av landet. Det er 

mange måter å være aktiver deltaker på. Eksempler på dette er å følge med på politiske 

diskusjoner og debatter, stemme ved valg, eller være medlem i organisasjoner og politiske 

partier. 

Medborgerskap handler om at alle i befolkningen blir behandlet som likeverdige medlemmer 

av samfunnet (FN, 2020). Altså at man som borger får oppfylt de samme rettighetene som 

andre borgere, for eksempel gjennom lik tilgang til velferdstjenester eller lik mulighet til å 

stemme ved politiske valg, også kalt politisk likhet.  

Det norske demokratiet, gir innbyggerne mulighet til påvirkning. Selv om alle har like 

formelle rettigheter, er ikke alle politisk aktive. I dag er det færre som forplikter seg til 

ideologier og en politisk karriere. Få er med i politiske partier, og i så fall deltar svært få av 

medlemmene i aktivt politisk arbeid. Ungdom deltar minst. Likevel, er samfunnsengasjement 

fortsatt stort blant folk flest, ifølge forskerne i Makt- og demokratiutredningen. I tillegg 
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medlemmene i aktivt politisk arbeid. Ungdom deltar minst. Likevel, er samfunnsengasjement 

fortsatt stort blant folk flest, ifølge forskerne i Makt- og demokratiutredningen. I tillegg 

Nora Mysen Conradsen Politikk og menneskerettigheter 2020/21 

Side 6 av 34 
 

mente forskerne at omtrent en tredel av befolkningen kan betegnes som aktive, en tredel 

deltar litt, mens en tredel er mer eller mindre passiv (Kval & Mellbye, 2018, s. 192). 

SSBs valgstatistikk, Levekårsundersøkelsen 2014-2017 og Velgerundersøkelsene peker på 

tendenser slik som: 

➢ Høyt utdannede er mer politisk aktive enn lavt utdannede. Høy inntekt øker også 

sannsynligheten for politisk aktivitet. I tillegg er både høy utdanning og inntekt forbundet 

med medlemskap og aktivitet i fagforeninger eller yrkesorganisasjoner, som er viktige 

politiske aktører. 

➢ Flere menn enn kvinner kontakter medier og politikere direkte, men flere kvinner går i 

demonstrasjonstog. 

➢ Det er en høy andel middelaldrende (45-66 år) blant dem som kontakter politikerne 

direkte, mens de yngre deltar mer med frivillig innsats og i demonstrasjoner. 

 

I følge forskning.no og forsker, Johannes Bergh er unge i dag mer politisk aktive enn det 

foreldrene var (Kvale, 2020). Årsakene bak dette kan være at 22.juli bidro til at unge ble mer 

engasjert i valg og politikk. Selv om det nå er ti år siden terrorangrepet, har engasjementet 

holdt seg. Grunnen bak dette kan være klimasaken, hvor mange deltar i skolestreiken blant 

annet. Videre sier han også klimasaken er en tematikk som vil prege dagsorden og politikken 

vår i fremtiden, som kan legge til grunn at engasjementet vil fortsette.  

Levekårsundersøkelsen fra 2017 kartlegger ulike typer politisk deltakelse, som bidrag til den 

offentlige debatten gjennom innlegg i aviser eller på nett, direkte kontakt med politikere 

eller tjenestemenn, samt deltakelse i aksjonsgrupper og demonstrasjonstog (Statistisk 

Sentralbyrå, 2017). Slike aktiviteter er vanligere blant personer med høyere utdanning enn 

blant dem som har grunnskole som sitt høyeste utdanningsnivå.  
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Figur 1 

Tabellen over viser politisk innsats for å påvirke en sak de siste 12 månedene etter type 

aktivitet og økonomisk innsats i 2017, i prosent. Den viser at flesteparten av de som har 

deltatt i lovlig offentlig demonstrasjon er student eller elev. Skolestreiken som Greta 

Thunberg grunnla i 2018, er ikke en del av tabellen, men vi kan anta at grafen hadde vært 

høyere dersom en ny undersøkelse hadde blitt gjort i dag (Wikipedia, 2021). Sett i lys av 

sekundærkilden ovenfor, legger det grunnlaget for den første hypotesen, som dermed blir 

slik: 

Hypotese 1: flere ungdommer har lovlige demonstrasjoner og aksjoner som sin 

største påvirkningskanal, enn de andre kanalene 

Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har 

gått ned de siste 20 årene (Statistisk Sentralbyrå, 2017). Tall fra 2015 viser at av 1000 

ungdommer mellom 13 og 25 år, vil rundt 19 stykker være medlemmer av et politisk parti 

(Bufdir, 2015). Videre forteller artikkelen om at det laveste antallet medlemmer i politiske 

ungdomspartier var i 2010. Den forteller også at det var en sterk økning i antall medlemmer 

etter terrorangrepet 22.juli 2011. Utviklingen står i kontrast med moderpartiene, som har 

opplevd en sterk nedgang i antall medlemmer de siste tiårene. Det tyder på at ungdommer i 

større grad en voksne ble mobilisert til økt deltagelse gjennom de tradisjonelle politiske 

institusjonene, som partier og valgkanalen, sett i lys av terrorangrepet. Artikkelen belyser 
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også endring i valg av ungdomsparti. Ungdommer vender seg mot de største og etablerte 

partiene. Unge orienterer seg mot de store partiene og fløypartiene på venstresiden som har 

mistet mange av medlemmene sine de siste årene. 

AUF er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (Wikipedia, 2020). AUF har vært landets 

største ungdomsparti i stort sett hele perioden fra 1998 til 2012. I enkelte perioder har AUF 

hatt omtrent like mange medlemmer som de andre partiene til sammen. Samtidig har 

partiene som Unge Venstre og Unge Høyre sett en økning i antall medlemmer også før 2011. 

I dag har Unge Venstre omtrent 1 100 medlemmer (Wikipedia, 2020). Unge Høyre omtrent 4 

000 medlemmer (Garvik, 2020). I 2018 hadde AUF over 14 000 medlemmer, noe som gjør 

det til det største ungdomspartiet i Norge. Dette fører oss mot min neste hypotese: 

Hypotese 2: ungdom på venstresiden er de mest engasjerte 

 

En rapport laget av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har 

funnet flere viktige funn som gjelder temaet ungdom og demokrati (Gjerdset & Borud, 

2017). LNU fastslår at unge er politisk aktive. Mange unge engasjerer seg i frivillige og 

politiske organisasjoner. Utviklingen av medlemmer er i kontrast med de voksne partiene, 

som har fått færre medlemmer de siste årene. Men spørsmålet blir om ungdommene føler 

seg representert i samfunnet. Det foreligger ingen derfor sekundærkilder på dette, så derfor 

skal jeg bruke primærkilde. Uansett trekker det oss mot den siste hypotesen:  

Hypotese 3: ungdom føler seg i liten grad representert i demokratiet i dag 

 

3. Metode 
Metode er et verktøy man bruker for å samle inn data. For å finne ut av et sosialt fenomen, 

må jeg samle inn informasjon. I dette forskningsarbeidet har jeg to deler. I den første og 

generelle delen har jeg valgt å bruke en kvantitativ metode, og skal bruke en 

spørreundersøkelse for å samle informasjon. Her har jeg valgt å bruke en elektronisk 

spørreundersøkelse, gjennom Google Skjemaer. I spørreundersøkelsen er det mange 

undersøkelsesobjekter med få variabler og forholdvis lite data om hvert objekt. Derfor skal 

jeg i den andre delen, bruke kvalitativ metode og intervjue Emma Li Humlegård. Hun har 
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vært politisk aktiv i flere år, og er medlem av AUF i Porsgrunn. Da er det få 

undersøkelsesobjekter (enheter), men muligheten til å samle mer data, er betydelig større.  

Kvalitativ og kvantitativ metode utfyller hverandre og kan kombineres i form av såkalt 

metodetriangulering (mixed metods) (Grønmo, 2020). Metodetriangulering kan for eksempel 

brukes i studier av politiske debatter. Kvalitativ metode kan gi innsikt i hvilke standpunkter 

og argumenter som inngår i debatten, mens kvantitativ metode kan avklare hvor utbredt de 

ulike standpunktene er i befolkningen og hvor stor vekt de ulike argumentene tillegges av 

ulike grupper. I dette tilfellet vil Humlegård gi oss innsikt i standpunkt og argumenter sett i 

lys av temaet, og utvalget avklarer hvor utbredt de ulike standpunktene er. Samtidig er det 

viktig å påpeke at hun er en blant mange, og som nevnt vil intervjuet fungere som et 

komplement til funne i spørreundersøkelsen. 

Kvantitativ metode 

Ved bruk av kvantitativ og spørreundersøkelse får jeg inn informasjon som vil legge 

grunnlaget for videre forskning og forståelse til intervjudelen. Utvalget i spørreundersøkelse 

er elever på studiespesialisering på Porsgrunn videregående skole. Tanken bak dette valget 

er at elevene på denne linjen har selv valgt studiespesialisering, og alle har hatt 

samfunnsfag, og gjennom faget fått en innledning i både demokrati, medborgerskap og det 

politiske systemet i Norge, noe som også er en av veiene mange går. Jeg har sendt 

spørreundersøkelsen til en klasse i VG1, en i VG2 og en i VG3. Det er omtrent 30 elever per 

klasse, noe som vil si at jeg hadde fått 90 svar dersom alle hadde svart. I utgangspunktet 

tenkte jeg å se på de første svarene fra hver trinn, som vil si tretti svar fordelt på de tre 

trinnene. Jeg fikk til sammen 22 svar på spørreundersøkelsen. 

Sterke og svake sider 

Det foreligger både sterke og svake sider ved bruk av den kvantitative metoden. En styrke er 

at tilgangen på informasjon fra et større utvalg er mulig. Dermed med kan jeg få svar på flere 

hypoteser på en samme undersøkelse. En svakhet med dette er at utvalget ikke kan 

begrunne svaret sitt, og samtidig kan svaret være nokså tilfeldig hvis man ikke forsto hva 

spørsmålet er ute etter. En annen svakhet er at det er vanskelig å kontrollere hvem som 

svarer, på bakgrunn av variablene. I spørreundersøkelsen er det en overvekt av svar fra VG3-
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grunnlaget for videre forskning og forståelse til intervjudelen. Utvalget i spørreundersøkelse 

er elever på studiespesialisering på Porsgrunn videregående skole. Tanken bak dette valget 

er at elevene på denne linjen har selv valgt studiespesialisering, og alle har hatt 

samfunnsfag, og gjennom faget fått en innledning i både demokrati, medborgerskap og det 

politiske systemet i Norge, noe som også er en av veiene mange går. Jeg har sendt 

spørreundersøkelsen til en klasse i VG1, en i VG2 og en i VG3. Det er omtrent 30 elever per 

klasse, noe som vil si at jeg hadde fått 90 svar dersom alle hadde svart. I utgangspunktet 

tenkte jeg å se på de første svarene fra hver trinn, som vil si tretti svar fordelt på de tre 

trinnene. Jeg fikk til sammen 22 svar på spørreundersøkelsen. 

Sterke og svake sider 

Det foreligger både sterke og svake sider ved bruk av den kvantitative metoden. En styrke er 

at tilgangen på informasjon fra et større utvalg er mulig. Dermed med kan jeg få svar på flere 

hypoteser på en samme undersøkelse. En svakhet med dette er at utvalget ikke kan 

begrunne svaret sitt, og samtidig kan svaret være nokså tilfeldig hvis man ikke forsto hva 

spørsmålet er ute etter. En annen svakhet er at det er vanskelig å kontrollere hvem som 

svarer, på bakgrunn av variablene. I spørreundersøkelsen er det en overvekt av svar fra VG3-
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elever, og det er mange flere jenter enn gutter som har svart. Dette kan gi skjevt bilde av 

den samlende informasjonen. Noe som påvirker validiteten.  

Validitet 

Validitet betyr gyldighet, og handler om i hvilken grad en undersøkelse faktisk måler eller 

registrer det man ønsker å finne ut av. Det handler også om at dataene man samler inn er 

relevant nok for problemstilling, som igjen handler om at spørsmålene i undersøkelsen 

svarer på det man lurer. Spørsmålene i spørreundersøkelsen har gitt grunnlag for analyse og 

drøfting. De fleste av spørsmålene har gitt meg svar på problemstillingen, og bakgrunnen for 

svarene. Likevel er det flere saker jeg kunne ha sett nærmere på for det kunne ha gitt et 

bedre bilde av temaet. Jeg kunne lagt til spørsmål der utvalget måtte svare på hvilken 

bakgrunn de føler seg representert. Det kunne ha gitt meg en bedre pekepinn på hvor mye 

man forstår av politikk, samtidig kan det vise om det er engasjert.  

Reliabilitet 

Reliabilitet betyr pålitelighet, og går ut på om målingene og bearbeidingen av datamaterialet 

i undersøkelsen er uført sånn at man vet den er korrekt og nøyaktig. I tillegg handler det om 

at hvis noen bruker metodene jeg har brukt for dette forskningsarbeidet senere, vil man 

kunne oppnå noenlunde tilsvarende svar. Det er vanskelig å si om spørreundersøkelse er 

reliabel, grunnet færre svar og et mindre utvalg enn antatt, som igjen gir et skjevt bilde av 

dataen. Så det kan bety at hvis noen gjennomfører den samme undersøkelsen senere, men 

har et ulikt utvalg, kan svarene være forandret. Dette henger også sammen med at 

samfunnet er i stadig endring, og elevene kan i blitt mer politisk sosialisert i fremtiden.  

Det som er den største utfordringen med undersøkelsen er overvekten av jenter som svarte. 

17 jenter kontra 5 gutter svarte. Det kan være problematisk fordi kjønnene kan ha ulike 

forutsetninger for politiske valg. Likevel vil jeg ikke problematisere det særlig fordi svarene 

gir fortsatt et bilde hva hvilken grad ungdom føler seg representert, i hvilken blokk og om 

man har brukt påvirkningskanalene sine eller følger med på nyhetsbilde og politiske saker. 

Uansett kan det da være problematisk ved videre forskning hvis fordelingen av kjønn er 

jevnere, for da vil statistikken se annerledes ut.  

En annen side handler om at via spørreundersøkelsens funksjoner, kan jeg finne ut av hvem 

som svart om ønskelig. Det er en svakhet, for det kan bryte med etikk i forskningsarbeidet. 
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For mange er politikk en privat ting, og det kan være brudd på privatliv og personlig data hvis 

man utnytter denne funksjonen. Derfor har jeg prøvd å la være å se på når svaret ble sendt 

inn. 

Kvalitativ metode 

Et kvalitativt intervju vil gi dybdekunnskap om hendelser, meninger, argumenter, 

vurderinger, beslutninger og utviklingstrekk (Jacobsen, 2005). I dette forskningsarbeidet har 

jeg brukt et individuelt formelt intervju, det vil si én-til-én samtale med en liste med 

spørsmål. Når det gjelder valg av intervjuobjekt, har det vært en strategisk utvelgelse. Emma 

Li Hu Humlegård er en av de mest relevante og interessante objektene innenfor dette 

temaet grunnet hennes politisk engasjement i AUF, hun gikk på Porsgrunn 

videregåendeskole, og tillegg var hun gammel nok til å stemme ved prøvevalget i 2015.  

Sterke og svake sider 

Det foreligger både sterke og svake sider ved bruk av kvalitativ metode. Den sterke siden er 

at jeg kan oppnå dybdekunnskap og helhetlig forståelse av temaet. Dersom spørsmålene var 

rettet nok mot problemstillingen og hypotesene, gir det det et bedre bilde av total sett. Den 

svake siden med kvalitativ metode er at det foreligger en del fallgruver man bør styre unna. 

Det kan for eksempel være dobbeltspørsmål, å overlesse, at man kommer med påstander, 

ladede ord/uttrykk, overdrivelser, ledende - eller lukkede spørsmål. Dessuten, får jeg bare 

perspektivet og synspunkter fra en person.  

Validitet  

Spørsmålene i intervjudelen ga den politisk bakgrunn til informanten, og også mulige årsaker 

til svarene i spørreundersøkelsene. Det som kan være et problem er at jeg intervjuet en 

politisk bakgrunn i AUF, noe som kan gi et mer venstrevridd bilde i analysedelen og ikke et 

nøytralt. Derfor er det mulig at svarene kunne vært annerledes dersom man intervjuet en 

person uten en partipolitisk bakgrunn, som er mer nøytral. Likevel er informanten ungdom, 

og representerer ungdommene godt. Dersom jeg hadde hatt flere intervjuobjekter, for 

eksempel andre aktive ungdommer fra forskjellige organisasjoner ville det ha økt 

troverdigheten i forhold til funnene.  
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Relabilitet  

Det er viktig at bearbeiding av datamaterialet er uført sånn at man vet det er korrekt og 

nøyaktig. Derfor tok jeg opp intervjuet, og transkriberte alle svarene. Transkribering gjør det 

også lettere for å forstå svarene bedre i en helhet, men man har også muligheten til å 

dekode svarene og plukke ut relevante sitater for oppgaven.   

4. Resultat  

Kvantitativ metode  

På spørreundersøkelsen fikk jeg 22 svar. I denne delen skal jeg gå gjennom hvert spørsmål, 

uten å gå i detaljer i denne delen. 

Trinn 

Størstedelen av utvalget går på VG3, og utgjorde 68,2% av alle. Det vil si 15 svar. 5 elever på 

VG2 svarte, og bare 2 elever på VG1. 

 

Figur 2 

Kjønn 

Det var flere jenter enn gutter som svarte, 17 kontra 5. 

Hvilket trinn går du på?

VG1 VG2 VG3
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Figur 3

Representasjon i demokratiet

Over halvparten, som utgjør til sammen 54,6%, av utvalget føler at i liten grad, og verken 

eller føler seg representert som ungdom i demokratiet. Samtidig svarer nesten en fjerdedel 

at de ikke vet. Stolpediagrammet viser at ingen føler seg i svært stor grad representert.

Figur 4

Blokk

Sektordiagrammet viser at flere føler seg representert i venstreblokken enn høyreblokken og 

sentrum, forholdsmessig 36,4%, 18,2% og 13,5%. Likevel viser den også mange ikke vet ikke 

hvilken blokk tilhører. 

Kjønn

Jente Gutt Ønsker ikke å oppgi

0 2 4 6 8 10 12

I svært stor grad

I stor grad

Verken eller

I liten grad

I svært liten grad

Vet ikke

Antall

Føler du deg representert som ungdom i dagens 
demokrati?



61Forskningsrapporten ved Porsgrunn videregående skole 2021 – Vol. 1

Nora Mysen Conradsen Politikk og menneskerettigheter 2020/21

Side 13 av 34

Figur 3

Representasjon i demokratiet

Over halvparten, som utgjør til sammen 54,6%, av utvalget føler at i liten grad, og verken 

eller føler seg representert som ungdom i demokratiet. Samtidig svarer nesten en fjerdedel 

at de ikke vet. Stolpediagrammet viser at ingen føler seg i svært stor grad representert.

Figur 4

Blokk

Sektordiagrammet viser at flere føler seg representert i venstreblokken enn høyreblokken og 

sentrum, forholdsmessig 36,4%, 18,2% og 13,5%. Likevel viser den også mange ikke vet ikke 

hvilken blokk tilhører. 

Kjønn

Jente Gutt Ønsker ikke å oppgi

0 2 4 6 8 10 12

I svært stor grad

I stor grad

Verken eller

I liten grad

I svært liten grad

Vet ikke

Antall

Føler du deg representert som ungdom i dagens 
demokrati?

Nora Mysen Conradsen Politikk og menneskerettigheter 2020/21 

Side 14 av 34 
 

 

Figur 5 

Valg 

Undersøkelsen viser at majoriteten hadde stemt ved neste valg dersom de hadde hatt 

muligheten. 3 svarte vet ikke, og en svarte nei.  

 

Figur 6 

Politisk deltagelse 

Dette var et flervalgspørsmål, det vil si at utvalget kunne svare på en eller flere punkt. Hver 

stemme teller 4,5%. Derfor er prosentandelene høyere sammenlignet med diagrammene 

over.  
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Figur 7 

5. Analyse 
Analyse av kvantitativt datamateriale er i stor grad å lese og tolke tabeller og figurer som 

illustrerer innsamlet materiale. En vanlig analysemetode er å teste om hypotese stemmer. 

Basert på tallmaterialet som er innhentet kan man beregne sannsynligheten for at 

hypotesen stemmer eller ikke.  

Analyse av innholdet i kvalitativt datamateriale er analyse, tolkning og presentasjon av 

oppgavas empiri. I denne delen skal jeg legge frem funn fra intervjuet med Emma Li Hu 

Humlegård som relevante med problemstillingen og hypotesene.  

Først skal jeg ta for meg hver hypotese og deretter problemstillingen. For å bekrefte eller 

avkrefte hypotesene, er den delt i to, først kvantitativ analyse og til slutt kvalitativ analyse. 

 

Hypotese 1: flere ungdommer har lovlige demonstrasjoner og aksjoner som sin 

største påvirkningskanal, enn de andre kanalene 

Vi kan først se på svarene fra spørreundersøkelsen. I figur 7, kan vi se at 7 av 22 har deltatt i 

en lovlig offentlig demonstrasjon. Det ut gjør 31,8% av utvalget. Majoriteten, 12 av 22, har 

svart at de følger med i mediene og er oppdatert på nyhetsbilde og politiske saker. Det er 

viktig å skille mellom disse to valgene. Å delta i en offentlig demonstrasjon, regnes som bruk 
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av en påvirkningskanal, men det gjør ikke det andre punktet. Derimot er det å følge med på 

politiske saker en del av medborgerskap, og det ansvaret hver borger har. Det er like mange 

som har deltatt i demonstrasjon, som ikke gjør noen av delene for politisk deltakelse.   

Ellers viser diagrammet at minoriteten bruker de andre påvirkningskanalen. Vi kan vi se at 

forholdsvis 2 og 1 har skrevet innlegg i avis eller tidsskrift, kontakt politiker eller offentlig 

tjenestemann og skrevet innlegg på internett for å påvirke en sak. Samtidig er det også få, 

totalt 3, som har hatt frivillig innsats i parti, organisasjon eller gruppe for å påvirke en sak. I 

Levekårsundersøkelsen fra 2017 kan vi også se at elever og student scorer lavt på å ha 

kontaktet politiker og skrevet innlegg på internett. De som er uføre, alders- eller afp 

pensjonist, og yrkesaktive på heltid som har høyest oppslutning på denne fronten. 

 

Hypotese 2: ungdom på venstresiden er de mest engasjerte 

Figur 5 viser 36,4 % føler seg mest representert i venstreblokken som ungdom. Selv om 

hypotesen og spørsmålet i spørreundersøkelsen ikke henger helt sammen, så henger 

representasjon og engasjement sammen. Det henger sammen at om man er politisk aktiv og 

bruker påvirkningskanalene sine, representerer man sine verdier og interesser. Det handler 

om medborgerskap. Fra teoridelen vet vi at AUF er det største partiet i Norge, og det henger 

også sammen med at engasjement. Likevel er det vanskelig å si om hvilke partier som har 

høyest politisk deltagelse blant medlemmene sine, derav hvem som bruker alle eller de 

fleste påvirkningsmulighetene sine. Men det skal jeg ikke gå mer inn på, men ved senere 

forskning kan man se på hvilke ungdomspartier som har de mest politisk deltagende 

medlemmene. Likevel kan jeg på det grunnlaget vi finner i teoridelen og figur 5, bekrefte 

hypotesen om at ungdom på venstresiden er de mest engasjerte.  

 

Hypotese 3: ungdom føler seg i liten grad representert i demokratiet i dag 

Figur 4 viser at majoriteten svarer at de verken eller føler seg representert i dagens 

demokrati. Svaralternativet kan tolkes som at de verken føler seg representert i demokratiet 

eller ikke. Videre kan det tolkes som at de ikke vet om de føler seg representert i 

demokratiet og. Det kan være flere årsaker bak dette. Enten så er de usikre på sin posisjon i 
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politikken, eller så vet de ikke hva representasjon omhandler. Representasjonen kan handle 

om at det finnes politiske saker som handler om unge, eller og det da finnes politikere som 

representerer dem. Dessuten kan det at de verken eller føler seg representert handle om at 

de ikke kan nok eller interesser seg for politikk i det hele tatt. Likevel henger dette sammen 

med hypotese 1, om man er politisk aktiv eller ikke. I figur 7 svarte 7 «ingen av delene» som 

omhandler bruk av påvirkningskanalene sine og om man følger med på nyhetsbildet og 

politiske saker. Som nevnt over, henger engasjement og representasjon sammen. 5 svarte at 

de ikke vet om de føler seg representert i demokratiet. Det kan henge sammen med det som 

er nevnt i dette avsnittet.  

Videre forteller undersøkelsen at 4 føler seg i stor grad representert i demokratiet. Årsakene 

bak dette kan være at de er som svarte er klar over sin posisjon og kanskje følger mer med 

på det politiske bildet, sammenlignet med de som svarte verken eller. Samtidig gir 

undersøkelsen ikke svar på bakgrunn av dette, men vi kan anta de er de samme som har hatt 

politisk deltagelse via påvirkningskanalene og følger med i nyhetsbilde og politiske saker. Vi 

kan også tolke at denne gruppen er fornøyde med sin posisjon, og partiene som innehar den 

største politiske makta.  

Det er forholdvis 1 og 2 som svarer at de i svært liten eller i liten grad føler seg representert i 

demokratiet. Årsakene bak dette kan være at de samme som i avsnittet over. Forskjellen er 

at den gruppen sender negative signaler til demokratiet, for i et demokrati skal alle bli 

representert.  

 

I den kvalitative metoden, fikk jeg svar på noen mulige årsaker bak statistikken på figur 4. 

Humlegård peker på at unge «føler at de bare er der, at de eksisterer». Hun følte på det 

samme da hun gikk på videregående. Videre forteller hun at det handla ikke om at hun ikke 

var representert, grunnet det var ungdomssaker, men ikke hennes ungdomssaker. 

Humlegård påpeker også at mange av sakene som er i utvalg for barn, unge og kultur (BUK), 

kan komme fra kontor og ikke elever i barneskole og ungdomsskole, eller ungdom selv. 

Videre sammenligner Humlegård at 100 ungdommer er det samme som en politikers 

stemme. Hun påpeker også at unge kan føle at stemmen ikke er verdt noe eller drukner i en 

voksens stemme som kan si «nå må du skjerpe deg». Hun legger til grunn at dette kan være 
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Humlegård peker på at unge «føler at de bare er der, at de eksisterer». Hun følte på det 

samme da hun gikk på videregående. Videre forteller hun at det handla ikke om at hun ikke 

var representert, grunnet det var ungdomssaker, men ikke hennes ungdomssaker. 

Humlegård påpeker også at mange av sakene som er i utvalg for barn, unge og kultur (BUK), 

kan komme fra kontor og ikke elever i barneskole og ungdomsskole, eller ungdom selv. 

Videre sammenligner Humlegård at 100 ungdommer er det samme som en politikers 

stemme. Hun påpeker også at unge kan føle at stemmen ikke er verdt noe eller drukner i en 

voksens stemme som kan si «nå må du skjerpe deg». Hun legger til grunn at dette kan være 
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noe av årsaken til at ungdom ikke føler seg representert. Samtidig forteller Humlegård at 

hun er overrasket at det ikke var flere som svarte at de ikke følte seg representert. Hun sier 

også at ungdom under 18 år egentlig bør svare at de føler seg representert i noen grad, med 

det grunnlaget at de er avhengig at voksne taler for dem, for det er ingen av dem som taler 

«direkte inn i demokratiet». På bakgrunn av dette legger Humlegård også til at hun synes at 

politikerne klarer og gjøre jobben sin, grunnet lite misnøye ved lav representasjon for unge.  

Det blir vanskelig å avkrefte eller bekrefte hypotesen om at ungdom i liten grad føler seg 

representert i demokratiet. Majoriteten svarer at de verken eller og vet ikke om de føler seg 

representert. På en side kan de henge sammen med de er usikre på sin posisjon, men på den 

andre siden kan det også være grunnlaget for at de ikke føler seg representert. Det blir det 

vanskelig å avkrefte eller bekrefte hypotesen grunnet manglende data bak svaret. Likevel 

kan jeg delvis bekrefte at ungdom føler seg i liten grad representert i demokratiet. 

6. Drøfting 

I denne delen skal jeg trekke fram de viktigste funnene i dette forskningsarbeidet. 

Drøftingsdelen henger tett sammen med analysedelen ovenfor.  

Det viktigste og mest omfattende funnet handler om mangel på politisk sosialisering. Politisk 

sosialisering handler om man trekker medborgerne inn i det politiske fellesskapet og gir dem 

politisk innsikt, erfaring og tiltro til sine egne påvirkningskanaler (Kval & Mellbye, 2019, s. 

201). Det er en prosess der enkeltpersonen lærer og ofte internaliserer et politisk bilde som 

rammer inn sine oppfatninger av hvordan makt er ordnet og hvordan verden er, og bør 

være, organisert (Wikipedia, 2020). Disse oppfatningene former og definerer 

enkeltpersonens definisjoner av hvem de er og hvordan de bør oppføre seg i de politiske og 

økonomiske institusjonene de lever i. Mange hevder at det bare er gjennom økt utdanning 

at alle innbyggerne kan fremstå som fullt likeverdige medborgere med reell påvirkningskraft. 

Det er vanskelig å si om økt utdanningsnivå er den eneste framgangsmåten til høyere politisk 

deltagelse blant ungdom, men hvis politisk sosialisering hadde vært en del av pensum på 

ungdomsskolen og videregående skole, kunne kanskje ha figur 4 fra spørreundersøkelsen 

sett annerledes ut. Dette er på grunnlag at majortiten svarte at de ikke verken eller og vet 

ikke om de blir representert. Det kan handle om at de ikke vet nok om politikk og det 

politiske landskapet, om de er usikre på sin posisjon, eller om at de rett og slett ikke 
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interesser seg nok for politikk. Det er også en svak side ved spørreundersøkelsen, og en ting 

jeg kunne ha gjort annerledes. Hvis jeg hadde lagt et spørsmål til om begrunnelse eller 

kommet med punkter, hadde jeg fått svar på hvorfor i akkurat hvilken grad de føler seg 

representert. Det hadde gitt et bedre bilde av temaet. Dessuten kunne jeg også hatt et 

spørsmål som spør om de snakker om politikk hjemme, på skolen, eller med venner. Familie, 

venner og medelever er store sosialiseringsaktører. Dessuten kunne jeg også ha gjennomført 

intervjuer av et lite utvalg på Porsgrunn videregående, om både hvorfor de føler seg 

representert og om politisk sosialisering. 

En delløsning på problemet av mangel på politisk sosialisering er at skolene kan bruke 

modellen til AUF, og andre politiske partier. Det går ut på at man både har temakveld og 

sosialkveld. På temakvelder blir man undervist og lært om politiske saker, og på sosialkvelder 

blir man bedre kjent og trygge på hverandre, derfor kan det bli lettere å snakke om politikk. 

Hvis vi trekker det til skolene, kan hver klasse ha en hel eller halv dag med «opplæring» om 

en politisk sak de fleste engasjerer seg for. Vi kan tenke oss at elevene i klassene kjenner 

hverandre, så bli-kjent leker trenger man ikke slik som på en sosialkveld. Uansett så kan 

dette være et godt utgangspunkt for at unge kan blomstre og øke sitt politisk engasjement. 

Økt kunnskap bidrar til at man kan ta bedre valg. Det henger sammen med pilotprosjektet 

hvor 16 og 17-åringer fikk stemmerett. Det var mange som stemte, men få som visste hva de 

stemte over. Et annet viktig poeng er at det er mange som bryr seg om politikk, men de har 

ikke nok kunnskap til å gjøre noe med det. Derfor kan politisk sosialisering bidra til at økt 

kunnskapsnivå og politisk påvirkningskraft.  

 

Dette trekker meg mot problemstillingen. For hvordan har hypotesene og funnene belyst om 

elever på Porsgrunn videregående føler seg representert i demokratiet i dag? Hypotesene 

viser at det foreligger en splittelse om følelsen av representasjon. Som nevnt føler de fleste 

seg verken eller og at de ikke vet om de føler seg representert. Representasjon og 

engasjement henger sammen, som er en del medborgerskap og hvilket ansvar hver enkelt 

borger har for å bruke sine påvirkningskanaler. Over halvparten svarer at de følger med på 

nyhetsbilde og politiske saker, men færre bruker påvirkningskanalene sine. Dessuten er det 

like mange som svarer at de har deltatt i en demonstrasjon, som at de ikke bruker 

påvirkningskanalene sine og følger med i mediene. Derfor kan vi på en måte se en 
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interesser seg nok for politikk. Det er også en svak side ved spørreundersøkelsen, og en ting 

jeg kunne ha gjort annerledes. Hvis jeg hadde lagt et spørsmål til om begrunnelse eller 

kommet med punkter, hadde jeg fått svar på hvorfor i akkurat hvilken grad de føler seg 

representert. Det hadde gitt et bedre bilde av temaet. Dessuten kunne jeg også hatt et 

spørsmål som spør om de snakker om politikk hjemme, på skolen, eller med venner. Familie, 

venner og medelever er store sosialiseringsaktører. Dessuten kunne jeg også ha gjennomført 

intervjuer av et lite utvalg på Porsgrunn videregående, om både hvorfor de føler seg 

representert og om politisk sosialisering. 

En delløsning på problemet av mangel på politisk sosialisering er at skolene kan bruke 

modellen til AUF, og andre politiske partier. Det går ut på at man både har temakveld og 

sosialkveld. På temakvelder blir man undervist og lært om politiske saker, og på sosialkvelder 

blir man bedre kjent og trygge på hverandre, derfor kan det bli lettere å snakke om politikk. 

Hvis vi trekker det til skolene, kan hver klasse ha en hel eller halv dag med «opplæring» om 

en politisk sak de fleste engasjerer seg for. Vi kan tenke oss at elevene i klassene kjenner 

hverandre, så bli-kjent leker trenger man ikke slik som på en sosialkveld. Uansett så kan 

dette være et godt utgangspunkt for at unge kan blomstre og øke sitt politisk engasjement. 

Økt kunnskap bidrar til at man kan ta bedre valg. Det henger sammen med pilotprosjektet 

hvor 16 og 17-åringer fikk stemmerett. Det var mange som stemte, men få som visste hva de 

stemte over. Et annet viktig poeng er at det er mange som bryr seg om politikk, men de har 

ikke nok kunnskap til å gjøre noe med det. Derfor kan politisk sosialisering bidra til at økt 

kunnskapsnivå og politisk påvirkningskraft.  

 

Dette trekker meg mot problemstillingen. For hvordan har hypotesene og funnene belyst om 

elever på Porsgrunn videregående føler seg representert i demokratiet i dag? Hypotesene 

viser at det foreligger en splittelse om følelsen av representasjon. Som nevnt føler de fleste 

seg verken eller og at de ikke vet om de føler seg representert. Representasjon og 

engasjement henger sammen, som er en del medborgerskap og hvilket ansvar hver enkelt 

borger har for å bruke sine påvirkningskanaler. Over halvparten svarer at de følger med på 

nyhetsbilde og politiske saker, men færre bruker påvirkningskanalene sine. Dessuten er det 

like mange som svarer at de har deltatt i en demonstrasjon, som at de ikke bruker 

påvirkningskanalene sine og følger med i mediene. Derfor kan vi på en måte se en 

Nora Mysen Conradsen Politikk og menneskerettigheter 2020/21 

Side 20 av 34 
 

sammenheng mellom de som svarte ingen av delene og de som verken eller og ikke vet om 

de føler seg representert i demokratiet. For hvordan kan man forvente at man skal være 

representert i demokratiet når man ikke bruker sine påvirkningskanaler eller følger med i 

mediene? Svaret på problemstilling blir todelt på lik linje med hypotese 3.  

7. Konklusjon 
Etter denne forskningsoppgaven er vanskelig å svare tydelig på om problemstillingen min har 

blitt helt besvart. Norge har et indirekte demokrati, men i hvilken grad føler ungdom seg 

representert? Som nevnt tidligere, er det splittelse mellom ungdommene på Porsgrunn 

videregående om i hvilken grad de føler seg representert. Majoriteten svarte at de føler seg i 

stor grad representert, eller at de verken eller, eller vet ikke om de føler seg representert. 

Dette tror jeg kan ha en sammenheng med politisk sosialisering, noe som også er det 

viktigste funnet mitt. Jeg mener det er en mangel på politisk sosialisering både i 

utdanningssystemet og fra politikere. Det er urovekkende at dagens generasjon, og vår 

framtid, ikke kjenner til det politiske systemet. Dette handler også om medborgerskap. 

Aktive medborgere er essens for å opprettholde demokratiet vårt. For demokratiet er stadig 

truet, derfor er det viktige at man er en aktiv medborger. For landet vårt blir mer 

demokratisk hvis deltagerne er med i den politiske styringen. Derfor er politisk sosialisering 

viktig for å tidlig integrere og opplyse alle medborgere om vårt politiske system, som også er 

et av minstekravene til Robert A. Dahl.  

I fremtiden tror jeg vi kan se flere aktive medborgere, dette på grunn av det nye 

kunnskapsløfte som starter høsten 2021 på videregående skole. Demokrati og 

medborgerskap skal være et tverrfaglig tema i skolen som skal gi elevene kunnskap om 

demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i 

demokratiske prosesser. (Utdanningsdirektoratet, u.d.). Dette vil forhåpentligvis gjøre 

elevene mer beredt til å forstå politikk og kanskje bli mer deltagende. Derfor har jeg også 

trua på 16 og 17 års stemmerett. Det hadde vært interessante å forske på effekten av dette 

tiltaket i lys av spørsmålet om ungdom i større grad føler seg representert i demokratiet i 

årene etter at faget er innført i utdanningssystemet. Det er mulig at tiltaket alene 

nødvendigvis ikke er godt nok, men det er sannsynligvis et steg i riktig retning. Dessuten vil 
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stemmerett for 16 og 17 åringer bidra til å utfordre de rotfestede tradisjonene, og utvide 

demokratiet i takt med tide. For ungdom er ikke late, vi har ikke lært nok ennå!  
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Vedlegg 1 

Spørsmål til spørreundersøkelse   
1. Hvilket trinn går du på?  

a. VG1  
b. VG2  
c. VG3  

2. Kjønn  
a. Gutt  
b. Jente  
c. Ønsker ikke å oppgi  

3. Føler du deg representert som ungdom i demokratiet?  
a. I svært stor grad  
b. I stor grad  
c. Verken eller  
d. I liten grad  
e. I svært liten grad  
f. Vet ikke  

4. Hvilken blokk føler du deg mest representert i som ungdom?  
a. Høyresiden  
b. Venstresiden  
c. Sentrum  

5. Hvis du hadde hatt muligheten til å stemme ved neste valg, hadde du i så fall stemt?  
a. Ja  
b. Nei  
c. Vet ikke  

6. Har du hatt politisk deltakelse i demokratiet? I så fall hvordan?  
a. Har skrevet innlegg i avis eller tidsskrift for å påvirke en sak  
b. Har skrevet innlegg på internett for å påvirke en sak  
c. Har kontaktet politiker eller offentlig tjenestemann for å påvirke en sak  
d. Frivillig innsats i parti, organisasjon eller gruppe for å påvirke en sak  
e. Deltatt i en lovlig offentlig demonstrasjon  
f. Følger med i mediene og er oppdatert på politiske saker  
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https://docs.google.com/forms/d/1w7RhAeEsF_j5wQrUwKK9e5j6fMTRlklPX8X7vZms53o/edit#respo
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Vedlegg 2 

Intervju med Emma Li Hu Humlegård  
1. Hvilke verv og funksjon har du hatt i AUF, og evt.  andre organisasjoner/utvalg?  

Ja, da starte på toppen da. Først og fremst har jeg vært i Porsgrunn AUF, da har jeg vært 
leder i 2018, var det det var? Nei, jo, jo det var det for Konstanse tok over siste året på 
videregående tror jeg ja, nei vent jeg husker ikke jo. For meg var det første året hennes på 
videregående, så ja det stemmer. Også nå sitter jeg som nestleder og så har jeg vært sånn 
inn og ut av det styre som styremedlem og sånt, men ja jeg vet ikke hvor mye du skal ta med 
av det. Også har jeg jo sittet i AUF Telemark, så satt jeg som likestillings og 
inkluderingsansvarlig. Også i AUF Vestfold og Telemark så jar jeg sittet som nestleder og så 
har jeg sittet som miljø og klima ansvarlig. Også har jeg vært litt ut og inn der også, har vært 
vara og styremedlem du vet. Jeg vet ikke hvor masse du skal ha med jeg har jo vært i LO og 
sånt, og der sitter jeg på Los ungdomsutvalg og Fagforbundet Ung. Og så sitter jeg i bystyret 
da, og der sitter jeg også i utvalget for helse og omsorg. Det er egentlig det jeg har gjort. Du 
får se hvor mye du gidder å ta med av det.  

  
  

2. Hva er det som interesser og motiverer ungdom når det gjelder politiske saker?  
Eh det er et veldig godt spørsmål. Jeg engasjerer meg gjerne for de sakene som er litt 
kontroversielle, som mange ikke har lyst til å diskutere fordi det gjerne blir så polarisert. For 
eksempel abort, kvinners rettigheter, likestilling. Jeg tror det er veldig mange sånne ting som 
unge er veldig liberale på enn de som sitter i politikken i dag. Blant annet ruspolitikk for 
eksempel, kriminalitet, når det kommer til hvordan straffer unge skal få for eksempel for 
kriminalitet.  Skole, helsesøster er jo sånne toppsaker. Eksamen har jo vært ganske 
engasjerende nå. Innvandring, unge er jo mye mer åpne for innvandring enn det voksne er 
holdt på si. Jeg vet ikke, men det er jo veldig mange saker innenfor temaet skole, 
fritidsaktiviteter, kultur, altså de tingene ungdom gjerne er en stor del av som er mest 
engasjerende. Og så er det gjerne sånne moralske saker som når det kommer for eksempel 
til innvandring da, så bryr jo unge seg minste om ting som økonomi og sånt, og byggesaker 
og sånt. Så du ser gjerne et veldig stort skille der da. Og så er det innafor skole så ser du et 
skille med at ungdom bryr seg mest om tinga som angår dem, altså sånn hvilken mat 
som serveres i kantina, hvor dyrt det er, når er helsesøster, bør vi ha en psykolog på 
videregående. Ja altså sånn hvilke tilbud som skal være på videregående, eksamen og så 
videre. Lærere har gjerne et sånn voksent blikk på det sånn hvor mange lærere skal vi ha, 
hvor mange timer skal være klasse skal ha. Litt sånne ting da, og der skiller man gjerne det at 
.. Når det kommer til motiverer så er det litt sånn samme greie da, fordi gjerne så får unge 
litt motstand fordi atte det er når unge støtter hverandre, men så er det gjerne litt vanskelig 
å få med voksne noen ganger på de sakene som vi brenner for. Og jeg tror motstand faktisk 
motiverer unge ganske mye fordi man har ganske mye ny energi med å komme med i en ny 
sak, og mange nye synspunkter. Og jeg merker jo det hvert fall at når jeg får litt motstand så 
blir jeg bare enda mer engasjert for å vinne den saken. Og jeg tror ungdom er mye mindre 
redde for å stå på sitt for det har voksne politikere kan være litt sånn «ja, men da bare går 
jeg med partiet mitt» fordi de kanskje ikke har så mye mer kunnskap enn dem. Mens 
ungdom er litt sånn, «det jeg sier er det som teller, og det jeg skal kjempe for». Det er litt 
mer den attituden, og da er det bra med litt motstand for da, sånn vant vi vi Lofoten. 
Vesterålen og Senja I guess.  
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Vedlegg 2 

Intervju med Emma Li Hu Humlegård  
1. Hvilke verv og funksjon har du hatt i AUF, og evt.  andre organisasjoner/utvalg?  

Ja, da starte på toppen da. Først og fremst har jeg vært i Porsgrunn AUF, da har jeg vært 
leder i 2018, var det det var? Nei, jo, jo det var det for Konstanse tok over siste året på 
videregående tror jeg ja, nei vent jeg husker ikke jo. For meg var det første året hennes på 
videregående, så ja det stemmer. Også nå sitter jeg som nestleder og så har jeg vært sånn 
inn og ut av det styre som styremedlem og sånt, men ja jeg vet ikke hvor mye du skal ta med 
av det. Også har jeg jo sittet i AUF Telemark, så satt jeg som likestillings og 
inkluderingsansvarlig. Også i AUF Vestfold og Telemark så jar jeg sittet som nestleder og så 
har jeg sittet som miljø og klima ansvarlig. Også har jeg vært litt ut og inn der også, har vært 
vara og styremedlem du vet. Jeg vet ikke hvor masse du skal ha med jeg har jo vært i LO og 
sånt, og der sitter jeg på Los ungdomsutvalg og Fagforbundet Ung. Og så sitter jeg i bystyret 
da, og der sitter jeg også i utvalget for helse og omsorg. Det er egentlig det jeg har gjort. Du 
får se hvor mye du gidder å ta med av det.  

  
  

2. Hva er det som interesser og motiverer ungdom når det gjelder politiske saker?  
Eh det er et veldig godt spørsmål. Jeg engasjerer meg gjerne for de sakene som er litt 
kontroversielle, som mange ikke har lyst til å diskutere fordi det gjerne blir så polarisert. For 
eksempel abort, kvinners rettigheter, likestilling. Jeg tror det er veldig mange sånne ting som 
unge er veldig liberale på enn de som sitter i politikken i dag. Blant annet ruspolitikk for 
eksempel, kriminalitet, når det kommer til hvordan straffer unge skal få for eksempel for 
kriminalitet.  Skole, helsesøster er jo sånne toppsaker. Eksamen har jo vært ganske 
engasjerende nå. Innvandring, unge er jo mye mer åpne for innvandring enn det voksne er 
holdt på si. Jeg vet ikke, men det er jo veldig mange saker innenfor temaet skole, 
fritidsaktiviteter, kultur, altså de tingene ungdom gjerne er en stor del av som er mest 
engasjerende. Og så er det gjerne sånne moralske saker som når det kommer for eksempel 
til innvandring da, så bryr jo unge seg minste om ting som økonomi og sånt, og byggesaker 
og sånt. Så du ser gjerne et veldig stort skille der da. Og så er det innafor skole så ser du et 
skille med at ungdom bryr seg mest om tinga som angår dem, altså sånn hvilken mat 
som serveres i kantina, hvor dyrt det er, når er helsesøster, bør vi ha en psykolog på 
videregående. Ja altså sånn hvilke tilbud som skal være på videregående, eksamen og så 
videre. Lærere har gjerne et sånn voksent blikk på det sånn hvor mange lærere skal vi ha, 
hvor mange timer skal være klasse skal ha. Litt sånne ting da, og der skiller man gjerne det at 
.. Når det kommer til motiverer så er det litt sånn samme greie da, fordi gjerne så får unge 
litt motstand fordi atte det er når unge støtter hverandre, men så er det gjerne litt vanskelig 
å få med voksne noen ganger på de sakene som vi brenner for. Og jeg tror motstand faktisk 
motiverer unge ganske mye fordi man har ganske mye ny energi med å komme med i en ny 
sak, og mange nye synspunkter. Og jeg merker jo det hvert fall at når jeg får litt motstand så 
blir jeg bare enda mer engasjert for å vinne den saken. Og jeg tror ungdom er mye mindre 
redde for å stå på sitt for det har voksne politikere kan være litt sånn «ja, men da bare går 
jeg med partiet mitt» fordi de kanskje ikke har så mye mer kunnskap enn dem. Mens 
ungdom er litt sånn, «det jeg sier er det som teller, og det jeg skal kjempe for». Det er litt 
mer den attituden, og da er det bra med litt motstand for da, sånn vant vi vi Lofoten. 
Vesterålen og Senja I guess.  
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3. Hva er det som engasjerer medlemmene deres? Er det noen saker som har engasjert 
mest og flest?  

Var det som engasjerer medlemmene våre? Jeg tror først og fremst sånn politisk sett så er 
det jo det å stå sammen i saker. Det å vite at du ikke er alene om å mene noe. Når vi 
kommer opp mot, en ting er årsmøte i AUF, fordi der kan jo en person fremme et eller annet 
så kan alle andre være imot, men hvis vi fremmer det videre til for eksempel 
Arbeiderpartiets årsmøte da så er det jo noen med at alle stiller seg bak det forslaget når du 
går opp mot talerstolen, så sitter det liksom, jeg vet ikke hvor mange vi pleier å være, men 
sånn sytten stykker da, og heier på at akkurat du skal få gjennom den saken. Og jeg tror det 
er det som engasjerer, det engasjerer litt å vite at du har noen som backer deg og hjelper 
deg og som har lyst til å høre på deg da. Og saker som har engasjert flest, jeg husker i hvert 
fall de største sakene har jo vært de sakene som splitter litt, de kontroversielle. 
Avkriminalisering av cannabis for eksempel, abort, altså det å avskaffe abortnemdene det 
var jo en sak jeg var mitt oppi. Det var jo veldig engasjerende og litt skummelt. Så det 
med eksamen for eksempel, det med innvandrere fra Moria, det er sånne enkeltsaker nå da, 
men helsesøster har engasjert mange. Skolefrukt husker jeg engasjerte mange i 2016 eller 
noe sånt. Ungdomsutvalget var vel ute med det sånn på ungdomsskolen det var. Da blir det 
vel sånn 2015 et eller annet. Da jeg gikk på ungdomsskolen var det 2013 til 2016, så da var 
det mellom der da. Så husker jeg at det, jeg vet ikke om du vet hvem det er Kamilla Mogstad. 
Hun var med på den skolefruktsaken, og det engasjerte også veldig mange. Det var da jeg 
rådet alle om marsjering tydeligvis. Ja, og så tror jeg det er de sakene som jeg kommer på nå 
hvert fall.   

  
  

4. Hvordan driver dere med politisk sosialisering innenfor organisasjonen? – hvordan de 
lærer politikken på en måte  

Først og fremst så har vi temakvelder, da har vi med innledere det kan være, vi liker gjerne å 
ha med fylkesleder eller sentralstyremedlemmer til å, sentralstyremedlemmene har som 
regel andre jobber så da kan de snakke om de områdene. Så hvis vi skal ha om miljø, så kan 
vi ta inn en fra miljøgruppa i sentralstyre. Vi tar også inn flere politikere fra Arbeiderpartiet, 
da er det gjerne fra fylket. Det er veldig sjeldent vi får Jonas Gahr Støre, for å si det på den 
måten da. Også har vi også noe som jeg synes er veldig viktig, det er jo de sosialkveldene vi 
arrangerer. Nå man er politiker så blir det alltid snakk om politikk uansett som det er 
sosialkveld eller temakveld, men på sosialkveld så kan man bli mye mer kjent med hverandre 
og det er da man opplever den at man er et samhold og fellesskap og at det ikke er farlig å si 
det man mener. På temakveld blir man gjerne undervist, men på en sosialkveld for man 
gjerne laget sine egne politiske meninger da, og forme hvilken politiker man ønsker å være. 
Og så tror jeg det er litt trygt å være på de sosialkveldene fordi at når man kommer på 
årsmøtet så kjenner du noen og da er det ikke farlig å ta ordet, og det tror jeg er viktig. Vi har 
også taleskoleringer, leserinnleggskurs holdt på å si. Nå i corona har vi hatt en del quizer, så 
på søndager har vi hatt sånn quiz med AUF så hvem som helst kan være med der da og så er 
det lokallaga som står for å lage quizer og sånt da. Og så tror jeg det er viktig å fokusere på at 
lokallag er de som tar inn folk fra, skal jeg være helt på si men grassrota, men de som ikke er 
engasjert fra før av da. Og så fylket er liksom mere for de som vil ha litt tyngre verv og ansvar 
da. Men vi jobber ganske likt for lokallaga og fylkeslaga har jo både sosial og temakvelder. 
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Ja jeg tror det er det som er litt den politiske sosialiseringen. Vi har jo mange andre 
arrangementer, men det synes jeg er kanskje litt det motsatte av politisk sosialisering. Litt 
sånn verving og så har vi sånne ringerunder for vi har begynt å etterverve, som betyr at vi 
ringer de som ikke har betalt kontingent, men som allerede er medlem og får dem til å 
betale kontingenten sin igjen. Men jeg mener jo at det er det motsatte av engasjement da. 
For de som ikke liker å ringe, som har litt telefonangst, sånn som jeg for eksempel, får jo det 
motsatte av motivasjon til å fortsette å være med fordi det er ubehagelig, og det kan jo være 
jeg vet ikke egentlig.. Hva er det forsker på her? Politisk engasjement, så kommer tilbake til 
det senere, men vil bare ha sånn oppbygginga. Ja, det er bra spørsmål assa, jeg lest over de 
ista.   

  
5. Hvordan rekrutterer dere medlemmene?  

Det er jo først og fremst verving da. Vi har skolestartskampanje, og verveinnspurt og 
vårkampanje. Verveinnspurten sier seg selv og er i desember, det er for å få flest mulig til å 
betale kontingenten sin, for å så egentlig måtte gjøre det i januar igjen da. Men det er veldig 
engasjerende når du ser at på en skole fikk vi plutselig verva 80 stykker på en dag, det er ikke 
så ofte vi gjør det da, men i Sandefjord gjorde vi det en gang. Og så har vi de kampanjene da 
som er vervinga da også. Det er på en måte den måten vi hovedmåten rekruttere folk på, og 
så har vi begynt med etterverving nå, vi får bare telefonlister og så sitter vi og ringer 
medlemmene våre, og også støttemedlemmene da. Ellers er vi på sosiale medier, og prøver 
å være litt synlige, skrive leserinnlegg, være i media, være på LO-radioen. Men jeg synes på 
en måte at vi ikke rekruttere så mange medlemmer av det. Enten så verver vi de og det er 
sånn de blir engasjert, eller så var de engasjerte fra før av og bare valgte et parti av være 
med i. Så jeg synes egentlig ikke at vi er så flinke til å gjøre noe annet enn å verve egentlig. 
For å rekruttere folk gjør vi mye for å være synlige.   
Men hva tror du kan være årsaken til at det er vanskelig å verve ungdommer?  
Jeg tror det har litt med det du skriver nedover her at, at ungdommer finner ingen grunn til å 
være engasjerte. Hvorfor skal de bruke masse tid og energi på noe som ikke lønner seg i det 
hele tatt, og som man ikke ser noen resultater av, og livet er fremdeles akkurat det samme 
som det var. Jeg tror ungdommer liksom har den lyst til å se en endring, og så får de ikke sett 
den endringen. Også er jo ungdomstida på lån, plutselig så er man voksen, og der du er 
lengst i livet ditt. Si du jobber tre år for en sak, og så går det såpass treigt i politikken at det 
tar sikkert fem år, og da er du ferdig og den saken angår ikke deg lenger. Og da er det gjerne 
sånn når du sitter der i første klasse på videregående og tenker sånn, så gidder du ikke å 
engasjere deg selv om du kanskje fem år etter det igjen tenker tilbake sånn jeg kunne ha 
engasjert meg for jeg glemte kanskje å tenke på dem som kom etter deg, men det er gjerne 
ikke sånn man tenker når man prøver å finne motivasjon. Og så er ganske stor terskel når 
man hører at det er ungdomspolitikk fordi politikk i seg selv er et veldig stort ord, og jeg tror 
det er litt av problemet at folk tenker på politikk og politikere noe som ikke er oppnåelig når 
man er ung. Det er ikke territoriet til unge, det er territoriet til gamle folk i kontor liksom. 
Det tror jeg er litt av problemet vårt også, men det kan jeg komme tilbake til på de 
spørsmålene under.  

  
6. Tallene fra en spørreundersøkelse jeg har laget viser at   

a. I utvalget på 22 svar, at 54,6% verken eller i og liten grad føler seg 
representert i demokratiet. Hva tror du kan være årsaken til det?  
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Ja jeg tror det er det som er litt den politiske sosialiseringen. Vi har jo mange andre 
arrangementer, men det synes jeg er kanskje litt det motsatte av politisk sosialisering. Litt 
sånn verving og så har vi sånne ringerunder for vi har begynt å etterverve, som betyr at vi 
ringer de som ikke har betalt kontingent, men som allerede er medlem og får dem til å 
betale kontingenten sin igjen. Men jeg mener jo at det er det motsatte av engasjement da. 
For de som ikke liker å ringe, som har litt telefonangst, sånn som jeg for eksempel, får jo det 
motsatte av motivasjon til å fortsette å være med fordi det er ubehagelig, og det kan jo være 
jeg vet ikke egentlig.. Hva er det forsker på her? Politisk engasjement, så kommer tilbake til 
det senere, men vil bare ha sånn oppbygginga. Ja, det er bra spørsmål assa, jeg lest over de 
ista.   

  
5. Hvordan rekrutterer dere medlemmene?  

Det er jo først og fremst verving da. Vi har skolestartskampanje, og verveinnspurt og 
vårkampanje. Verveinnspurten sier seg selv og er i desember, det er for å få flest mulig til å 
betale kontingenten sin, for å så egentlig måtte gjøre det i januar igjen da. Men det er veldig 
engasjerende når du ser at på en skole fikk vi plutselig verva 80 stykker på en dag, det er ikke 
så ofte vi gjør det da, men i Sandefjord gjorde vi det en gang. Og så har vi de kampanjene da 
som er vervinga da også. Det er på en måte den måten vi hovedmåten rekruttere folk på, og 
så har vi begynt med etterverving nå, vi får bare telefonlister og så sitter vi og ringer 
medlemmene våre, og også støttemedlemmene da. Ellers er vi på sosiale medier, og prøver 
å være litt synlige, skrive leserinnlegg, være i media, være på LO-radioen. Men jeg synes på 
en måte at vi ikke rekruttere så mange medlemmer av det. Enten så verver vi de og det er 
sånn de blir engasjert, eller så var de engasjerte fra før av og bare valgte et parti av være 
med i. Så jeg synes egentlig ikke at vi er så flinke til å gjøre noe annet enn å verve egentlig. 
For å rekruttere folk gjør vi mye for å være synlige.   
Men hva tror du kan være årsaken til at det er vanskelig å verve ungdommer?  
Jeg tror det har litt med det du skriver nedover her at, at ungdommer finner ingen grunn til å 
være engasjerte. Hvorfor skal de bruke masse tid og energi på noe som ikke lønner seg i det 
hele tatt, og som man ikke ser noen resultater av, og livet er fremdeles akkurat det samme 
som det var. Jeg tror ungdommer liksom har den lyst til å se en endring, og så får de ikke sett 
den endringen. Også er jo ungdomstida på lån, plutselig så er man voksen, og der du er 
lengst i livet ditt. Si du jobber tre år for en sak, og så går det såpass treigt i politikken at det 
tar sikkert fem år, og da er du ferdig og den saken angår ikke deg lenger. Og da er det gjerne 
sånn når du sitter der i første klasse på videregående og tenker sånn, så gidder du ikke å 
engasjere deg selv om du kanskje fem år etter det igjen tenker tilbake sånn jeg kunne ha 
engasjert meg for jeg glemte kanskje å tenke på dem som kom etter deg, men det er gjerne 
ikke sånn man tenker når man prøver å finne motivasjon. Og så er ganske stor terskel når 
man hører at det er ungdomspolitikk fordi politikk i seg selv er et veldig stort ord, og jeg tror 
det er litt av problemet at folk tenker på politikk og politikere noe som ikke er oppnåelig når 
man er ung. Det er ikke territoriet til unge, det er territoriet til gamle folk i kontor liksom. 
Det tror jeg er litt av problemet vårt også, men det kan jeg komme tilbake til på de 
spørsmålene under.  

  
6. Tallene fra en spørreundersøkelse jeg har laget viser at   

a. I utvalget på 22 svar, at 54,6% verken eller i og liten grad føler seg 
representert i demokratiet. Hva tror du kan være årsaken til det?  
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Jeg beklager katta mi har en sånne derre superduper aptus og løper fra den ene til andre 
siden rommet. Jeg tror det er litt sånn at folk føler at de bare er der, at de eksisterer. Det 
følte jeg på videregående at, det var ikke sånn at jeg ikke var representert for det var jo 
ungdomssaker der ute, men jeg bare følte at det ikke var mine ungdomssaker. Det er litt 
sånn vi har jo BUK i kommunen og de driver med barn, ungdom og kultur så de tar opp mye 
av de tinga som ungdom i kommunen, men da blir det på en måte barneskole da for 
videregående er på fylkesnivå, men også der handler det om at man føler seg representert i 
demokratiet selvfølgelig, men vi har jo folk som sitter i utvalg som for skole og ungdom som 
tar opp disse sakene hele tida. Jeg tror gjerne de sakene kommer fra et kontor, de kommer 
ikke fra ungdom, eller så er det en eller annen som har hørt om et eller annet en ungdom 
har sagt og så har de laget noe. Men så er det ikke representativt eller så drukner det litt 
bort. Gjerne så er politikere litt vage, så spørsmålet er veldig sånn eller sakene er framlagt 
generelt så det har jo ikke noe mål. De bare sier et eller annet som går i luft. Og så tror jeg 
det er veldig mange, det er veldig mange lærere som er politikere og så tror jeg det er viktig 
at lærerne kan være talerøret til ungdommen og at ikke lærerne blir liksom fengsla med 
denne partipolitikken da. Eller jeg opplever gjerne at det er veldig mange som har meninger 
som unge også er enige i, men så tørr de ikke å si det for de som er toppolitikere i partiet er 
uenig med det, også stemmer de bare med flertallet som gjerne blir flertallet fordi tre 
stykker på toppen har sagt hva det skal være. Det synes jeg er veldig synd og det som gjør 
det ekstra synd er at det at det er ikke en selvfølge at det er unge politikere i 
kommunestyret. Nå har vi tre stykker fra Arbeiderpartiet som er ja, unge nok holdt på å si 
under 23 eller er det under 22, men ingen av oss går på videregående, men vi er liksom det 
nærmeste dere har til å ha et talerør inn i kommunepolitikken hvert fall, og det er ingen 
selvfølge. Plutselig så sitter du der med folk som er 40 år og da er det viktig at lærerne kan 
være et talerør for ungdom ellers så er det ingen der, det er absolutt ingen. Så er det litt 
sånn at ungdom, 100 ungdom er det samme som en politikers stemme, så uansett hvor 
mange som stiller opp er man ikke, det er 49 stykker i kommunestyret og da må liksom 4900 
barn skrive under for at det skal gi 49 stemmer, ellers så er det ikke verdt noen ting. Det er 
det jeg tror mange føler, at de ikke er verdt noe, stemmen drukner i en eller annen voksen 
som sier «nå må du skjerpe deg», eller «det stemmer ikke». Og det tror jeg er årsaken til at 
folk ikke føler seg representert, og jeg er faktisk overrasket over at det er så mange som sier, 
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jeg trodde det var flere som skulle si at de ikke følte seg representert. Fordi sånn som bildet 
er i dag på hvem som bestemmer så er det veldig få ungdom som bestemmer, folk over 18 
da. Egentlig så burde folk under 18 si at de ikke føler seg representert i noen grad. Fordi det 
avhenger jo bare av de voksne som taler for dem, det er ingen av dem som taler direkte inn i 
demokratiet. Så den burde vært mye større. Jeg er overrasket over at det er så mange som 
synes det er helt ok liksom. Det er for så vidt bra det da at vi politikere klarer å gjøre jobben 
vår.   

b. 12 av 22 (utgjør 54,5%), følger med i mediene og er oppdatert på nyhetsbilde 
og politiske årsaker. Hva tror du kan være grunnen til dette utfallet, og hva tror 
du kan være årsaken til ungdommene ikke bruker de andre påvirkningskanalene?  

  
Det som kommer til meg med en gang når jeg ser det så mange som har skrevet ingen av 
delene, har litt med at det ikke er viktig nok. Altså, jeg deltok i klimademonstrasjon fordi jeg 
synes det var viktigere enn å gå på skolen. Mange mener at det ikke er viktig nok enn å gå på 
skolen, og mener at det er litt dumt, men det for de bare mene egentlig. Det kan være 
mange grunner til at man mener det ikke er viktig nok, men det er også det at mange voksne 
politikere ikke sa det var viktig nok. De bestemte for oss at denne saken er ikke noe som er 
viktig, hvis dere har lyst til å duge til noe så sett dere på skolebenken og vær der. Og når man 
gir den beskjeden til ungdom så føler man seg også litt dum når man går ut der og streiker. 
Men det er veldig gledelig å se at det er så mange som har vært med på en lovlig 
demonstrasjon da, for det betyr at ingen kan holde oss nede og det tror jeg er veldig bra. Og 
så, jeg tror grunnen til at man ikke skriver så mye leserinnlegg er fordi det er litt ork, det 
kjenner til og med jeg selv. Det er ikke morsomt nok og så er det litt sånn skolen er jo den 
som lærer oss å skrive leserinnlegg, og mange kan jo da tenke at det er litt som å gjøre skole 
på fritida. Ikke at dem som har lyst til å gjøre leserinnlegg, gjør jo det, men at så få gjøre er at 
det føles litt ut som lekser da, eller skolearbeid. Spesielt hvis du ikke har et tema du 
engasjerer deg nok for. Og så tror jeg det også er sånn at jeg tror ikke mange tenker at 
politikere ikke er så veldig tilgjengelig. Det er mange som tenker at «åja, kan jeg kontakte 
politikere? Det visste jeg ikke om». Og så skulle jeg til å si at det kanskje kan være lurt for 
politikere å være med på eller å ha tettere kontakt med elevråd for eksempel da, eller å 
være i miljøet der ungdom befinner seg og oppsøke deres meninger, istedenfor at ungdom 
må oppsøke oss, så kan vi oppsøke ungdom. Men så kom jeg til å tenke på at den største 
kanalen ungdom er på er sosiale medier, og da mener jeg ikke at politikere skal være 
på TikTok for det synes jeg er veldig kleint. Men bare å kontakte folk via, eller å bruke liksom 
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jeg trodde det var flere som skulle si at de ikke følte seg representert. Fordi sånn som bildet 
er i dag på hvem som bestemmer så er det veldig få ungdom som bestemmer, folk over 18 
da. Egentlig så burde folk under 18 si at de ikke føler seg representert i noen grad. Fordi det 
avhenger jo bare av de voksne som taler for dem, det er ingen av dem som taler direkte inn i 
demokratiet. Så den burde vært mye større. Jeg er overrasket over at det er så mange som 
synes det er helt ok liksom. Det er for så vidt bra det da at vi politikere klarer å gjøre jobben 
vår.   

b. 12 av 22 (utgjør 54,5%), følger med i mediene og er oppdatert på nyhetsbilde 
og politiske årsaker. Hva tror du kan være grunnen til dette utfallet, og hva tror 
du kan være årsaken til ungdommene ikke bruker de andre påvirkningskanalene?  

  
Det som kommer til meg med en gang når jeg ser det så mange som har skrevet ingen av 
delene, har litt med at det ikke er viktig nok. Altså, jeg deltok i klimademonstrasjon fordi jeg 
synes det var viktigere enn å gå på skolen. Mange mener at det ikke er viktig nok enn å gå på 
skolen, og mener at det er litt dumt, men det for de bare mene egentlig. Det kan være 
mange grunner til at man mener det ikke er viktig nok, men det er også det at mange voksne 
politikere ikke sa det var viktig nok. De bestemte for oss at denne saken er ikke noe som er 
viktig, hvis dere har lyst til å duge til noe så sett dere på skolebenken og vær der. Og når man 
gir den beskjeden til ungdom så føler man seg også litt dum når man går ut der og streiker. 
Men det er veldig gledelig å se at det er så mange som har vært med på en lovlig 
demonstrasjon da, for det betyr at ingen kan holde oss nede og det tror jeg er veldig bra. Og 
så, jeg tror grunnen til at man ikke skriver så mye leserinnlegg er fordi det er litt ork, det 
kjenner til og med jeg selv. Det er ikke morsomt nok og så er det litt sånn skolen er jo den 
som lærer oss å skrive leserinnlegg, og mange kan jo da tenke at det er litt som å gjøre skole 
på fritida. Ikke at dem som har lyst til å gjøre leserinnlegg, gjør jo det, men at så få gjøre er at 
det føles litt ut som lekser da, eller skolearbeid. Spesielt hvis du ikke har et tema du 
engasjerer deg nok for. Og så tror jeg det også er sånn at jeg tror ikke mange tenker at 
politikere ikke er så veldig tilgjengelig. Det er mange som tenker at «åja, kan jeg kontakte 
politikere? Det visste jeg ikke om». Og så skulle jeg til å si at det kanskje kan være lurt for 
politikere å være med på eller å ha tettere kontakt med elevråd for eksempel da, eller å 
være i miljøet der ungdom befinner seg og oppsøke deres meninger, istedenfor at ungdom 
må oppsøke oss, så kan vi oppsøke ungdom. Men så kom jeg til å tenke på at den største 
kanalen ungdom er på er sosiale medier, og da mener jeg ikke at politikere skal være 
på TikTok for det synes jeg er veldig kleint. Men bare å kontakte folk via, eller å bruke liksom 
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for eksempel Instagram, som et media for å få fram folks meninger og da primært 
ungdommers meninger. Ja, og så er det det politikere som vet hva ungdommer mener, må 
tørre å si ungdommens mening, selv om det kanskje ikke er så populært for det partiet du 
representerer, for det er faktisk den eneste måten du kan, den eneste måten ungdom kan 
sikre folks meninger på er at noen andre kjemper for de. Jeg synes jo egentlig at det er 
mange nok som følger med i nyhetsbilde da, altså når man er ungdom så er jo litt av greia at 
man ikke bryr seg alltid, og det er jo greit nok, men jeg skulle ønske at folk, jeg tror folk bryr 
seg om en sak, kanskje ikke mange saker, men en sak må de bryr seg om, men det kan hende 
at den saken ikke er i nyhetsbilde. Ja jeg vet ikke mer hva jeg skal si til det jeg.  

  
  

7. I hvilken grad føler du at ungdom i dag er representert i demokratiet?  
I kommunen synes jeg de er representert sånn i noen grad, altså vi har jo ungdomsutvalg, 
det er en del elevråd på diverse barne- og ungdomsskoler. De er jo også i bystyresalen. Er 
det ikke en gang i året eller noe og forhandler noe pengepotte. Det tror jeg kan være litt 
morsomt, for det skaper jo litt engasjement for å måtte kjempe for et eller annet. Men i den 
generelle samfunnsdebatten så er det enten toppolitikere som kjemper for barna og så er 
det sånn at, det jeg ga eksempel på i sta da at det finnes to type skolepolitikk, den som barna 
bryr seg om og den voksne bryr seg om. Så er det mange voksne som fronter den 
skolepolitikken som gjerne voksne bryr seg om, men lite av det som kanskje er banesakene 
til barn og ungdom da, for eksempel under coronanen når barn og ungdom har vært en av 
de gruppene som har tapt mest i form av de mange skulle starte på ny skole eller, et nytt 
universitet og har ikke fått noen venner og ikke bygd noen relasjoner, som er veldig viktig og 
spesielt i den alder hvor man utforske sin egen identitet og finner ut hvem man vil være, så 
kan dette faktisk ødelegge litt for dem som er akkurat i denne overgangen der da. Og jeg tror 
det er mange som ikke ser hvor mye barn og unge faktisk har ofra under corona. Og når 
polet stengte og folk satt opp mot hverandre barn og unge og polet, men fordi det er flest 
voksne mennesker som har fått sagt noe de skulle få sagt, som de gjerne liker å si, så blir 
plutselig alkohol viktigere enn barn og unge. Og så er det litt sånn det er ikke det, og så ble 
jeg så oppgitt for jeg tenkte sånn «hvordan skal jeg få det inn i hodet disse voksne 
menneskene at polet ikke er like viktig som barn og unge». Til og med moren min sa det at 
«jeg blir så irritert når denne saken kommer opp». Det irriterer meg, men så sånn hun «men 
det er ikke bare fordi folk skal bli fulle da Emma Li, men for at de ikke skal krysse 
kommunegrensene at de åpner polet igjen.». Også er jeg sånn «jeg synes fremdeles at barn 
og unge skal få dra på fotball, før vi bryr oss om ..» du kan kjøpe alkohol på matbutikken 
også da er du veldig avhengig av noe som er sterkere over 5% alkohol da. Og det synes jeg er 
trist da at barn gjerne blir. En fillesak blir satt over ønske til barn og ungdom fordi det er 
noen voksne som har noe de skulle ha fått sagt, og det synes jeg er teit, men jeg ser det 
kommer noe under her med sånn stemmerett og sånt så da…  

  
  

8. Hvilken effekt tror du vi kan se dersom stemmerettsalder blir senket fra 18 til 16 år?   
Jeg tror at den derre kakeskiva di vil gå mer opp på å bli hørt, og så tror jeg flere blir 
engasjert fordi det er en grunn til å være engasjert. Jeg kan stemme så derfor må jeg sette 
meg inn i sakene. Det er veldig mange som ikke setter seg inn i sakene fordi de ikke kan 
stemme, og jeg var en av de frem til jeg var, ja da begynte jeg å være politisk aktiv da jeg var 
16 år da men, men det kommer seg ganske mye da man får stemmerett. For plutselig så må 
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man vite hva de forskjellige partiene står for. Jeg tror nok at alder gjør at, man ikke ser en 
sånn eksplosiv økning i hvert fall ikke med det første, og man ikke ser en trend da selvfølgelig 
på folk som blir engasjerte, men jeg tror at flere blir engasjerte. Også er det litt sånn at vi har 
jo, vi vet jo at partiene på venstresida får mer stemmer under ungdomsdebatter. Jeg vet ikke 
om det er, hvorfor Høyre ikke er for at 16 åringer skal ha stemmerett, men jeg tror enten så 
er det fordi de får få stemmer når ungdom stemmer, eller så er det fordi de mener at de ikke 
er modne nok, og det kommer vel under der også.  Men hvis 16 åringer skulle hatt 
stemmerett så tror jeg Høyre og partiene på høyresiden som ikke har får så mye stemmer av 
unge hadde begynt å presse på, og sagt at «unge kan ikke bare stemme på det naboen din 
stemmer, for det her går utover familien din», og så videre og spilt på bruk av følelser. Det 
tror jeg, det kunne for så vidt Arbeiderpartiet også hatt funnet på å gjøre, men hvert fall 
Høyre siden de ikke får så mange stemmer, ville jo det gjort unge oppmerksom på dette for å 
få inn noen stemmer fra ungdommen, og det tror jeg hadde gjort folk engasjerte fordi 
ungdom liker ikke å bli snakka stygt om. Så da tror jeg nesten de hadde engasjert seg litt mer 
fordi de voksne presser litt på at de skal engasjere. Det er litt sånn «nå har dere fått det 
talerøret dere ville ha, så nå må dere gjøre det» liksom. Sånn at det er flere som ville 
engasjert seg da.  

  
9. I hvilken grad tror du 16 og 17-åringer er i stand til å stemme ved valg, og hvorfor?  

Jeg tror barn og unge vet best over sin situasjon, også tror jeg ikke alltid det er sånn at de, 
det er ikke alltid sånn at barn vet hva som er best for seg selv sånn. Det er noen ting voksne 
må bestemme liksom, men jeg tror at når det kommer til trivsel, når det kommer til miljø, 
når det kommer til hvordan tidene utvikler seg. Det er jo barn og unge som gjør at 
samfunnet liksom utvikler seg litt. Det tror jeg de er best og de vet best over seg selv og sin 
egen situasjon, og da er de som er best til å representere seg selv, det er jo bare sånn det er. 
Det er ingen andre som er bedre til å representere deg, enn deg selv. Og derfor tror jeg at de 
er i veldig bra stand til å kunne stemme, og så er det ikke fjorten åringer det er snakk om, 
som er skikkelig pubertale liksom og sånt, det er jo 16 og 17 åringer som, de går på 
videregående, videregående er en forberedelse til voksenlivet, og da synes jeg også de skal 
få en sjans til å gjøre det. For per i dag så synes jeg ikke at videregående er så særlig flinke på 
å, det føles litt som å gå på en strengere ungdomsskole, men det føles ikke ut som man skal 
forberede seg til å bli voksen. Dette kan jo være med å gjøre det. Fordi det ansvarliggjør deg 
som en som snart blir voksen til å tenke over hvordan dine valg vil påvirke ikke bare deg selv, 
men alle andre, og ikke bare kortvarig men langvarig. Og det tror jeg kan være bra fordi man 
da man sitter i et vanlig fag. Det er litt som da man tørrtrener, eller når man skal inn i 
simuleringen atte man får en oppgave, men oppgaven er egentlig ikke ekte og den har ikke 
noe reelle verdi fordi du bare sitter og tenker over noe som er fiksjonelt. Men når du driver 
med politikk, så driver du med ting som faktisk blir satt i livet og som faktisk påvirker folk, og 
det tror jeg du lærer mye mer av. La meg si det sånn, merka jeg det da jeg gikk ut av sykehus 
at de tingene jeg har trent på, på simuleringssenteret var bra at jeg hadde trent, men den 
beste treninga kom når jeg var nødt til å snakke med ekte mennesker og pasient, og ikke 
snakke med tullepasient liksom. Og jeg tror ikke 16 åringer er noe i mindre stand enn meg, 
som er 20, og det tror jeg voksne må tenke litt på på hvordan de var når de var 16. Ja det er 
det jeg har å si.  
  
Sluttkommentar:  



81Forskningsrapporten ved Porsgrunn videregående skole 2021 – Vol. 1

Nora Mysen Conradsen Politikk og menneskerettigheter 2020/21 

Side 33 av 34 
 

man vite hva de forskjellige partiene står for. Jeg tror nok at alder gjør at, man ikke ser en 
sånn eksplosiv økning i hvert fall ikke med det første, og man ikke ser en trend da selvfølgelig 
på folk som blir engasjerte, men jeg tror at flere blir engasjerte. Også er det litt sånn at vi har 
jo, vi vet jo at partiene på venstresida får mer stemmer under ungdomsdebatter. Jeg vet ikke 
om det er, hvorfor Høyre ikke er for at 16 åringer skal ha stemmerett, men jeg tror enten så 
er det fordi de får få stemmer når ungdom stemmer, eller så er det fordi de mener at de ikke 
er modne nok, og det kommer vel under der også.  Men hvis 16 åringer skulle hatt 
stemmerett så tror jeg Høyre og partiene på høyresiden som ikke har får så mye stemmer av 
unge hadde begynt å presse på, og sagt at «unge kan ikke bare stemme på det naboen din 
stemmer, for det her går utover familien din», og så videre og spilt på bruk av følelser. Det 
tror jeg, det kunne for så vidt Arbeiderpartiet også hatt funnet på å gjøre, men hvert fall 
Høyre siden de ikke får så mange stemmer, ville jo det gjort unge oppmerksom på dette for å 
få inn noen stemmer fra ungdommen, og det tror jeg hadde gjort folk engasjerte fordi 
ungdom liker ikke å bli snakka stygt om. Så da tror jeg nesten de hadde engasjert seg litt mer 
fordi de voksne presser litt på at de skal engasjere. Det er litt sånn «nå har dere fått det 
talerøret dere ville ha, så nå må dere gjøre det» liksom. Sånn at det er flere som ville 
engasjert seg da.  

  
9. I hvilken grad tror du 16 og 17-åringer er i stand til å stemme ved valg, og hvorfor?  

Jeg tror barn og unge vet best over sin situasjon, også tror jeg ikke alltid det er sånn at de, 
det er ikke alltid sånn at barn vet hva som er best for seg selv sånn. Det er noen ting voksne 
må bestemme liksom, men jeg tror at når det kommer til trivsel, når det kommer til miljø, 
når det kommer til hvordan tidene utvikler seg. Det er jo barn og unge som gjør at 
samfunnet liksom utvikler seg litt. Det tror jeg de er best og de vet best over seg selv og sin 
egen situasjon, og da er de som er best til å representere seg selv, det er jo bare sånn det er. 
Det er ingen andre som er bedre til å representere deg, enn deg selv. Og derfor tror jeg at de 
er i veldig bra stand til å kunne stemme, og så er det ikke fjorten åringer det er snakk om, 
som er skikkelig pubertale liksom og sånt, det er jo 16 og 17 åringer som, de går på 
videregående, videregående er en forberedelse til voksenlivet, og da synes jeg også de skal 
få en sjans til å gjøre det. For per i dag så synes jeg ikke at videregående er så særlig flinke på 
å, det føles litt som å gå på en strengere ungdomsskole, men det føles ikke ut som man skal 
forberede seg til å bli voksen. Dette kan jo være med å gjøre det. Fordi det ansvarliggjør deg 
som en som snart blir voksen til å tenke over hvordan dine valg vil påvirke ikke bare deg selv, 
men alle andre, og ikke bare kortvarig men langvarig. Og det tror jeg kan være bra fordi man 
da man sitter i et vanlig fag. Det er litt som da man tørrtrener, eller når man skal inn i 
simuleringen atte man får en oppgave, men oppgaven er egentlig ikke ekte og den har ikke 
noe reelle verdi fordi du bare sitter og tenker over noe som er fiksjonelt. Men når du driver 
med politikk, så driver du med ting som faktisk blir satt i livet og som faktisk påvirker folk, og 
det tror jeg du lærer mye mer av. La meg si det sånn, merka jeg det da jeg gikk ut av sykehus 
at de tingene jeg har trent på, på simuleringssenteret var bra at jeg hadde trent, men den 
beste treninga kom når jeg var nødt til å snakke med ekte mennesker og pasient, og ikke 
snakke med tullepasient liksom. Og jeg tror ikke 16 åringer er noe i mindre stand enn meg, 
som er 20, og det tror jeg voksne må tenke litt på på hvordan de var når de var 16. Ja det er 
det jeg har å si.  
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Nei ikke egentlig, ikke bortsett fra at jeg synes dette er veldig bra arbeid. Det er veldig bra 
formulert spørsmål, det er bra statistikk. Så synes jeg du har formulert spørsmåla sånn at 
meningene til dem som har svart kommer fram. Ofte så kan man legge førende spørsmål, 
men jeg synes dette var veldig sånt fint og oversiktlig. Jeg håper det går bra i oppgaven din. 
Du får si til Josse at jeg synes at dette er et godt stykke arbeid, og at han burde gi deg en bra 
karakter bare på det grunnlag.  
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Sammendrag 
Etikk er noe alle mennesker er opptatt av. Noen mer enn andre og noen mer ubevisst enn 

bevisst. Uansett hvor mye, bruker alle etisk tenkning når de skal evaluere handlinger og velge 

det som er mest etisk riktig- det som gir det beste resultatet for oss eller andre. Etikk er spesielt 

viktig innen religion, som setter etikk høyt og vurderer mennesker ut ifra deres etiske eller 

uetiske handlinger. Denne oppgaven vil fokusere på etikk innenfor hinduismen og etikk innenfor 

ateismen. To helt ulike områder, et religiøst og et ikke-religiøst, for å se på forskjeller på 

hvordan etikken blir brukt og sett på med og uten Gud. Denne teksten belyser ulike 

grunnleggende prinsipper for etikk i hinduismen og prøver å forstå etisk tenkning fra et ateistisk 

perspektiv. Tema for oppgaven er «Etiske dilemmaer hos religiøse og ikke-religiøse» og 

problemstillingen teksten forsøker å svare på er «Hvilke forskjeller er det på måten hinduer og 

ateister forholder seg til etiske dilemmaer?» 

Forord 
Denne forskningsoppgaven har vært en lang prosess gjennom månedene på slutten av 2020 og 

månedene i starten av 2021. For å utføre oppgaven best mulig, krevde den mye lesing, tenkning 

og planlegging. Samtidig ga oppgaven alle vg3 elever på Porsgrunn videregåendeskole en 

mulighet til å se hvordan en lignende forskingsoppgave kan se ut på videre studier- dette er 

uvurderlig kunnskap. Videre, gjennom flere konversasjoner med medelevene mine på skolen, og 

mitt eget slit med denne oppgaven, lærte jeg flere ting: store oppgaver krever mye planlegging, 

et strukturert arbeid gir ofte de beste resultatene, -og å gå dypere inn i et emne du er 

interessert i kan være utrolig spennende.  

Jeg vil spesielt takke Tina, veilederen min under hele arbeidet som har hjulpet meg med å svare 

på mine spørsmål, gitt meg råd og motivert meg hver gang jeg mistet fokus. Tusen takk til Tina 

og tusen takk til vennene mine som inspirerer meg når motivasjonen min stopper opp og jeg 

sitter fast. Til slutt vil jeg takke selve oppgaven som har testet meg på flere ulike måter, og gitt 
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meg en mulighet til å vurdere hvordan jeg trenger å jobbe i fremtiden, når jeg vil oppnå de beste 

resultatene. 

Maria Magdalena Kwiatkowska, Porsgrunn, 05.03.2021. 

 

1. Innledning 
Jeg har vært interessert i etikk i flere år. Grunnen er endringene i livet mitt som har på mange 

måter forskjøvet mitt verdensbilde. Det å vokse opp i et monoetnisk, monokulturelt og 

monoreligiøst land som Polen ga meg et smalt perspektiv på verden og mennesker. Før familien 

min flyttet til Norge, var ideen min om hvordan mennesker i andre kulturer lever bygget på 

stereotyper og min egen etnosentrisk holdning. I landet jeg har vokst opp, var det ikke plass til 

mangfold, -kanskje fordi når alle rundt deg tenker og lever likt kan det være vanskelig å se noen 

som skiller seg ut i et positivt lys. Av den grunn, var mennesker rundt meg som skilte seg ut, ofte 

kritisert og latterliggjort. I hverdagslivet kunne det for eksempel være mennesker med en unik 

motesans eller ikke-konvensjonelle interesser, eller i mer alvorlige tilfeller oppstod det 

diskriminering på bakgrunn av religion, hudfarge, seksuell orientering eller rase.  

Selv om slik diskriminering finnes overalt i verden, opplevde jeg at den var ganske normalisert i 

Polen. Både i politikk, på skolen, i filmer og tv-program og i daglige samtaler mellom 

familiemedlemmer. I barndommen min var det for eksempel helt vanlig å høre vitser basert på 

fordommer mot minoriteter, som ofte stod i sentrum av en punchline eller en morsom historie. 

Grunnen er uten tvil fremmedfrykt og nasjonalisme som står sterkt i Polen. Dessuten hjelper 

ikke skolen med å lære polske barn om å være åpne mot andre kulturer og religioner. Ifølge min 

erfaring førte religionstimene på barneskolen til mer fremmedfrykt og demonisering av andre 

religioner. Grunnen var undervisningen som handlet kun om Den katolske kirken i Polen, og 

ingen læring om andre verdensreligioner. I tillegg, i mange tilfeller var undervisningen i religion 

ikke gitt av kvalifiserte lærere, men av nonner og prester. Selv opplevde jeg at den høye status 

prester og nonner har i det polske samfunnet, førte til frykt og stor press hos elever, og mindre 
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meg en mulighet til å vurdere hvordan jeg trenger å jobbe i fremtiden, når jeg vil oppnå de beste 

resultatene. 

Maria Magdalena Kwiatkowska, Porsgrunn, 05.03.2021. 
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familiemedlemmer. I barndommen min var det for eksempel helt vanlig å høre vitser basert på 
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læringsinteresse. Hvis spørsmål om andre religioner dukket opp hos enkelte elever, var de ofte 

skjøvet til side. Som konsekvens har mine erfaringer fra en oppvekst i et monoetnisk samfunn 

ført til et kultursjokk i Norge.  

Forskjellen mellom et monoetnisk Polen og et multikulturell Norge er altså veldig bredt. Følgelig 

måtte jeg tilpasse meg det nye samfunnet og endre mitt verdensbilde. Jeg innså at man ikke kan 

leve med en etnosentrisk holdning i et multikulturelt land, fordi «de andre» plutselig blir til «oss 

alle». «De andre» ble til vennene mine, naboer og lærere, og jeg ble en del av et samfunn der 

hvert menneske er unikt. Derfor begynte jeg å tenke over hva det betyr å være en god person, å 

handle riktig og å leve uten å skade andre. Konsekvensen var at jeg distanserte meg selv fra 

gamle holdninger gjennom å reflektere over mine erfaringer og opplevelser. Selv om det er 

vanlig for alle barn å lære om hva som er galt og riktig, tenker ikke alle voksne i dag på etikk eller 

reflekterer over om de er gode mennesker. Konseptet var også ukjent for meg før jeg ble møtt 

med kultursjokket i Norge. Samtidig, det å måtte sosialiseres i et nytt samfunn med stor 

multikulturalisme, ga meg et grunnlag for å lære hva det vil si å være et godt menneske. I dag 

har jeg stor interesse for temaet etikk og prøver å utfordre meg selv til å stille meg selv 

vanskelige spørsmål om mine meninger og innstillinger. Jeg tenker også på hvordan jeg kan 

være med på å skape en bedre verden gjennom mine valg.  

 

1.1. Bakgrunn 
 

Når man skriver «etikk», «hinduismen» eller «ateismen» inn i søkefeltet på nettet, kommer det 

opp flere millioner resultater. Mange ting blir sagt og skrevet om disse tre temaene på internett 

og alle har tilgang til å se, lese og kommentere. Dessuten er ikke de fleste nettsidene gode nok 

til å formidle riktig kunnskap om tematikken. Derfor er ikke alt på nettet den beste kilden med 

validitet. Bakgrunnen for forskningen min er derfor to bøker jeg bruker for å svare på 

problemstillingen min. Bøkene er altså eksempler på tidligere forskning innen feltet. Fagboken 

jeg bruker som snakker om hinduismen er en kilde som fordyper leseren i temaet «etikk i 

hinduismen» gjennom å fortelle om ulike synsvinkler, analysere hellige skrifter og gi definisjoner 

på ord og uttrykk. Jacobsen, K.A. og Thelle, N.R. har gjort forskningen på det feltet og publisert 
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boka i 1999. Den andre boka jeg bruker ble skrevet av Julian Baggini i 2003 og handler om 

ateismen fra et filosofisk synspunkt, og hjelper å forstå ateistisk etikk, siden ateisme mangler 

hellige skrifter eller nedskrevne regler og morallov. Av den grunn er Baggini sin bok en tolkning 

av ateisme og etikk, og ikke nødvendigvis en analyse av stoff som finnes der ute fra før av.  

 

1.2. Avgrensning, problemstilling og disposisjon 
 

Avgrensning og problemstilling 

Jeg velger tema «Etiske dilemmaer hos religiøse og ikke-religiøse» for denne oppgaven. 

Dessuten blir temaet mitt avgrenset til hinduismen som religiøse og ateismen som ikke-

religiøse. Problemstillingen min er: «Hvilke forskjeller er det på måten hinduer og ateister 

forholder seg til ulike etiske dilemmaer?». Omfanget jeg tar for meg innen hinduismen er det 

mest grunnleggende innen etikk i religionen. I praksis blir dette dharma, Manus lover, egenplikt, 

fellesplikt, kastesystemet, livsstadier, karma, moksha, ahimsa, stridharma og Bhagavadgita. 

Videre, det omfanget jeg tar for meg innen ateismen er ateistens syn på etikk og forskjellen 

mellom religiøst og ikke religiøst syn på etikk. Jeg nevner «Euthyphro» som er Platon sin dialog 

med Sokrates, og bruker filosofens Julian Baggini sin tolkning av ateistisk etikk.  

 

Disposisjon 

I den første delen av oppgaven introduserer jeg problemstillingen og formålet med oppgaven. 

Innledningen og bakgrunnen kommer i denne delen. I del to av oppgaven redegjør jeg for 

teorier og metodevalget. I del tre av oppgaven analyserer jeg og drøfter innholdet av teoridelen 

for å svare på oppgavens problemstilling. Til slutt kan jeg forhåpentligvis svare godt på 

problemstillingen og konkludere ut ifra teorien og analysen. Avslutning, sammendrag og forord 

skrives sist.  
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2. Teori 
Etikk i hinduismen  

Til å begynne med står dharma sentralt i hinduismen. Dharma betyr det rette, moral, plikt, lov 

eller rettferdighet, og finnes diskutert i lovtekstene der dharma står beskrevet som det som 

opprettholder den evige verdensorden. Lovtekstene som forteller om dharma heter «Manus 

lover», også kjent som Manusmriti. Manus lover er en viktig lovbok i hinduismen. Den 

inneholder beskrivelser av regler og plikter til de fire kastene og livsstadiene, og detaljerte 

beskrivelser om hvordan dharma skal praktiseres (Dælhi, 2019). 

I tillegg er dharma et bredt begrep i hinduismen og deles ofte i to retninger: svadharma og 

sadharana dharma. For det første betyr svadharma «egenplikt» og er den individuelle plikten til 

mennesker som tilhører ulike kaster og livsstadium. Hver kaste og hvert livsstadium har altså 

ulike egenplikter. For å forstå plikter til hver kaste må man først forstå kastesystemet. 

Kastesystemet er en type sosial hierarki som forekommer i flere hinduistiske samfunn. Hvilken 

kaste man tilhører er bestemt ved fødselen, ut fra foreldrenes tilhørighet, og man tilhører den 

samme kasten resten av livet (Schackt, 2020). Hinduismen viser til fire hierarkisk ordnende 

kaster som heter varnas:  

1. Brahmaner – prester og lærere 

2. Kshatriyaer – krigere og adel 

3. Vaishyaer – handelsfolk, bønder og håndverkere  

4. Shudraer – tjenere og folk av de laveste yrker  

Utenfor de fire hovedkastene står Dalitene, såkalte «kasteløse», de som er lavest på stigen i et 

hinduistisk samfunn. Dalitene blir sett på som «urørbare» og «verdiløse» i samfunnet. Som sagt, 

er svadharma egenplikten til de fire hovedkastene. Egenplikten til Brahmaner er å lære bort om 

de hinduistiske lovtekstene, formidle kunnskap til den neste generasjonen og å utføre 

offerritene. Kshatriyaer skal styre og lære seg kampteknikk. Handel, jordbruk og håndverk er 
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pliktene til handelsfolk, bønder og håndverkere som tilhører kasten Vaishyaer. Og egenplikten 

til Shudraer er å tjene de andre klassene (Jacobsen & Thelle, Etikk, 1999).  

Videre, kasten man er født i er avhengig av karma. Karma er læren om at handlinger gjort mot 

andre har konsekvenser for deg i dette eller neste liv (Jacobsen K. , 2019). Karma avgjør altså 

hvordan et menneskets neste gjenfødelse blir. Dessuten, tanken bak god karma i hinduismen, er 

at hvis du utfører din egenplikt bra, kan du gjenfødes i en høyre kaste i ditt neste liv. En annen 

positiv konsekvens av å utføre dine egenplikter riktig er moksha. Moksha er løsrivelse og 

frigjøring fra gjenfødelse. Meningen med egenplikten er å oppnå moksha og bli frigjort fra 

samsara (gjenfødelsen). Hinduer strever for å oppnå moksha gjennom å utføre sine egenplikter 

og få god karma (Jacobsen & Karlsen, 2020). På samme måte som kasten man tilhører 

bestemmer egenplikten, er egenplikten også bestemt av livsstadiet man er i. Varnashrama 

dharma er svadharma (egenplikt) gjennom fire livsstadier som hinduer kjenner til. De fire 

livsstadiene heter Ashrama og bestemmer egenplikten avhengig av hvilket stadiet man befinner 

seg i. Dessuten er stadiet man er i bestemt av alder. Ulike kilder snakker om ulik alder i hvert 

stadiet med forskjell på noen år. Dette kan forklares ved å si, at selv om alder kan peke på 

hvilket stadiet et mennesket befinner seg i, handler plikten til hinduer om å oppfylle kravene i et 

stadiet for å gå til det neste (Dælhi, 2019). 

 De fire livsstadiene i hinduismen er: 

1. Brahmacarya – elevstadiet (cirka 1-25 år) 

2. Grihastha – familieforsørgerstadiet (cirka 25-50 år) 

3. Vanaprastha – skogboerstadiet (cirka 50-75 år) 

4. Sannyasa – omreisende asket (cirka 75 år-) 

I det første livsstadiet, elevstadiet, skal man være lydig og lære om hinduismen ved å studere de 

hellige tekstene. Dette er også stadiet hvor man studerer under en lærer. I det andre, 

familieforsørgerstadiet, skal man forsørge seg selv og familien sin, arbeide hardt og ærlig, og 

tjene penger. Dette er stadiet hvor man ikke trenger å leve i sølibat. Man skal gifte seg, få barn 

og skal kunne nyte livets erotiske sider. Familieforsørgerstadiet regnes også som 

samfunnsopprettholdende fordi den fokuserer både på egenplikten, men også på 
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felleskapsplikten og «felles dharma». Det tredje stadiet, skogboerstadiet, markerer slutten på 

husholderens forpliktelser. Likevel kan man fortsette å utføre plikten og trenger ikke å forlate 

sitt gammelt liv. Det fjerde stadiet, omreisende asket, kan kombineres sammen med det tredje 

stadiet for de som velger å forlate sin rolle som familieforsørger. I dette stadiet fokuserer man 

på sin egen individuell frelse. I den siste fasen av livet velger hinduer å være omreisende asketer 

ved å forlate hjem, familielivet og materielle goder, trekke seg vekk fra økonomiske oppgaver og 

leve et enkelt liv i meditasjon (Religioner, 2017). 

Selv om etikk innen religion blir ofte diskutert ved å se på egenplikt, finnes det også etiske regler 

som er felles for alle hinduer. Sadharana dharma er den andre viktige dharmaen i livet til 

hinduer. Manus lover beskriver sadharana dharma som «fellesetikk» eller «felles dharma», altså 

etikk innen hinduismen som gjelder for alle hinduer. Selv om fellesetikk skal gjelde alle hinduer, 

nevner Manus lovene ti plikter som felles for «alle menn av de tre øverste klasser på alle 

livsstadier». De ti plikter som må være oppfylt er følgende: tålmodighet, tilgivelse, selv-

kontroll, ikke stjele, renselse, ha kontrollerte sanseorganer, visdom, lærdhet, sannhet og 

fravær av sinne. Dette er egenskaper som settes høyt i hinduismen og som beskriver 

hinduismens felles etikk. Fellesetikken i hinduismen har også likheter med moralbud som finnes 

i alle verdensreligioner (Jacobsen & Thelle, Etikk, 1999). 

Dessuten er ikke-beskadigelse som i hinduismen heter «ahimsa» også sentral. Ikke-beskadigelse 

eller ikkevold er en viktig verdi innen fellesetikken. Som et eksempel ble Mahatma Gandhis 

tolkning av hinduistisk ahimsa til en modell for ikkevoldelig motstand verden rundt. I tillegg er 

ikke-beskadigelse spesielt viktig for hinduer i stadiet Sannyasa, livets siste stadiet. Hinduer i det 

fjerde stadiet er mest opptatt av å oppnå moksha, og ikkevold er en av verdiene i fellesetikken, 

men også egenplikten til omreisende asketer. Ahimsa-idealet er på denne måten absolutt i det 

fjerde livsstadiet. I praksis er asketer vegetarianere, fordi de forsøker å unngå all skade og vold 

mot mennesker og dyr (Dælhi, 2019). Ideen om ikke-beskadigelse er også knyttet til karma som 

sier at alle levende vesener har sjel, og at alle levende vesener er knyttet sammen i en moralsk 

orden (Jacobsen & Thelle, Etikk, 1999).  

Selv om de fire livsstadiene og egenplikter for hvert av dem skal i teori være rettet mot alle 

hinduer, er de hovedsakelig rettet mot menn. Likevel finnes det spesifikke plikter for kvinner, 
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som kalles stridharma, - kvinners egen dharma. Gjennom stridharma deles et kvinners liv i tre 

stadier: pike, hustru og enke. De viktigste pliktene for kvinner, bortsett fra fellesetiske plikter, er 

lydighet og trofasthet. Gjennom de ulike stadiene skal kvinner være lydige og trofaste overfor 

sin far som pike, sin mann som hustru og trofast til sin avdøde mann som enke. I tillegg regnes 

ekteskapet som det viktigste stadiet for kvinner. Disse idealene praktiseres ikke av alle hinduer, 

men reflekterer et tradisjonelt etisk idealet for kvinner i hinduismen (Dælhi, 2019).  

Videre, et religiøst læredikt med navnet Bhagavadgita er viktig for hinduer. Lærediktet forklarer 

forholdet mellom fellesetikk og egenplikter knyttet til kaste og livsstadium. Bhagavadgita 

forteller historien om Arjuna, en kriger. Arjuna innser plutselig at det er galt å drepe i krig, selv 

om det er hans egenplikt som en kriger. Arjuna forstår at han bryter fellesetikken ved å drepe og 

utfører ikke ahimsa-plikten. I lærediktet forteller Krishna at det er hans plikt å drepe sine 

fiender, fordi han tilhører krigerklassen og må følge egenplikten sin. Krishna forteller også at 

hvis Arjuna utfører sin egenplikt ved å drepe, men uten egoistiske motiver, vil handlingen ikke 

produsere dårlig karma. Det er viktig at Arjuna ikke knytter seg egoistisk til resultatet av 

handlingen sin (Jacobsen & Thelle, Etikk, 1999). Dette kan forklares ved å se på et vers fra 

Bhagavadgita, kapittel 2, vers 47. En norsk oversettelse fra engelsk sier: «Du har rett til å utføre 

dine foreskrevne oppgaver, men du har ikke rett til fruktene av dine handlinger. Du må aldri 

betrakte deg selv som årsaken til resultatene av aktivitetene dine, og heller ikke være knyttet til 

passivitet». En tolkning av dette verset kan si at du skal gjøre din plikt, men ikke bekymre deg 

for resultatene, fordi resultatene av dine handlinger er ikke for din egen glede. Resultatene av 

dine handlinger tilhører Gud (Mukundananda, 2014).  

 

Etikk i ateismen  

For det første har ateisme ingen nedskrevne regler eller hellige skrifter som kan hjelpe å 

analysere etikk innen et ikke-religiøst liv. Hvis man skal bruke en kilde for å analysere ateistisk 

etikk, må man bruke kilder som er tolkninger av etikk hos ateister og ikke-religiøse. Disse 

tolkninger baserer ikke innholdet sitt på noen tidligere skrevet regler og lover, som for eksempel 
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produsere dårlig karma. Det er viktig at Arjuna ikke knytter seg egoistisk til resultatet av 

handlingen sin (Jacobsen & Thelle, Etikk, 1999). Dette kan forklares ved å se på et vers fra 

Bhagavadgita, kapittel 2, vers 47. En norsk oversettelse fra engelsk sier: «Du har rett til å utføre 

dine foreskrevne oppgaver, men du har ikke rett til fruktene av dine handlinger. Du må aldri 

betrakte deg selv som årsaken til resultatene av aktivitetene dine, og heller ikke være knyttet til 

passivitet». En tolkning av dette verset kan si at du skal gjøre din plikt, men ikke bekymre deg 

for resultatene, fordi resultatene av dine handlinger er ikke for din egen glede. Resultatene av 

dine handlinger tilhører Gud (Mukundananda, 2014).  

 

Etikk i ateismen  

For det første har ateisme ingen nedskrevne regler eller hellige skrifter som kan hjelpe å 

analysere etikk innen et ikke-religiøst liv. Hvis man skal bruke en kilde for å analysere ateistisk 

etikk, må man bruke kilder som er tolkninger av etikk hos ateister og ikke-religiøse. Disse 

tolkninger baserer ikke innholdet sitt på noen tidligere skrevet regler og lover, som for eksempel 

 
 

i hinduismen, derfor er de ofte skrevet av filosofer. Teorien brukt i denne oppgaven er basert på 

tolkninger av ateistisk etikk og moral av Julian Baggini, en britisk filosof.  

Til å begynne med er etikk ikke avhengig av Gud. Ivan Karamasov i Dostojevskijs sin historie sier 

at «Uten Gud er alt tiltatt». Dette er også en ide mange troende deler. Denne ideen forteller om 

at moral er avhengig av Gud, og at en gudommelig makt er kilden til moral. Denne ideen peker 

også på en forestilling om at det trengs en gudommelig autoritet for å opprettholde god moral. 

Likevel lever ateister uten å tro på en Gud, og kan leve et etisk riktig liv uten at det finnes en 

Gud i deres liv. Ifølge Baggini blander religiøse guddommelig lov og straff sammen med rett og 

galt. Ikke-religiøse og ateister gjør ikke det. Etiske valg hos religiøse individer er avhengig av 

religionens lover, og mulige straffer for å ikke følge disse lovene. Men etiske valg hos ateister er 

helt uavhengige av gudommelige lover og regler, og mulig straff for å bryte reglene (Baggini, 

2003).  

Til tross for hva Ivan Karamasov sier om mangel på Gud, bryter ikke ateister loven eller handler 

uetisk bare fordi de kan. Som sagt tidligere er Gud ikke den eneste og definitive kilden til moral. 

Dessuten, mener mange ateister at lov og moral er to helt forskjellige ting. En lov krever en 

lovgivende og en dømmende makt. Selv om disse to finnes, garanterer de ikke at loven er etisk 

riktig. Det betyr heller ikke at loven er rettferdig og god. Det finnes både moralske og umoralske 

lover. For at en lov skal være moralsk riktig må den lovgivende og dømmende makten opptre 

innenfor moralens rammer. Derfor er moral og lov to forskjellige ting.  

følge Baggini sin tolkning er moral grunnlaget for å vedta rettferdige lover i samfunnet. 

Spørsmålet er, hvor kommer denne moralen fra? Ateister og religiøse mennesker kan se på 

dette ulikt. Religiøse mennesker vil mest sannsynlig mene at moralen kommer fra Gud og at 

deres religiøse skrifter og regler er det man skal se etter når man vil vite hva som er etisk riktig. 

Dette peker igjen på den tidligere nevnte ideen om at Gud er den eneste og definitive kilden til 

moral. Likevel forteller Baggini at det eneste som kan vise at en lovgiver er moralsk, «er at 

lovene står i samsvar med en moralsk standard som er uavhengig av lovgiveren» (Baggini, 2003). 

Derfor er lover moralske bare hvis de står i samsvar med moralprinsipper som er uavhengig av 

lovgiveren. Ved å bruke denne tankemåten, kan vi si at Guds lover er moralske bare når de 

samspiller med en moralsk standard som er helt uavhengig av Gud.  
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Videre, bruker Baggini eksemplet om Platon og hans dialog med Sokrates i «Euthyphro». I 

dialogen stiller Sokrates et spørsmål om gudene velger det gode fordi det er godt, eller om det 

gode er godt fordi gudene velger det. Hvis det første alternativet er riktig, bekrefter det den 

ateistiske forestillingen om at det gode ikke er avhengig av Gud. Det gode er godt og riktig, og 

derfor vil Gud/gudene velge det. Hvis det andre alternativet er riktig, betyr det det motsatte. Da 

mener Baggini at forestillingen om «galt og riktig» blir vilkårlig. Hvis noe er godt fordi Gud velger 

det, vil ikke den moralske standarden stå uavhengig av lovgiveren, -fordi lovgiveren er Gud som 

velger det gode for han er Gud, og ikke fordi det han velger er godt.  

 

 

3. Metode 
Metoden jeg bruker for å svare på denne problemstillingen er kvalitativ. Jeg leser og analyserer 

tekster om etikk i hinduismen og ateismen. Den første største kilden for hinduismen som blir 

brukt i denne oppgaven er fagboka «Hinduismen og buddhismen» skrevet av Knut. A. Jacobsen 

og Notto R. Thelle i 1999. Spesifikt er kapitlet om hinduistisk etikk brukt i denne oppgaven. 

Kapitlet fordyper seg godt inn i etikk i hinduismen og gir leseren en fullstendig forståelse av 

temaet. Kapitlet beskriver også viktige begreper innen hinduismen og etikk, deres betydning, 

historie og opphav, og rollen de spiller i livene til hinduer. I tillegg analyserer kapitlet ulike 

hellige skrifter innen hinduismen og fokuserer ikke på bare et perspektiv innen religionen. 

Videre, den andre største kilden brukt for å svare på problemstillingen er «Ateisme. En kort 

introduksjon» skrevet av Julian Baggini i 2003. Jeg bruker kapitlet om ateistisk etikk for å svare 

på problemstillingen. Julian Baggini er en britisk filosof som har skrevet flere bøker om filosofi 

og ateismen. Kapitlet jeg bruker er hans interpretasjon av ateistisk etikk og hvordan den 

forholder seg til religiøst etikk. I tillegg snakker han om utfordringer, dilemmaer og viser til 

ulike synsvinkler innen etikk for både ateister og religiøse, som gir leseren en bredere 

forståelse av hva etikk egentlig er.  
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Det jeg kan oppnå ved å bruke metoden min er å fordype meg i temaet etikk fra både et 

hinduistisk og ateistisk perspektiv. De to kildene jeg bruker mest i oppgaven er gode til å gi 

leseren ulike vinkler på etikk, og en tolkning av etikk innen to helt ulike områder: hinduismen 

og ateismen. Fordelen er altså en god fordypning inn i temaet og teorien. Ulempen er at jeg får 

et smalt perspektiv på hvordan slik etikk fungerer i praksis. I denne oppgaven velger jeg bort 

spørreundersøkelser og intervjuer med hinduer og ateister, som kunne vise hvordan etikken 

deres fungerer i praksis, altså utenfor teorien som står i boka. Likevel får jeg et svar på 

problemstillingen bare ved å bruke teorien. Jeg vet at jeg kan stole på validiteten og 

reliabiliteten til disse to fagbøkene, og at de er gode nok til å gi meg et fullstendige svar på 

problemstillingen min, og hjelpe meg gjennom drøftingen ved å gi meg tilgang til fordypning 

inn i temaet.  

 

4. Analyse og resultater  
 

Innledningsvis, måten hinduer forholder seg til etikk er helt avhengig av regler som gjelder for 

hinduismen. Hinduer må følge regler og lover som er bestemt ved å se på deres posisjon i 

samfunnet. Posisjonen deres er dessuten helt avhengig av posisjonen til foreldrene og 

bestemmes ved fødsel. På denne måten er de riktige etiske handlingene hinduer skal leve etter 

resten av livet, bestemt dagen de er født. Dette er noe de ikke kan ignorere og må forholde seg 

til hver dag. Grunnen er svadharma som står helt sentralt i hinduismen, og slik Manus lovene 

forteller, må være til stede for å opprettholde den evige verdensorden. Hvis hinduer ikke følger 

egenplikten som gjelder for deres kaste og livsstadium, oppnår de aldri moksha, og vil måtte 

fortsette å leve i en syklus av samsara. I tillegg får de dårlig karma og gjenfødes i en lav eller 

lavere kaste i neste liv. Dette er noe som kan både skremme og motivere hinduer til å tenke og 

leve etisk. Straffen er altså stor nok til å kunne tvinge hinduer til å fortsette å utføre egenplikten 

sin, selv om den er lavest på stigen i hierarkiet.  

Derimot er ateistisk etikk ikke knyttet til faste, religiøse morallover. Forskjellen mellom 

etisk tenkning hos en ateist og en hinduer er nemlig en frihet til å kunne velge selv. Ateister er 
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frie til å vurdere sine egne moralske plikter og hva de mener er rett og galt. Slik Baggini skriver 

om i boka si, blander ikke ateister guddommelig lov og straff sammen med rett og galt, slik 

hinduer gjør. Ateister tenker ikke over at de kan bli straffet av en Gud eller guder. De lever 

heller ikke med tanken på at de må utføre noen visse plikter for å unngå å bli straffer i neste liv. 

I tillegg har ateister som lever i samfunn uten eksisterende eller synlige klasser og kaster, ingen 

plikt til å handle etisk ut ifra sitt plass i hierarkiet. Med andre ord: der hinduer må forholde seg 

til faste, nedskrevne plikter, står ateister fritt til å vurdere sitt eget syn på etikk.  

Videre, sadharana dharma er nesten like viktig som svadharma. Det vil si at ved siden av 

egenpliktene som skal utføres, skal hinduer også forholde seg til felles dharma som gjelder alle. 

Fellesetikken i hinduismen ligner på moralbud som finnes i alle verdensreligioner og settes høyt 

som et krav på hvordan en troende skal leve. De tidligere nevnte ti plikter ligner på morallover i 

andre religioner, for eksempel i kristendommen og islam. På denne måten er tilgivelse, å ikke 

stjele, sannhet, fravær av sinne osv. moralsk riktig også i andre verdensreligioner. Ikke desto 

mindre kan pliktene være viktig for både religiøse hinduer, og ikke-religiøse ateister. Pliktene er 

religiøse, men er også universelle regler for etikk som mange prøver å leve etter. Derfor kan 

man si at hinduer og de fleste ateister har noe til felles når det er snakk om fellesetikk. 

Fellesetikkens grunnleggende prinsipp er å leve etisk riktig og være et godt menneske. Dette er 

noe alle mennesker klarer å forstå og mest sannsynlig være enig i, uavhengig av om de er 

religiøse eller ikke-religiøse.  

Deretter, den siste viktige dharmaen i hinduismen som må nevnes er stridharma. Stridharma er 

spesifikt for kvinner og representerer de pliktene kvinner skal leve etter gjennom tre livsstadier. 

Sammen med fellesdharma er stridharma egenplikter kvinner må følge for å oppfylle sin 

dharma. Det at de fire livsstadiene: elevstadiet, familieforsørgerstadiet, skogboerstadiet og 

omreisende asket er rettet mot alle, men ofte ikke i praksis, kan være en etisk dilemma i seg 

selv. På grunn av at kvinner får ulike roller og egenplikter, kan ikke de rollene alltid 

sameksistere. Kvinner skal følge både sadharana dharma, svadharma og stridharma. Dette er 

ikke alltid mulig, fordi egenplikten i siste livsstadiet er å forlate hjem og søke etter sin egen 

frelse. I stridharma, derimot, må kvinnen være lydig og trofast ovenfor sin mann og er fortsatt 

forventet til å være en familieforsørger. Dilemmaet oppstår når kvinnen må velge mellom å 
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være trofast og fortsette å passe på barn og hjem, eller følge livets fjerde stadiet og søke etter 

sin egen frelse. Slike dilemmaer oppstår ikke hos kvinner som er ateister. Selv om ateistiske 

kvinner også kan slite med kjønnsroller, er ikke samfunnets forventninger ovenfor kvinner 

direkte knyttet til en etisk egenplikt. Flere ateistiske kvinner kan velge å ikke følge disse 

normene, mens hinduistiske kvinner må følge egenpliktene sine med tanken på moksha.  

Mens ateister ikke trenger å søke svar på hva som er etisk riktig gjennom Gud, er hinduer helt 

avhengig av gudene og religionen. Spørsmålet Sokrates stilte til Platon i «Euthyphto» vurderer 

om godhet og moral kan finnes utenfor Gud. Ateister mener at den kan det og vurderer rett og 

galt alene, uten en Gud eller religion, samtidig som de skaper sitt eget moral basert på flere 

ulike faktorer som ikke nødvendigvis har med religion å gjøre. Dette er usant for hinduer som 

må følge gamle, tradisjonelle regler og morallover og finner etikken sin gjennom religionens 

bud. Slik historien til Arjuna i lærediktet Bhagavadgita forteller, kan religiøst etikk ofte føre til 

etiske dilemmaer. Arjunas dilemmaet handlet om et valg mellom fellesetikk og ahimsa, og sin 

egenplikt. I dag vet hinduer at egenplikten skal komme først slik Krishna ber om. Likevel kan 

man si at før Bhagavadgita ble presentert til hinduer, var det helt utydelig om egenplikten eller 

fellesetikken skal settes høyest. Arjuna visste at han gjør noe galt ved å drepe og bryte ahimsa, 

men ble fortalt av Krishna at det allikevel er lov så lenge han ikke har noen egoistiske motiver. 

Denne historien og budskapet er et eksempel på et etisk dilemma som kan plage hinduer også i 

dag. 

5. Drøfting 
Som sagt vurderer hinduer moral og etikk ut ifra religiøse lover og regler. Muligens også ut ifra 

frykt om å bli straffet og å ende opp i en lavere kaste i det neste livet. Man kan på en måte si at 

ateister ikke deler samme frykt. Det er riktig å si at ateister ikke vurderer sin etikk og moral ut 

ifra en religion eller Gud, slik hinduer gjør. Selv om mulig frykt for å bli straffet ikke stammer fra 

Gud hos ateister, betyr det ikke at ateister ikke frykter straff for sine umoralske handlinger. På 

den ene siden har ateister ingenting å frykte fra en guddommelig makt. På den andre siden er 

straff fra Gud eller guder ikke den eneste straffen et menneske kan få for sine uriktige 
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handlinger. Både religiøse og ikke-religiøse mennesker må passe på å ikke bli straffet av loven 

eller gjøre noe kriminelt.  

Tidligere nevnt tolkning fra Baggini sier at loven ikke alltid er moralsk riktig og at det finnes både 

moralske og umoralske lover. Likevel samspiller mange lover med moralprinsipper, og derfor er 

det riktig å si at både religiøse og ikke-religiøse får straff for sine umoralske handlinger. Slike 

umoralske handlinger som også bryter loven er for eksempel det å stjele, drepe, bruke vold mot 

en annen, voldta eller misbruke andre. Disse er både ulovlig i lovens øyne, og beskrevet som 

uetiske i hinduismen. Slike umoralske lovbrudd bryter fellesetikken og ahimsa i hinduismen og 

bryter loven i ateismen. Sett fra et slikt perspektiv kan det være riktig å si at hinduer får en 

«dobbeltstraff», både fra Gud og myndighetene. Det er imidlertid feil å si at ateister ikke bryter 

(eller tenker over at de bryter) moralprinsipper bare fordi de ikke tror på en Gud. Det er ikke 

slikt at hinduer blir straffet to ganger mens ateister ikke trenger å bekymre seg for flere 

konsekvenser. Som Baggini fortalte i teksten sin, er etikk og moral uavhengig av Gud. Derfor 

trenger ikke ateister en Gud for å vurdere etiske spørsmål eller spørsmål om de selv lever et 

etisk liv. Slike diskusjoner kan tas uten å inkludere religiøse regler og prinsipper.  

For å bedre forstå hvordan hinduer forholder seg til etiske dilemmaer må vi se litt nærmere på 

historien til Arjuna og rådene han fikk fra Krishna. Dilemmaet til Arjuna handlet om forskjellene 

mellom egenplikt og fellesetikk og hvem av de to skal settes høyere. Arjuna skjønte at det å 

drepe er feil, fordi drap bryter ahimsa. Samtidig var egenplikten hans å krige og drepe fiender. 

Et slikt etisk dilemma kan fortsatt oppstå i dagens hinduisme hos enkelte, som for eksempel 

soldater eller slaktere, og i ulike situasjoner der en hinduer skal vurdere viktigheten av både 

egenplikt og fellesetikk. På den ene siden står faste og grunnleggende regler for hvordan en 

hinduer skal leve og handle. Regler som opprettholder verdensorden og hjelper å få god karma, 

og muligens oppnå moksha. Altså regler for egenplikt som står så sentralt i hinduismen, at de 

kan opprettholde et helt hinduistisk samfunn. Også regler av så stor viktighet, at et brudd på de 

kan føre til at man blir født i et lavere kaste, som igjen betyr et liv nederst i hierarkiet, -et 

vanskelig liv med dårlige livsvilkår. På den andre siden står fellesetikk og plikter av like stor 

viktighet som egenplikt, med noen unntak, - det er disse unntak som kan forårsake et etisk 

dilemma. Å bryte ahimsa blir sett på som feil, derimot må en kriger som Arjuna utføre 
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slikt at hinduer blir straffet to ganger mens ateister ikke trenger å bekymre seg for flere 

konsekvenser. Som Baggini fortalte i teksten sin, er etikk og moral uavhengig av Gud. Derfor 

trenger ikke ateister en Gud for å vurdere etiske spørsmål eller spørsmål om de selv lever et 

etisk liv. Slike diskusjoner kan tas uten å inkludere religiøse regler og prinsipper.  
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hinduer skal leve og handle. Regler som opprettholder verdensorden og hjelper å få god karma, 

og muligens oppnå moksha. Altså regler for egenplikt som står så sentralt i hinduismen, at de 

kan opprettholde et helt hinduistisk samfunn. Også regler av så stor viktighet, at et brudd på de 

kan føre til at man blir født i et lavere kaste, som igjen betyr et liv nederst i hierarkiet, -et 

vanskelig liv med dårlige livsvilkår. På den andre siden står fellesetikk og plikter av like stor 

viktighet som egenplikt, med noen unntak, - det er disse unntak som kan forårsake et etisk 

dilemma. Å bryte ahimsa blir sett på som feil, derimot må en kriger som Arjuna utføre 

 
 

egenplikten sin uansett. Dersom et slikt etisk dilemma er tilfelle, vil løsningen ligge både i 

ordene til Krishna, som sier at å utføre sin egenplikt uten egoisme ikke vil produsere dårlig 

karma, og i det tidligere nevnte verset fra Bhagavadgita, som minner på at resultatet av dine 

handlinger tilhører Gud.  

Når det gjelder etiske dilemmaer hos ateister kan man trekke inn eksempler fra mange ulike 

områder i livet. Etiske dilemmaer oppstår hos ikke-religiøse på samme måte som hos religiøse. 

Mens dilemmaer hos de religiøse kan ha direkte tilknytning til religionen, er ateistenes etiske 

dilemmaer helt uavhengig av religion. Som sagt kan ateister slite med etiske dilemmaer fra ulike 

områder i livet. Siden ateister ikke har noen nedskrevne regler eller religiøse moralbud er 

jobben dems å velge en etisk utvei ut ifra sine egne tolkninger av rett og galt. Ateister har 

generelt ingen faste regler å komme tilbake til når de trenger veiledning med å ta et etisk valg. 

På den ene siden har de fullstendig frihet til å handle ut ifra sine egne premisser. På den andre 

siden kan denne friheten virke avskrekkende, og føre til at personen føler seg usikker og ikke 

klarer å ta et valg eller komme seg ut av en etisk vanskelig situasjon. Ved et slikt tilfelle kan et 

religiøst forhold til etikk hjelpe mer med dilemmaet enn et ikke-religiøst forhold til etikk. Dette 

betyr at religiøse kan i noen tilfeller oppleve at det er mye enklere å følge etiske prinsipper fra 

religionen deres, enn å bruke sin egen tolkning av rett og galt. 

 

6. Avslutning 
Avslutningsvis er synet på etikk innenfor hinduismen og ateismen ulikt. Hinduismens etikk er 

avhengig av kastesystemet, livsstadium, og kjønn i noen tilfeller. Målet med et etisk riktig liv for 

hinduer er å få god karma og kunne oppnå moksha. Egenplikt står sentralt i hinduismen og 

handler om individets plikt som skal utføres resten av livet, avhengig av kaste og livsstadium. 

Det er Manus lover som forteller om egenplikt og fellesplikt, og peker på hvordan hinduer skal 

leve. Ved å utføre egenplikten sin riktig, kan hinduer forvente å bli født inn i en høyere kaste i 

neste liv. Dette og troen på moksha, motiverer hinduer til å handle etisk riktig. Ateister, derimot, 

står fritt til å selv bestemme hva som er galt og riktig. Konklusjonen deres er påvirket av ulike 
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faktorer, men er styrt av moralprinsipper på samme måte som hinduismens etikk er. Ifølge min 

forskning om ateismen, kan moral være helt uavhengig av Gud, og ateister kan leve et etisk 

riktig liv på samme måte som religiøse mennesker gjør. Videre, forskningen min svarer på 

problemstillingen ved å trekke inn en del eksempler fra både hinduismen og ateismen. Historien 

om Arjuna og ateistens mangel på nedskrevne regler og prinsipper er et eksempel. Den endelige 

konklusjonen her er, at etikk eksisterer i ulike former hos religiøse og ikke-religiøse. Selv om 

måten hinduer og ateister ser på etikk er unik for hver av dem, kan man se noen likheter. 

Grunnen er selve etikken som eksisterer inn og utenfor religion, med Gud og uten Gud, - den 

kan være helt uavhengig eller helt avhengig av han. Forskjellen ligger i formen etikken tar, hvem 

som lytter til etikkens bud og måten den blir fremstilt i religiøse og ikke-religiøse 

sammenhenger.   
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Sammendrag 

I denne forskningsrapporten har jeg valgt å se nærmere på mikroorganismen C.Elegans. 

C.Elegans er små ormliknende skapninger som tilhører nematodefamilien og kan bare sees 

under mikroskop. Ved å oppbevare dem i petriskåler, gi dem mat og riktige omgivelser kan man 

oppbevare de på laboratorium over lenger tid for å forske på dem. 

Jeg valgte å gi C.Elegans fire ulike løsninger/peptider. Slik kunne jeg oppdage forskjeller mellom 

gruppene som kunne fortelle meg noe om hvordan peptidene påvirket dem. Dette har jeg 

forsket på over noen uker og det var veldig moro å få resultater! Du lurer kanskje på hvilke 

løsninger som drepte dem og hvilke som fikk dem til å være i aktiv bevegelse? Det kan du lese 

videre om i denne forskningsrapporten! 

Forord 

Da jeg så på Netflix-serien Explained oppdaget jeg en episode som het Can we live forever?, 

dette temaet har alltid begeistret meg og jeg satt meg ned for å se den. Gjennom episoden var 

det flere forskere som forklarte sine teorier om hva som tar livet fra oss, men spesielt en av dem 

vakte min oppmerksomhet; Cynthia Kenyon. Kenyon forklarte hvordan hennes forskning på 

mikroorganismen C.Elegans hadde gitt henne dyrebar kunnskap om hvordan vi alle en gang dør 

(Netflix, 2018). Da episoden var ferdig ble jeg nysgjerrig og bestemte meg; jeg ville også forske 

på denne mikroorganismen. Ved hjelp av måneder med planlegging har jeg klart å gjennomføre 

dette forskningsprosjektet. Jeg er veldig takknemlig for min kjemilærer: Trine Breirem, som har 

hatt troen på meg hele vegen og gitt meg frie tøyler til å gjennomføre prosjektet mitt på ekstern 

lab. Dette prosjektet hadde heller ikke latt seg gjennomføre uten min mor: Anita Kåss, som har 

latt meg bruke hennes laboratorium til prosjektet og fungert som en ekstern veileder.   

Dea Elizabeth Kåss, Porsgrunn 28.02.2021 
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1. Innledning 

Jeg valgte å forske på nematoden C.Elegans på bakgrunn av min inspirasjon fra Cynthias Kenyon. 

I hennes forskning har hun blant annet sett på hormonet insulin og hvordan det påvirker 

levetiden til C.Elegans (Netflix, 2018). Jeg ønsket i mitt prosjekt å forske på påvirkningen av et 

annet hormon, nemlig Gonadotropin frigjørende hormon, forkortet GnRH. Dette hormonet 

kontrollerer kjønnshormonene våre, en slags indre klokke som bestemmer når man er fruktbar 

og kommer i overgangsalderen (Snl, 2020). Hva skjer om man får for mye eller for lite av GnRH, 

kan man trikse med livssyklusen eller har det ingenting med når vi dør å gjøre?  

 

1.1. Bakgrunn 
 

Hvorfor bruke modellorganismen C.Elegans? 

Nematoden C.Elegans som jeg ønsker å bruke i min forskning er en kjent modellorganisme.  Det 

vil si at den er brukt av mange forskere til å forstå for eksempel evolusjon. Nematoden eller 

rundormen som den også er, heter Caenorhabditis elegans men er forkortet til C.Elegans. Den er 

en av organismene forskere vet mest om, noe som gjør det enkelt å finne tidligere forskning om 

hvordan man skal forske på dem. C.Elegans er cirka en millimeter lang og finnes i jorden i 

naturen. I laboratoriet trives den minst like godt i en petriskål med agar som næring. 

Rundormen lever i omtrent 2-3 uker (University of Minnesota, U.Å). 

Man kan lett overvåke celleaktiviteten til C.Elegans siden cellene til nematoden er 

gjennomsiktige (Snl.no, 2018). På bakgrunn av denne tidligere forskningen, vil jeg påstå at 

C.Elegans er en god modellorganisme å bruke i mitt forsøk. 
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GnRH sin påvirkning på C. Elegans 

Det er gjort lite forskning på hvordan hormonet GnRH påvirker C.Elegans. Siden det er svært lite 

forskning på akkurat dette, er det ekstra spennende å forske på feltet. 

 

1.2. Avgrensning og problemstilling  
Jeg har valgt å avgrense forskningsprosjektet mitt til at jeg ser på én modellorganisme: 

C.Elegans. Jeg kunne selvsagt valgt flere modellorganismer for å få flere resultater, men det var 

viktig for meg å ikke ta for seg et for stort område. I tillegg er det utrolig mye god informasjon 

om denne rundormen, slik at man vet hvordan man skal behandle dem for å få gode resultater. 

Da jeg skulle bestemme meg for hvilke peptider jeg skulle gi til C.Elegans, ville jeg velge noe som 

ikke er gjort mye forskning på. Derfor avgrenset jeg området til å bruke ett hormon, GnRH. For å 

undersøke feltet valgte jeg en peptide som hemmer GnRH og to som øker GnRH.  

Forskningsspørsmålet jeg har tatt for meg er: Hvordan påvirker hormonet GnRH nematoden 

C.Elegans?. Dette vil si at jeg ser på hvordan GnRH vil påvirke bevegelsen til ormene, samt hvor 

mange av dem som dør. Min hypotese er at de ormene som har fått en GnRH-hemmer vil ha 

mer bevegelse og færre døde ormer. Dette vil jeg teste ved å sammenlikne ormer som får 

GnRH-hemmende peptider, GnRH økende peptider og sterilt vann.  

2. Teori 

Kroppens byggesteiner 

Proteinene i kroppen vår er helt avgjørende for vår daglige funksjon. Mange kaller proteinene 

våre selve byggesteinene i kroppen vår. Et eksempel er antistoffer som beskytter oss mot virus 

og bakterier ved å ødelegge dem, mens andre proteiner er nødvendige for å danne skjelett, 

organer og muskler. Proteinene består av lange rekker peptider, og det er peptider jeg ønsker å 

se nærmere på. Peptider består av aminosyrer bundet sammen i kjeder. Vi har 20 forskjellige 
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aminosyrer i kroppen vår, tolv av dem danner kroppen selv og de åtte resterende må vi få 

gjennom kosten. Kjedene med aminosyrer kan bestå av opp mot 200-300 aminosyrer (Snl.no, 

2020). Disse er de 20 aminosyrene.

 

En aminosyre et molekyl med en aminogruppe (𝐻𝐻2𝑁𝑁−) i den ene enden av molekylet og en 

karboksylsyre (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 −) i den andre enden av molekylet. Molekylet har også en sidekjede som 

er unik for hver aminosyre, denne sidekjeden bestemmer egenskapene til aminosyren.  

Flere aminosyrer kan binde seg sammen til peptider. Bindingene mellom aminosyrene i 

peptidene kalles peptidbindinger. Slike bindinger kan for eksempel oppstå ved en 

kondensasjonsreaksjon. (Steen, Fimland og Juel, 2011, s.184-215) 

Om Gonadotropin frigjørende hormon (GnRH) 

Gonadotropin frigjørende hormon, forkortet GnRH, er et hormon som regulerer 

kjønnshormonene våre. Ved å koble seg til sin reseptor i hypofysen vil den aktivere reseptoren 

som sendere signaler til cellen om å danne hormonene LH og FSH. Når LH og FSH kommer ut i 

blodbanen til testiklene og eggstokkene våre vil det produseres østrogen og testosteron (Snl, 

2020). Men det er ukjent for mange at det finnes GnRH utenfor hjernen også, i for eksempel 

immunsystemet. Her er funksjonen uklar, men det er vist at hormonet har effekt på 

immuncellene våre. Når GnRH aktiverer immuncellenes reseptor, gir immuncellene cytokiner 
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En aminosyre et molekyl med en aminogruppe (𝐻𝐻2𝑁𝑁−) i den ene enden av molekylet og en 

karboksylsyre (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻 −) i den andre enden av molekylet. Molekylet har også en sidekjede som 

er unik for hver aminosyre, denne sidekjeden bestemmer egenskapene til aminosyren.  

Flere aminosyrer kan binde seg sammen til peptider. Bindingene mellom aminosyrene i 

peptidene kalles peptidbindinger. Slike bindinger kan for eksempel oppstå ved en 

kondensasjonsreaksjon. (Steen, Fimland og Juel, 2011, s.184-215) 

Om Gonadotropin frigjørende hormon (GnRH) 

Gonadotropin frigjørende hormon, forkortet GnRH, er et hormon som regulerer 

kjønnshormonene våre. Ved å koble seg til sin reseptor i hypofysen vil den aktivere reseptoren 

som sendere signaler til cellen om å danne hormonene LH og FSH. Når LH og FSH kommer ut i 

blodbanen til testiklene og eggstokkene våre vil det produseres østrogen og testosteron (Snl, 

2020). Men det er ukjent for mange at det finnes GnRH utenfor hjernen også, i for eksempel 

immunsystemet. Her er funksjonen uklar, men det er vist at hormonet har effekt på 

immuncellene våre. Når GnRH aktiverer immuncellenes reseptor, gir immuncellene cytokiner 

 
 

som danner betennelse (Chen, Ganor, Rahimipour, Ben-Aroya, Koch og Levite, 2002). Disse 

betennelsene danner tykke lag i blodårene våre, som kan føre til hjerteinfarkt og slag (Melamed 

og Goldhaber, 2014). Man kan derfor anslå at GnRH i hjernen er gunstig og avgjørende for 

fertilitet, mens GnRH i andre deler av kroppen er farlig for oss (Sharpe, R.,1980). 

Det kan tenkes at det kan få positive effekter på immunsystemet om man kan hemme dette 

hormonet.  

Hvorfor bruke antagonist og agonist? 

For å undersøke GnRH sin påvirkning på C.Elegans velger jeg å bruke både peptider som 

hemmer og øker hormonet. GnRH-antagonisten jeg skal bruke heter Cetrorelix, den hemmer 

GnRH hormonet ved å blokkere reseptoren hormonet aktiveres i. Jeg har også valgt ut to 

agonister som øker nivåene av GnRH. Jeg har valgt å gi den menneskelige versjonen av GnRH; 

Leuprorelin, og C.Elegans versjonen av GnRH; AKH-GnRH. 

5-fluoro-2-deoxyuridine (5-FUdR) har en steriliserende effekt på C.Elegans. (Zhao, Lu, Qi, Li og 

Zhou, 2017)  

3. Metode 

3.1. Utstyrsliste 

3.1.1. Kjemikaler 
Wild-type C. elegans 1 plate 

E. coli OP50 BactoBeads™ 12 beads  

 

Sterilt vann 50 ml 
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ReadyPour™ NGM Agar   

 

235 ml 

NGM-salts 12ml 

AKH-GnRH 1𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇/𝐿𝐿 50 ml 

Cetrorelix GnRH-antagonist 1𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇/𝐿𝐿 50 ml 

Leuprorelin GnRH-agonist 1𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇/𝐿𝐿 50 ml 

5-fluoro-2-deoxyuridine (5-FUdR) 36mg 

 

3.1.2. Labutstyr 

 
• Petriskåler   

• Sterile 10ml pipetter 

• Sterile 1 ml pipetter 

• Sterile luper   

• 15 ml konisk tube    

• 50 ml konisk tube    

• Mikroskop (10-40X magnifikasjon) 

• Pipettpumpe  

• Mikrobølgeovn  

• Labratoriehansker 

• Labfrakk 

• Vernebriller  

• Desinfeksjon 

• Vortex-maskin 
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3.2. Labsikkerhet 
 

1. Bruk alltid hansker, labfrakk og vernebriller på laboratoriet. 

2. Vær alltid forsiktig, spesielt med reagensene du arbeider med. 

3. Bruk alltid sterilt utstyr og desinfiser laboratoriet hyppig. 

4. Alt utstyr som kommer i kontakt med nematodene må desinfiseres før det kastes, de kan 

desinfiseres ved å bruke lab-desinfeksjonsmiddel. 

5. Vask alltid hendene både før og etter eksperimenter. 

(Edvotek, 2018, s.8) 

3.3. Arbeidsmetode 

3.3.1. Forberede NGM Agar plater  

DAG 1 

 

 

 

 

 

 

1. Løsnet opp 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚  i små biter ved å klemme kraftig og riste på flasken 

2. Løsnet på korken til flasken, men FJERNET IKKE KORKEN fra 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚  

flasken, slik at dampen slapp ut under oppvarming av flasken. 

3. Lot 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚  flasken i mikrobølgeovnen på høy styrke i 60 sekunder for å 

smelte agaren. Fjernet forsiktig flasken fra mikrobølgeovnen og mikset flasken ved 
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virvlende bevegelser. Gjentok oppvarmingen av flasken ved høy styrke frem til agaren 

var fullstendig oppløst. 

4. Kjølet ned 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚  til 60 grader ved å forsiktig snurre den i sirkler for å 

fordele varmen. 

5. La til 12 ml av 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑚𝑚𝑅𝑅𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 i flasken, tok på korken og snurret forsiktig for å 

mikse reagensene. 

6. Ved å bruke en steril 10 ml pipette, fordelte jeg 8 ml av innholdet i flasken i hver av de 

24 små petriplater. Dekket til med plastfolie. 

7. Lot platene stå i romtemperatur over natten. 

8. Beholdt 2 plater i romtemperatur, for å rehydrere 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑒𝑒𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇, de resterende platene 

ble lagt i kjøleskapet på 4 grader. For å forhindre at de skulle tørke ut, ble platene lagt 

opp ned i kjøleskapet med plastfolie rundt. 

 
Bildet viser NGM-platene som er pakket inn i kjøleskapet 

 

3.3.2. Forberede OP50 kultur for 𝑬𝑬𝑬𝑬 𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑻𝑻𝑻𝑻 
DAG 2 

1. Overførte 10 ml av sterilt vann til en 15ml konisk tube. Markerte den som «OP50». 

2. Hentet ut 10 𝑂𝑂𝑅𝑅50 𝐵𝐵𝑅𝑅𝐵𝐵𝑆𝑆𝑅𝑅𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇 fra glasset ved å bruke en steril lupe. Puttet de oppi 

den koniske tuben. 

Bilde: Privat  
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Bilde: Privat  

 
 

3.  Mikset tuben i Vortex-maskinen og la den i romtemperatur i 20 minutter. 

 

3.3.3. Matet NGM platene 
DAG 2 

1. Puttet 200 mikroliter av 𝑂𝑂𝑂𝑂50- kulturen til hver av de to NGM platene, ved å bruke en 1 

ml pipette. 

2. Spredte ut væsken over hele overflaten ved å bruke en steril lupe. 

3. Holdt platene i romtemperatur i 48 timer. 

4. Sparte på resten av 𝑂𝑂𝑂𝑂50-kulturen i kjøleskapet. 

3.3.4. Rehydrere 𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑺𝑺𝑻𝑻𝑻𝑻 
DAG 4 

1. Oppbevarte de to NGM-platene i romtemperatur.  

2. Åpnet forsiktig platen med Wild-type C. Elegans og skar ut to små kvadrater av platen 

ved å bruke en steril lupe.  

3. Overførte de to kvadratene til hver sin NGM plate, med ormsiden vendt ned mot agaren. 

4. Dekket til platene og lot de stå i romtemperatur i 3 dager. 

5. Observerte ormene under mikroskop for å se om ormene hadde formert seg og hadde 

og mobilitet. 

6. Fortsatte å ha nematodene i romtemperatur i 3 dager til. Deretter observerte jeg hver 

dag frem til platene inneholdt omtrent 50 ormer.  

 

Slik så det ut fra mikroskopet da platene inneholdt 

omtrent 50 ormer 

 

 

 

 

Bilde: Privat  



112

 
 

3.3.5. Forberede 5-FUdR  
DAG 11 

1. Veide opp 36mg 5-FUdR. 

2. Lagde konsentrasjon 36mg/L 5-FUdR ved å blande ut 36 mg med 1 liter 

destillert vann. Rister godt. 

3. Deretter ble 0,333𝐿𝐿 av 5-FUdR -løsningen med konsentrasjon på 36mg/L 

fortynnet ut i en liter. Rister godt. Da er ny konsentrasjon på 12mg/L. 

 

3.3.6. Sterilisere, mate og gi peptide til ormene 
DAG 13 

1. Fjernet 4 NGM-plater fra kjøleskapet og lot de stå i romtemperatur i 30 minutter. Mikset 

alle løsningene i Vortex-maskinen. 

2. Tilsatt 70µL 12mg/L 5-FUdR til NGM-platene. 

3. Ga 200µL romtemperert 𝑂𝑂𝑂𝑂50- kultur til hver av de fire NGM-platene  

4. Ga 50µL av reagensene til hver tilhørende NGM-plate. Dette er gruppefordelingen 

 Kjemikal Volum 

Gruppe 1 

(Med 5-FUdR) 

Cetrorelix GnRH-antagonist 50 mikroliter 

Gruppe 2 

(Med 5-FUdR) 

Leuprorelin GnRH-agonist 50 mikroliter 

Gruppe 3 

(Med 5-FUdR) 

AKH- GnRH-agonist 50 mikroliter 

Gruppe 4 

(Med 5-FUdR) 

Sterilt vann 50 mikroliter 

Bilde: Privat  
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Bilde viser de fire gruppene fordelt på NGM-plater 

3.3.7. Måle resultater 
1. Tok petriskålen under mikroskop og undersøkte bevegelse og døde ormer. Noterte ned 

observasjoner. 

2. Ga hver av de 4 NGM-platene 200 µL  𝑂𝑂𝑂𝑂50- kultur og 50 µL av peptiden. Mikset 

løsningene i Vortex-maskinen før de ble gitt. 

3. Dette ble gjentatt hver 3.dag for å få resultater. 

4. Resultater, analyse og drøfting 
Etter å ha observert og notert ormenes bevegelse og dødelighet i en tidsperiode på 2 uker, har 
det blitt interessante resultater. Her er en graf som viser ormenes bevegelse over disse to ukene.  
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Ved å lese av denne grafen ser vi at ormene som mottok Cetrorelix hadde best bevegelse og 

ormene som fikk sterilt vann hadde dårligst bevegelse. Allikevel er variasjonene små slik at det 

ikke kan være en åpenbar tolkning av grafen.

Videre er resultatene for dødelighet ganske samstemte med bevegelse. Ormene som fikk 

cetrorelix hadde lavest dødelighet, mens ormene som fikk sterilt vann hadde høyest dødelighet.

Likevel er det viktig å påpeke at det er små variasjoner gjennom hele tidsperioden, som gjøre 

resultatene mer usikre.

Ser man bort i fra de små variasjonene, kan man analysere hvorfor noen peptider har ført til 

bedre mobilitet hos ormene. Cetrorelix som er en GnRH-antagonist og hemmer GnRH-hormonet 

har vist seg å føre til bedre bevegelse og lavere dødelighet. Kanskje kan GnRH-hormonets fravær 

medføre fravær av betennelse slik det ble opplyst i teoridelen? Samtidig gjør begge GnRH 

økende peptidene; Leuprorelin og AKH-GnRH, det dårligere enn Cetrorelix. Det kan henge 

sammen med betennelse eller være rent tilfeldig. 

Det som svekker resultatdelen er at sterilt vann er den gruppen som gjør det dårligst. Det som 

var ønskelig at skulle skje var at agonistene gjorde det verre enn sterilt vann, men dette ble ikke 

tilfelle. Derfor kan Cetrorelix resultatet være tilfeldig, men for å få enda sikrere resultater burde 

forsøket blitt repetert. På denne måten kunne man funnet ut om det var statistiske signifikante 

resultater eller om det er tilfeldigheter.
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Siden det er så små variasjoner i grafene, har man ikke fått fanget opp de store forskjellene. Det 

hadde vært mer betydelig for forskningsresultatene dersom det var større forskjeller. Samtidig 

er det oppsiktsvekkende å observere at den GnRH-hemmende peptiden gjør det best i 

eksperimentet. Det kan være en videre inspirasjon til å forske videre på det. 

I utgangspunktet skulle forsøket holdt på frem til alle ormene var døde, men tiden strakk 

dessverre ikke til. Slik kunne forskjellene mellom gruppene blitt ennå tydeligere. Ormenes 

normale levetid er mellom 2-3 uker, men selv etter 15 dager fra de ble sterilisert hadde alle 

gruppene veldig mange levende ormer. Man kan derfor spekulere i om 5-FUdR, som skulle 

sterilisere ormene, faktisk har fungert. Da denne løsningen skulle lages, var det veldig små 

mengder 5-FUdR i ett stort volum vann. Selv om jeg var veldig nøye med å blande godt kan det 

være at ikke konsentrasjonen ble høy nok til at 5-FUdR fikk effekt. 

En annen feilkilde kan være at alle gruppene ikke har fått helt like omgivelser. Da de skulle 

mates med 200µL romtemperert 𝑂𝑂𝑂𝑂50- kultur er det snakk om små marginer. Menneskelige feil 

kan ha ført til at noen grupper ikke har fått like mye mat som andre. Samtidig er det lett å 

ødelegge agaren når man sprer løsningen ut med lupe. 

Selv om forsøket har feilkilder og små variasjoner er det spennende å se at hypotesen stemte. 

Cetrorelix som hemmer GnRH-hormonet ga best effekt på ormene i eksperimentet. 

5. Konklusjon 
I denne forskningsoppgaven har jeg fått svar, men sitter også igjen med flere spørsmål. Hypotesen 

min; ormene som får GnRH-hemmer vil ha mer bevegelse og færre døde ormer, stemte selv om 

det var med liten margin. Dette er spennende, men samtidig kan det ikke konkluderes med at 

dette ville vært utfallet om forsøket ble gjentatt. Så selv om Cynthia Kenyon klarte å vise 

effekten av insulin i C.Elegans, må det mer forskning til rundt GnRH. Kanskje kan dette være en 

inspirasjon for andre å prøve seg frem. Allikevel, når man ser suksessfulle forskere som får til 

gjennombrudd, er det viktig å ikke være redd for å prøve. Resultatene blir kanskje ikke tydelige, 

og det er ikke alltid like lett å vite hvorfor ting blir som det blir. Men det viktigste jeg sitter igjen 

med etter denne oppgaven er: jeg har lært masse. 
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Sammendrag 
I denne oppgaven vil du få en få en bred gjennomgang av begreper og artikler som handler 

islam, etikk og fordommer mot muslimer. I tillegg vil du kunne lese om min egen forskning på 

forskjellen mellom fordommer mot muslimer hos unge og eldre. Gjennom spørreundersøkelsen 

min, som har blitt besvart av hele 86 informanter, vil du få informasjon om hva slags fordommer 

som finnes hos unge og eldre når det gjelder muslimer. Jeg har valgt en kombinasjon av 

kvantitativ og kvalitativ undersøkelse. Videre vil resultatene av egen forskning bli belyst og 

analysert etterfulgt av drøfting av den nevnte problemstillingen der jeg vil forsøke å svare på om 

hvorfor eller hvorfor ikke yngre er mindre fordomsfulle mot muslimer enn eldre.   

Forord 
Denne oppgaven har bydd på flere problemer, blant annet Covid-19 og motivasjonsproblemer, 

men undertegnede er meget fornøyd med å ha kommet i mål med fullført forskningsoppgave.  

Undertegnede vil takke veileder og lærer for utrettelig hjelp og biståing av oppgaven. Verket 

kunne ikke blitt gjort uten deg eller de 86 informantene som tok seg tid til å svare på min 

spørreundersøkelse som var helt avgjørende for å få til en ordentlig forskningsoppgave.  

Tusen takk! 

 

Porsgrunn, 22. februar 2021 

Haakon Isak Lyche Lunde 
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1. Innledning 
Utgangspunktet for oppgaven min og valg av tema, har å gjøre med min interesse for hvordan 

fordommer mot ulike grupper virker inn på mennesker. I religionsfaget lærer vi ikke bare om de 

ulike religionene og kjennetegn på dem, men også om hvordan ulike religioner og livssyn lever 

side om side i vårt pluralistiske samfunn i dag. Når så ulike grupper og individer lever side om 

side, er det nødt til å oppstå utfordringer og konflikter, og noen ganger fordommer. Dette ser vi 

utallige eksempler på i hverdagen, og vi kan også lese om det i mediene. En gruppe som har 

vært veldig utsatt for fordommer de siste tiårene, er muslimer. Jeg har valgt dette temaet fordi 

jeg har et ønske om å være med på å minske konfliktnivået mellom grupper med ulik religiøs 

bakgrunn i det norske samfunnet. Jeg er også interessert i å kartlegge hvor «galt det står til» 

med fordommer i samfunnet. 

1.1. Bakgrunn 
1.1.1 HL-senterets forskning 
Det er gjort en rekke undersøkelser om fordommer mot muslimer. HL- senteret som er senter 

for studier av Holocaust og Livssynsminoriteter har gjort flere undersøkelser om fordommer i 

Norge mot blant annet muslimer. Denne undersøkelsen er delvis relevant for oppgaven min 

da den viser til nordmenns utbredte og negative holdninger overfor muslimene, men på den 

andre siden sier det ikke noe om en forskjell mellom eldre og unge mennesker i 

Norge. Undersøkelsen til HL-senteret i 2017 viser til at hele 34.1% har utpregede fordommer 

mot muslimer, med andre ord er en ganske stor del av de spurte muslimfiendtlige (HL-senteret , 

2017). Man kan tydelig se at det eksisterer fordommer mot muslimer i Norge, noe som er viktig 

å vite, da det skal forskes på nettopp fordommer mot muslimer i Norge i dag. Dette bekrefter at 

mitt forskningsfelt er aktuelt fremdeles. Et annet viktig faktum er at tallene fra 2017 viser 

en positiv utvikling i forhold til undersøkelsen HL-senteret gjorde i 2011, da flere i 2011 ønsket 

sosial avstand enn i 2017. Gjennom denne observasjonen, kan man se en utvikling som 

har muligens blitt påvirket av flere elementer. Noe av årsaken kan være at hele befolkningen 

gradvis har blitt vant til globalisering og et mangfoldig samfunn “i alle farger” (Hoffmann & Moe, 
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2019). I tillegg har sosiale medier gjort sitt inntog, og dette kan også ha vært medvirkende årsak 

til at holdninger endres raskt.  

1.1.2 Forskningsrådets funn 
I artikkelen til forskningsrådet fra 2010 blir muslimer omtalt i mange sammenhenger, men 

spesielt interessant for min forskning er kapittel 5 av publikasjonen, som bærer tittelen 

“Tendenser i en religiøs identitetspolitikk”. Her beskrives blant annet hvor aktive muslimer i 

Norge er i sine religiøse organisasjoner, samt ulike tendenser når det gjelder nordmenns 

holdninger til muslimer og muslimers holdninger til religionen.  

Det mest interessante for min forsking, er oversikten over hva slags holdninger som finnes til 

muslimer i Norge i dag/2010, og hva som gis av forklaringer på dette. Rapporten viser blant 

annet til en håndfull av boktitler som har et klart og tydelig likhetstegn. Boktitlene representerer 

i stor grad opphavet til de muslimfiendtlige holdningene som finnes i Norge. Bøkene beskriver 

hvordan enden nærmer seg fordi islamiseringen i vesten kommer til å endevende vesten. 

Bøkene peker også på at muslimene ikke deler de samme verdiene som europeerne. Tittelen på 

en av bøkene; “The Last Days of Europe”, viser tydelig hvilke holdninger som fremmes.  

I tillegg kommer det fram informasjon om euro-islam. Begrepet omtales som et resultat av 

økende globalisering og flyktninger fra krigsherjede land som ofte er islam-basert. I følge 

Integrerings- og mangfolddirektoratets årsrapporter og rapporter fra Europarådets kommisjon 

mot rasisme og intoleranse, er muslimer den folkegruppen som blir mest utsatt for folke-

fiendtlighet i Norge (Døving, 2010). 

Rapporten viser at islam i vesten arter seg på ulike måter. Det finnes en konservativ vekkelse 

blant muslimer i Europa, men det finnes også en variant av islam som foregår mer innenfor 

radikale politiske miljøer (Døving, 2010). Den franske sosiologen Patrick Haenni beskriver en 

markedsislam, som ikke er politisk, men som heller er en form for religiøsitet der man vil 

normalisere og tilpasse den muslimske identiteten til majoritetskulturen. Den andre varianten 

han beskriver, er en form for nyfundamentalisme, som tvert imot bryter med majoritetskulturen 

i europeiske samfunn, selv om de stort sett ikke er tilhengere av religiøst begrunnet vold eller 

Jihad. Haenni peker også på at islam har blitt mer synlig i samfunnet, for eksempel gjennom 
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tegn som hijab og skjegg, samtidig som den er blitt mindre politisk. Haenni skriver ut fra et ikke-

norsk perspektiv, men i Norge kan man finne lignende trekk. En mer nyfundamentalistisk variant 

av islam i Norge, er for eksempel det unge religiøse miljøet rundt IslamNet ved Høgskolen i Oslo 

(Døving, 2010). Disse opplysningene kan være viktige å ha med seg videre i forskningen min, 

fordi de tilbyr mulige forklaringer på holdningene som muslimer blir møtt med i Norge. Kanskje 

plasseres de i den samme, fundamentalistiske «båsen» av nordmenn som ikke har kunnskap om 

at islam ikke er én ting, men veldig mye forskjellig. 

Videre ser rapporten på holdninger til islam og muslimer i media. Det er tre trekk som går igjen, 

og som bidrar sterkt til å påvirke folks holdninger til muslimer. Først og fremst framstilles ofte 

muslimer som en gruppe, ikke som individer. Denne gruppen framstilles som om de har den 

samme agendaen, som om den er organisert. Dette skaper et feilaktig bilde av at muslimer i 

Norge er organisert i fellesskap som har en eller annen felles plan. Det andre trekket er at islam 

beskrives som tidløst. Dette bildet stemmer ikke – islam er en religion i endring som alle andre 

religioner. Derfor kan et slikt bilde av islam som tidløst skape et truende bilde av en 

gammeldags religion som ikke er i stand til å tilpasse seg det moderne samfunnet. Det tredje 

trekket er at islam framstilles som politisk. Mediene framstiller ofte islam som en ideologi og et 

samfunnssystem, mens det først og fremst er en frelsesreligion på lik linje med kristendommen. 

Fokus i islam som religion er tilgivelse, bønn, sjelen, frelse og velgjørenhet, men nesten alt som 

publiseres i aviser, på radio og tv, og i bøker, er islam som politisk ideologi (Døving, 2010).  

Disse tre trekkene ved fremstillinger av islam fører til manglende nyansering, og i neste omgang 

kan dette skape et stereotypisk bilde av muslimer, selv om mediene ikke alltid har ment det 

bevisst. Vi har sett at rapporter viser økende islamofobi, og nettdebattene preges av de samme 

muslimfiendtlige holdningene. Medienes ordbruk forsterker ofte slike holdninger, for eksempel 

brukes ord som «snikislamisering». Ordet antyder at muslimene skal ha en slags skjult agenda 

og «sniker» seg på uærlig vis inn i samfunnet for å overta (Døving, 2010).  

1.2. Avgrensning, problemstilling og disposisjon 
Denne forskningsoppgaven skal handle om forskning på fordommer mot religiøse 

minoriteter spesifikt rettet mot muslimer, og i tillegg skal jeg undersøke om det er forskjell 
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Disse tre trekkene ved fremstillinger av islam fører til manglende nyansering, og i neste omgang 

kan dette skape et stereotypisk bilde av muslimer, selv om mediene ikke alltid har ment det 

bevisst. Vi har sett at rapporter viser økende islamofobi, og nettdebattene preges av de samme 

muslimfiendtlige holdningene. Medienes ordbruk forsterker ofte slike holdninger, for eksempel 

brukes ord som «snikislamisering». Ordet antyder at muslimene skal ha en slags skjult agenda 

og «sniker» seg på uærlig vis inn i samfunnet for å overta (Døving, 2010).  

1.2. Avgrensning, problemstilling og disposisjon 
Denne forskningsoppgaven skal handle om forskning på fordommer mot religiøse 

minoriteter spesifikt rettet mot muslimer, og i tillegg skal jeg undersøke om det er forskjell 

 
 

mellom unge og eldre mennesker når det gjelder fordommer. Helt direkte er problemstillingen 

min todelt: 

• «Er unge mindre fordomsfulle enn eldre mot muslimer i 

Norge idag?” 

• “Hvorfor/hvorfor ikke?»  

 

Hensikten med denne problemstillingen er at det ikke finnes lignende undersøkelser om dette, 

så vidt jeg kan se. I tillegg er denne problemstillingen interessant, da et eventuelt svar på det 

første spørsmålet kan analyseres og drøftes med utgangspunkt i det andre spørsmålet.  

Jeg har allerede en teori om hva jeg kommer til å finne. Hypotesen min tilsier at eldre 

mennesker er mer fordomsfulle enn unge mot muslimer. Grunnene tror jeg er mange, men 

at globalisering og innvandring de siste 20 årene er en av hovedårsakene er jeg ganske sikker 

på. De eldre har levd i et samfunn som har gått gjennom mange endringer, og det er allment 

kjent at det er vanskeligere å tilpasse seg endringer jo eldre man blir. De unge har vokst opp 

side om side med mennesker med ulike bakgrunner, og vil dermed være mer vant til dette. 

Samtidig vet man at det er store forskjeller mellom individene, så her må jeg ta høyde for at jeg 

kanskje blir overrasket av svarene jeg får. 

Jeg har avgrenset oppgaven min til å gjelde fordommer mot en bestemt gruppe, selv om det 

selvsagt finnes fordommer mot mange grupper i samfunnet. Jeg har valgt muslimer fordi 

fordommer mot dem har vært spesielt synlig i samfunnet de siste årene. Et godt eksempel på 

det er angrepet på en moské i Bærum. Hendelsen skjedde 10. august 2019 og det var et forsøkt 

terrorangrep (Skille, 2019). Da blir forskningsfeltet mitt avgrenset til en gruppe, og jeg har i 

tillegg avgrenset problemstillingen min til å gjelde i dag. Skulle jeg undersøkt dette fenomenet i 

et mer historisk perspektiv, ville materialet ha blitt for stort.  

Geografisk har jeg også avgrenset til området der jeg bor, Grenlandsområdet. Jeg har likevel fått 

inn svar utenfor dette området også, men det har vært viktig å kunne gjennomføre 

undersøkelsen min uten å reise rundt. Fordi Covid-19 satt en stopper for reisevirksomhet, så 

min undersøkelse har blitt automatisk avgrenset av dette. 
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Videre i oppgaven min vil jeg først gå gjennom de teoretiske perspektivene jeg vil få bruk for 

seinere i analysen min. Jeg vil deretter se nærmere på metodene mine, for så å gå over til 

resultatene fra undersøkelsen. Etter en presentasjon av de viktigste resultatene, vil jeg 

analysere dem med utgangspunkt i mine teoretiske verktøy. Til slutt vil jeg sette av litt plass til å 

drøfte det jeg har forsket på, med tanke på hva dette får av konsekvenser, og eventuelt også 

hva slags videre forskning man kan tenke seg etter dette. 

 

2. Teori 
Det teoretiske grunnlaget jeg har brukt for å analysere funnene mine, baserer seg hovedsakelig 

på sentrale begreper som belyser årsaker til og konsekvenser av fordommer i samfunnet. Disse 

teoretiske perspektivene vil hjelpe meg til å se det sentrale i de empiriske dataene, samtidig 

som de vil åpne for mulige tolkninger av dem. 

 

2.1. Fordommer 
Begrepet fordommer er det viktigste ordet som jeg kommer til å bruke. Fordommer betyr at 

man har negative antagelser om en bestemt gruppe, som man «bruker» til å sette individer i en 

bås/kategori uten egentlig å kjenne individene godt. Fordommer blir ofte brukt mot religiøse 

grupper grunnet deres tilhørighet som for eksempel muslimer i dette tilfellet (SNL, 2020). En del 

av forskningen på feltet tar også utgangspunkt i dette begrepet. Fordommer er i tillegg nært 

beslektet med begrepene islamofobi og muslimfiendtlighet.  

2.2. Hijab/niqab 
I spørreundersøkelsen vil jeg bruke ordet hijab i mange settinger, da jeg har som oppfatning at 

folk forhåndsdømmer mennesker som bruker hijab. Hijab betegnes som et muslimsk hodeplagg. 

Hijab skal skjule eller gjemme kvinnen fra spesielt andre menn. Dette kommer av det såkalte 

atskillelsesprinsippet man har innenfor islam (Kvamme, Lindhardt, & Steineger, 2013). Den 

enkelte skal være så skjult som mulig fra offentligheten, og dette fører blant annet med seg 

hijabbruken for kvinner. Det kommer blant annet mangel på plikter utenfor huset for kvinnen, 
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da mennene står for det mest av jobb utenfor huset. Niqab er igjen et plagg innenfor islam i 

likhet med hijab. Forskjellen er at niqab dekker hele kroppen og ansiktet bortsett fra øynene) 

(Døving, 2010).  

2.3. Islamofobi 
Da jeg i hovedsak snakker om fordommer mot muslimer og islam generelt sett, er det av den 

grunn viktig å begrunne og bruke ordet islamofobi. Islamofobi er fordommer, hat eller frykt for 

muslimer og islam (Strømmen, 2019). 

2.4. Muslimfiendtlig 
Ett annet ord som bygger på fordommer, er å være muslimfiendtlig. Muslimfiendtlig betyr 

ifølge HL- rapporten er «utbredt negative fordommer samt handlinger og praksiser som 

angriper, ekskluderer eller diskriminerer mennesker på bakgrunn av at den enkelte antar 

personene er muslim» (Hoffmann & Moe, 2019). Begrepet vil blant annet bli brukt i 

spørreundersøkelsen. Grunnen er at hvis man er muslimfiendtlig, har man altså fordommer mot 

muslimer, noe jeg trenger svar på om informanten er. 

2.5. Alder 
I oppgaven skal jeg skille alder, fra ung til eldre/ gammel. Jeg mener som sagt at eldre/ gamle 

mennesker er mer fordomsfulle enn yngre mennesker. Definisjon på eldre/ gamle mennesker er 

60 år og oppover (Myrstad, 2015) ettersom jeg har fått inn mange svar fra mennesker som er 

mellom 50-60 år så velger jeg å se bort ifra at eldre i oppgaven er fra 60 og eldre, men 

istedenfor er eldre definert som 50 år eller eldre i oppgaven. Dette føler jeg er en godkjent 

grunn med tanke på at mennesker som er 50 år eller eldre har opplevd utrolig mange endringer 

i samfunnet sammenlignet med for eksempel unge under 25.  

 

2.6. Overlappende enighet 
Overlappende enighet er filosofens John Rawls beskrivelse av at borgere med ulike helhetssyn 

må finne frem til felles verdier. Dette handler da om at mennesker som har ulike syn på ting må 

finne frem til en viss enighet om felles verdier. (Sagdahl, 2019). Helt enkelt;” Hvor mye må vi 

være enige om for å leve godt sammen” (Kvamme, Lindhardt, & Steineger, 2013) som bygger på 
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at Rawls mener man må være enige i noe, et slags minimum, der frihet og likhet er de viktigste 

idealene og verdiene. Samtidig som å ha toleranse for at man er ulike og tror på forskjellige 

religioner.   

2.7. Den religionsfilosofiske utfordringen  
Dette er et begrep som innebærer at man i et pluralistisk samfunn er nødt til å tenke over hvem 

man vil være som individ, samtidig som man også må stille seg selv spørsmålet om hvordan man 

vil forstå “de andre” (Kvamme, Lindhardt, & Steineger, 2013). Alle religioner antar at de har 

svaret eller sitter på «sannheten», så hvordan skal man da forholde seg til andre grupper som 

mener at de også eier sannheten. Dette er den religionsfilosofiske utfordringen. 

2.8 Den etiske utfordringen 
Den etiske utfordringen handler om at vi lever i et såkalt pluralistisk samfunn som vil si at det 

finnes et mangfold av religioner, livssyn og oppfantinger som lever sammen. Et slikt samfunn gir 

plass for at forskjeller og tanker skapes og man da får ulike holdninger. Hvis mangfoldet øker, 

blir det ulike holdninger og tanker, hva skal man da gjøre med det målet man har om at 

samfunnet skal være godt og i den grad at alle har rett på likebehandling (Kvamme, Lindhardt, & 

Steineger, 2013). Hva er rett handling når mange grupper har ulike oppfatninger om dette?  

2.9 Det pluralistiske samfunnet 
Pluralisme i seg selv handler om mangfold og at man kan leve i et samfunn der alle har 

forskjellige syn på for eksempel religion, politikk, kultur osv. Samfunnet vi har i Norge i dag er 

pluralistisk da det er et stort mangfold innenfor forskjellige retninger.  Et eksempel er at 

muslimer, kristne, jøder, hinduer og budhister lever i det samme samfunnet og derfor er 

samfunnet pluralistisk (Thorsen, 2021). 

2.10 Religionsfrihet og ytringsfrihet 
Begrepene religionsfrihet og ytringsfrihet er to begreper som er utrolig viktig hvis man skal ha 

et mangfoldig og pluralistisk samfunn som er tillatt for alle. Religionsfrihet handler om at man 

kan tro på akkurat det man vil uten at man skal bli trakassert, fengslet, sjikanert eller lignende. I 

Norge har vi religionsfrihet, men det finnes dessverre eksempler på at mange ikke opplever at 

de har denne religionsfriheten i Norge. Ytringsfrihet går ut på det samme som religionsfrihet, 
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men forskjellen er at nå handler det ikke om religion eller livvsyn men hva man generelt kan 

mene og si i offentligheten. Man skal kunne formidle ideer og meninger gjennom ord og/ eller 

handlinger. Ideene og meningene må allikavel følge grunnlovene i landet. Med andre ord kan 

man ikke si akkurat hva man vil, men nesten (Elden, 2019). 

2.11 Euroislam 
Euroislam handler om en moderne og ny gren innenfor islam som på mange måter har blitt 

påvirket av det moderne samfunnet menneskene i vesten/Europa nå lever i. Det har vært 

mange omtalelser av begrepet. Som skrevet er Euroislam en ny og moderne gren innenfor islam, 

men mange muslimer mener denne moderniserte retningen er påtvunget av samfunnet 

muslimre flytter til (Roald, 2004).   

2.12 Den herredømmefrie samtalen 
Dette begrepet er i følge «I samme verden» en fordomsfri samtale der filosofen Jürgen 

Habermas ser for seg en samtale om hva slags samfunn borgerne vil ha. Denne offentlige 

samtalen skal forhåpentlivis føre til et pluralistisk samfunn gjennom det som blir sagt, blir 

forstått av alle, menneskene er åpne mot hverandre og heller ingen skal føle seg presset. 

Samtidig er ingen opptatt av hvem som er rett, men alle skal finne ut sammen hva som er rett 

og slik vil det beste argumentet komme frem (Kvamme, Lindhardt, & Steineger, 2013). En slik 

samtale krever at de som deltar ikke har forskjellige maktposisjoner. De skal stille likt. 

2.13 Eksistensiell dialog  
Eksistensiell dialog er det motsatte av nødvendig dialog. Eksistensiell dialog handler om å være 

åpen for at mennesker med en tro som er annerledes kan gjøre en selv rikere (Kvamme, 

Lindhardt, & Steineger, 2013).  I tillegg skal denne type dialog føre til lærdom av andres 

tradisjoner, finne slektskap og lære forskjeller. Dette kan føre til en fordypet kjennskap til både 

seg selv og andre.  
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2.14 Innenfra- og utenfraperspektiv  
Innenfra- og utenfraperspektiv handler om hva slags side man har for en religion. Har man et 

innenfraperspektiv så er man en del av religion. Det en person med et innenfraperspektiv 

opplever ved for eksempel et estetisk uttrykk, går gjerne i dybden på uttrykket. Et eksempel er 

hva personen innenfra ser i ulike ting, som for eksempel møsntrene på veggen, stemmene i 

rommet eller fellesskapet i bønnen (Kvamme, Lindhardt, & Steineger, 2013). 

Utenfraperspektivet er motsetningen til innenfra, men er i tillegg tilgjengelig for alle. Dette 

handler om at den enkelte må forestille seg hva innenfrapersonen gjør eller opplever (Kvamme, 

Lindhardt, & Steineger, 2013). De to ulike perspektivene tilbyr ulike tolkningsmuligheter. Et 

innenfraperspektiv vil kanskje enklere kunne se årsakene til det som gjøres, mens en med 

utenfraperspektiv kanskje lettere finner hva man kan kritisere. Dette er likevel ikke alltid sant; 

noen ganger kan kritikk for eksempel også komme innenfra.  

 

3. Metode 
En av mine metoder i dette forsøket er et anonymt spørreundersøkelsesskjema, som skal gis ut 

til ca. 50 eldre og 50 ungdommer, digitalt til ungdommer, mens pensjonistene får på ark, da 

aldersgruppene har forskjellige kompetanse på nettbaserte undersøkelser. Mitt håp var å kunne 

besøke gamlehjem og sykehjem for å få eldre til å svare på min spørreundersøkelse. Grunnet 

covid-19 har dette ikke vært mulig, heldigvis har jeg fått svar fra den eldre garde uansett 

gjennom min digitale spørreundersøkelse. På en annen side fikk jeg ikke så mange svar som jeg 

håpet på, men det kan dessverre ikke endres.  

Spørsmålene i spørreundersøkelsen er lette å forstå samtidig som de varierer. Spørsmålene 

handler om hva slags tilnærming informanten har til muslimer, men også basisspørsmål som 

alder osv.  

Jeg stilte 17 spørsmål i den digitale spørreundersøkelsen min:  
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1. Hvor gammel er du?  

2. Kjønn?  

3. Er du troende?  

4. Tror du mange nordmenn har fordommer mot muslimer  

5. Hvis en kvinne (iført hijab) satt seg ved siden av deg på bussen, ville du følt deg 

ubekvem?  

6. Tror du eldre (60+) er mer fordomsfulle mot muslimer enn mennesker som er yngre  

7. Har du noen gang følt hat mot en muslim i en situasjon der du ikke ville følt det samme 

mot en ikke- muslim  

8. Tror du noen får ett dårligere førsteinntrykk når de møter muslimer enn det de ville fått 

med andre grupper?  

9. Føler du at du har en form for islamofobi  

10. Kan du forstå hvorfor noen mennesker er fordomsfulle mot muslimer?  

11. Mener du at Norge burte ta imot færre innvandrere  

12. Tror du mange etniske norske føler seg mer verdt enn muslimer?  

13. Tror du mange syntes det er trist at unge jenter går med hijab?  

14. Hvis svaret var Ja, på forrige spørsmål, hvorfor?  

15. Burde niqab (ett tøystykke som dekker alt av kvinnens ansikt og hode utenom øyene) 

være forbudt?  

16. Har du sett sjikane eller rasisme mot muslimer i Norge?  

17. Antar du det er mer muslimhat på bygde- Norge enn i storbyene? 

Spørsmålene jeg har stilt i min spørreundersøkelse er varierte og brukervennlige. Spørsmålene 

er stilt i en anonym spørreundersøkelse gjennom Microsoft forms. Spørreundersøkelsen 

inneholder for eksempel spørsmål der informanten blir satt i en situasjon, og den enkelte skal 

da svare på hva de føler i den situasjonen. Andre typer spørsmål som er blitt stilt er generelle 

spørsmål om informanten er troende, alder og kjønn. Den siste bolken av spørsmål handler om 

hva den enkelte tror. For eksempel skal informanten svare på om «Tror du det er mer 

muslimhat i bygde-Norge enn i byene» eller «Tror du eldre (50+) er mer fordomsfulle mot 

muslimer enn hva yngre folk er?» Dette er spørsmål som har blitt stilt til informanten for å finne 

ut hva den enkelte tror om andre og hva slags samfunn vi lever i.  
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I tillegg bruker jeg en annen metode, nemlig dokumentanalyse av tekster og artikler som 

omhandler temaet. Den kvalitative metoden supplerer den kvantitative, og kan ikke 

telles/måles. Den kvalitative metoden kan derimot bidra med en større forståelse av årsakene 

bak svarene, og eventuelt også konsekvenser av svarene jeg får i spørreundersøkelsen. 

Eksempler på kvalitative metoder er for eksempel intervju eller analyse. Jeg valgte analyse, både 

fordi det teoretiske materialet jeg har brukt også tilbyr forklaringer jeg er ute etter, men også 

fordi pandemien i stor grad utelukker fysiske møter. 

Analysen er en kvalitativ tilnærming, til forskjell fra spørreundersøkelsen, som er kvantitativ. 

Grunnen til bruk av denne metoden er for å blant annet hente ut nyttig informasjon som skal 

støtte opp oppgaven min. Grafer, historisk materiale, begreper og andre fakta. Det jeg spesielt 

kommer til å se på er HL-senteret sine rapporter da de har flere rapporter om hva slags 

holdninger nordmenn har over muslimer. I tillegg støtter jeg meg til en publikasjon fra 

Forskningsrådet i 2010, som også viser noe av utviklingen når det gjelder fordommer, islamofobi 

og diskriminering. Dette vil komme til nytte i besvarelsen, da jeg forsker på hva slags holdninger 

unge og eldre har overfor muslimer, og om det er noen form for forskjell mellom 

aldersgruppene.  

For å kunne finne ut hvilken informasjon som er passelig og brukelig, er det viktig å sette 

kriterier som f.eks. hvem som har skrevet teksten eller når ble denne informasjon oppdaga, hvis 

man ser på informasjon av en graf osv. (Utstyret som trengs for å kunne bruke de to metodene 

som er satt opp er printer. Dette er for å kunne prente ut spørreundersøkelsen blant annet.) En 

annen viktig ting er tilgang til Microsoft Forms som er plattformen der den digitale 

spørreundersøkelsen er laget, men også der svarene til denne undersøkelsen kom inn.   

Når det gjelder mengden informanter jeg velger å undersøke, var målet å få tilbake ca. 40-50 

spørreundersøkelser for ungdom og 40-50 for eldre mennesker (pensjonister). Dette er for å få 

lagd en litt omfattende tabell/oversikt, samtidig som at jo flere mennesker som deltar i 

undersøkelsen, jo mer nøyaktig blir den. Grunnen til at det ikke er flere informanter, er for å 

kunne opprettholde orden og oversikt slik at oppgaven bevarer sin ryddighet helhetlig.   
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Informantene mine skal være over 18 år, da personer under 18 år ikke regnes som voksne ifølge 

norsk lov. Derfor velger jeg å ikke samle informasjon om personer under 18 år da det vil bli 

tidskrevende og tungvint. Som sagt så skal informantene mine svare på en spørreundersøkelse, 

den skal være lett. Dette er for at informantene skal bidra til å gi meg så mye informasjon som 

overhodet mulig på lettest mulig måte. Temaet som skal forskes på gir rom for uærlighet i 

spørreundersøkelse, da man mest sannsynlig ikke vil stå fram personlig for å ha fordommer mot 

muslimer (hvis man har). Derfor skal spørreundersøkelsen være anonym. I tillegg skal 

undertegnede ha fullstendig taushetsplikt, informasjon som hentes inn av en og 

en spørreundersøkelse skal kun være tilgjengelig for undertegnede og veilederen til 

undertegnede. Årsakene til behandlingen av informantene osv. ovenfor er for å opptre så etisk 

riktig som overhodet mulig.   

Dessverre finnes det svakheter i metodene som er valgt. I spørreundersøkelsene kan det være 

at informantene gir feilinformasjon som helthetlig kan få stor påvirkning på, med andre ord; 

informantene juger på svarene de gir. Et smalt utvalg informanter kan ikke representere alle, så 

jeg må ta i betraktning at de som har svart på spørreundersøkelsen skiller seg ut fra majoriteten 

i den gruppa jeg har ønsket å undersøke. Konsekvensene på feilinformasjon er store da 

forskningen blir feil, selv om man ikke finner ut av om informantene juger eller ei.  

På en annen side er valget av anonymitet en barriere som vil bidra til å forminske sjansene for at 

informantene juger, da det ikke er noe grunn til å gi feilinformasjon om seg selv. Tekstene som 

tolkes kan i tillegg gi feilinformasjon hvis det for eksempel oppstår situasjoner der man ikke er 

kildekritisk nok til en potensiell kilde. Dette kan føre til at problemstillingen blir bygd opp av 

feilinformasjon grunnet dårlig kildekritikk. I tillegg kan analyse og generelt sett hele oppgaven 

påvirkes av min egen holdning til problemstillingen, men også svarene fra spørreundersøkelsen. 

En mest mulig nøytral innstilling fra min side blir derfor avgjørende. 

4. Resultater og analyse 
Da resultatdelen av oppgaven er veldig bundet av oppgavens neste del, nemlig analysedelen, 

har jeg valgt å slå disse sammen. Dette er for å få en ryddigere oppgave med mindre objekter og 
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tabeller. Uten en sammenslåing, ville tabeller, grafer og pizzadiagrammer blitt nevnt og satt opp 

flere ganger. Derfor vil innholdet i denne delen bestå av grafer fra spørsmålene som er besvart, 

men også analyser av svarene og hva de egentlig betyr for problemstillingen. Når denne delen 

av oppgaven ble skrevet, var det 86 svar på spørreundersøkelsen (15.02.2021).  

I første spørsmål blir det stilt hvor gammel personen er. 20 av 86 personer var over 50 år. I 

tillegg var det 20 personer som svarte de var mellom 25-49 år gamle. Vi ser da at 46 personer 

(over 50% av informantene) var 18-25 år gamle. Dette gir oss en viktig informasjon som man må 

ta i betraktning senere i analysedelen, da flesteparten av informantene var under 50 år, som er 

definert som de «eldre» i denne oppgaven.  

I spørsmål 4 ble informantene spurt om følgende; «Tror du mange nordmenn har fordommer 

mot muslimer». Svaret her er som forventet, men kanskje enda verre enn antatt. Hele 75 av de 

86 informantene svarte enten; «Ja», «en del», «en god del» eller «fortsatt noen». Dette tilsier at 

87% tror nordmenn har fordommer mot muslimer. Diagrammet nedenfor tilhører spørsmål 6; 

«Tror du eldre er mer fordomsfulle mot muslimer enn yngre». Leser vi diagrammet kan man 

tydelig se at flertallet mener eldre mennesker er mer fordomsfulle. Graver man enda dypere og 

sammenligner dette spørsmålet med spørsmålet om alder, kan man se at 4 av de 7 som svarte 

nei på spørsmål 6, er 50 år eller eldre. Dette tyder jo da på at 16 av 20 eldre mennesker ikke 

svarer nei på om «de» er mer fordomsfulle enn unge, noe som er med på å støtte hypotesen.  

Figur 1 

Spørsmålet og kakediagrammet nedenfor sier seg selv. 6 av 86 ville blitt ubekvemme av å sitte 

ved siden av en kvinne iført hijab på bussen, i tillegg er hele 8 stykker usikre på scenarioet. Dette 

tyder på en viss islamofobisk atferd hos noen av informantene. Av de 6 som svarte «ja», var kun 

én over 50 år, og av de 8 som svarte «usikker» var det kun én som var over 50 år. Dette viser at 
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nær alle som svarte «ja» eller «usikker» var yngre etter definisjon tidligere i oppgava. 

Figur 2 

Spørsmål nummer 7 er et ganske direkte spørsmål som er rettet mot informantene selv. «Har 

du noen gang følt hat mot en muslim i en situasjon der du ikke ville følt det samme mot en ikke-

muslim». 

 Figur 3 

Figur 3 som tilhører spørsmål 7 snakker for seg selv. 12 av 86 har følt hat mot en muslim i en 

situasjon man ikke ville følt hat mot en som ikke var muslim, og i tillegg har 15 svart kanskje. Av 

de 12 som svarte ja, var kun 3 av dem over 50 år. Dette viser igjen at de yngre har en mer 

islamofobisk oppførsel enn de eldre. 15 stykker svarte «kanskje». 3 av de som svarte «kanskje» 

var over 50 år, mens de resterende 12 var under 50 år. Igjen viser dette til at yngre har et mer 

problematisk forhold til muslimer enn eldre. 

Ser vi tilbake på svarene fra spørsmål 5 og 7, kan vi tydelig se at yngre gir uttrykk for 

muslimfiendtlighet da de i den forstand diskriminerer personen som har bakgrunn i islam. Dette 

igjen kan bryte den overlappende enigheten da man ikke klarer å ha denne friheten og likheten. 

Den etiske utfordringen i et pluralistisk samfunn vi i Norge har i dag, er altså ikke bare et begrep, 

men faktabasert med tanke på svarene spørreundersøkelsen har gitt meg, men også fra 

artikkelen til Forskningsrådet der de viser til at muslimer blir møtt med mye fordommer. 



136

 
 

I spørsmål 8 går vi tilbake til hva informantene tror om andre som møter en muslim. Kun 19% av 

informantene svarer NEI om spørsmålet: «Tror du noen får et dårligere førsteinntrykk når de 

møter muslimer enn det de ville fått med andre grupper». I spørsmål 12 spørres det om; «Tror 

du mange etniske norske føler seg mer verdt enn muslimer», og kun 19% svarte NEI også på 

dette spørsmålet. Vi kan tydelig se at informantene tror dårlig om menneskene rundt seg, og 

dette kan knyttes opp til spørsmål 16.  

Figur 4 

Cirka 60% har sett sjikane eller rasisme i Norge mot muslimer, og dette kan uten tvil tyde på at 

vi lever i et samfunn som er preget av fordommer, muslimfiendtlighet og islamofobi (5 stykker 

svarte «JA» at de har en form for islamofobi, 11 stykker svarte «kanskje» og resten svarte «NEI» 

på spørsmål 9). I tillegg viser dette at et land som Norge, som på papiret har religionsfrihet, 

egentlig ikke har det. Når over 60% har sett sjikane eller rasisme mot muslimer, tyder dette på 

at muslimer har grunn til å skjule religionen sin for å unngå å møte på muslimfiendtlighet. Hvis 

muslimer i Norge da skjuler sin religion, er det virkelig religionsfrihet i landet, og kan man tenke 

seg at Norge burde satse mer på en eksistensiell dialog?  

Spørsmål 12 og 13 tar for seg informantenes tanker. Igjen er svarene og tankene informantene 

har oppsiktsvekkende.  

Figur 5 

Du kan se at kun 19% tror nordmenn ikke føler seg mer verdt enn muslimer, mens 56% svarte «JA» 
og 26 svarte «kanskje» på at etnisk norske føler seg mer verdt enn muslimer.  
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Figur 6

Igjen kan man se at svarene går imot muslimer og deres tro. Hijab symboliserer på mange måter 

atskillelsesprinsippet og selve islam for mange, og at da 88% til sammen svarer «JA» eller 

«Kanskje» på spørsmålet, sier meg at hijab på en måte ikke er godtatt i samfunnet, da mange 

ser ned på det. 

Svarene fra figur 6 knyttes opp mot spørsmål 15; «Burde niqab være forbudt». 55% mener at 

niqab burde være forbudt enten en eller flere plasser i skolegangen eller i samfunnet. 25% av 

informantene svarte at niqab burde være forbudt uansett. Et tøystykke som for mange er viktig 

for deres tro burde altså være forbudt ifølge en god del. Svarene ser du nedenfor (det var 

flervalgssvar).  

Figur 7

Det siste spørsmålet som er relevant nok er et oppfølgingsspørsmål til spørsmål 13 som var; «Tror 

du mange syntes det er trist at unge jenter går med hijab». Spørsmål 14 handler om; «Hvis svaret på 

forrige spørsmål var JA, hvorfor?» Det er veldig mange som tenker at folkene rundt seg har for liten 

kunnskap om hvorfor noen muslimske kvinner går med hijab. Andre informanter mener folk synes 

det er trist fordi de tror det er en form for tvang og at de kan bli utstøtt fra familien hvis de ikke går 

med. Et annet poeng er at oppstår en viss segregering mellom kvinner og menn og at det ikke er 

likestilling mellom kjønnene.

Eksempel på svar av dette spørsmålet:
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Figur 8

5. Drøfting
Det er i denne delen av oppgaven man virkelig får svar på sin problemstilling ved hjelp av egen 

forskning, men også bakgrunnen til problemstillingen. Problemstillingen er som skrevet 

tidligere; «Er unge mindre fordomsfulle mot muslimer enn eldre? Hvorfor, hvorfor ikke?» Ved å 

se på resultatene av min forskning og tidligere arbeid, vil jeg å få et svar på problemstillingen. 

Samtidig vil jeg muligens få øye på andre perspektiver som kan åpne for videre forskning på 

emnet. Forskningsresultatene mine gir meg mange svar, og samtidig åpner de for mange ulike 

tolkninger. Denne delen skal bestå av drøfting av resultater av min forskning, andres forskning, 

men også bruk av teorien ovenfor vil bidra til å vite hvorfor svaret blir det det blir. 

Det første som er viktig å poengtere er resultatene fra HL-senteret sin rapport. HL-senterets 

rapport viser til at Norge er fordomsfullt. Hele 34.1% har utpregede fordommer ifølge denne 

rapporten (HL-senteret , 2017). På samme side viser også Forskningsrådet sin rapport om 

fordommer mot muslimer. Muslimer er den folkegruppen som mottar mest fiendtlighet i Norge 

(Døving, 2010), men hvorfor? Hvis vi ser på figur 6, så viser statistikken fra min forskning at 88% 

tror nordmenn kanskje eller syntes det er trist at unge jenter går med hijab. Er tøystykket som 

skiller seg ganske mye ut fra andre folkegrupper grunnen til fordommene? Atskillelsesprinsippet 

som handler om at mannen og kvinnen skal være mest mulig avskjermet fra hverandre i det 

offentlige, bidrar til hijabbruken og kanskje også da fordommene, da mange nordmenn ikke er 

vant til slik bruk. På en annen side igjen ville dette vært rart da skaut på mange måter har blitt 

brukt i flere århundrer i Norge (Storlien, 2020). 

Etter å ha sett på at det eksisterer fordommer i stor grad i Norge, er hovedtemaet i oppgaven 

om det er en aldersgruppe som har mer fordommer enn den andre. Bakgrunnen av 

problemstillingen sier litt om unge er mindre fordomsfulle mot muslimer enn eldre, men den 
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egne forskningen viser tydelig det. Etter å ha analysert svarene i spørreundersøkelsen kan man 

tydelig se at det er de yngre som dominerer svarene som viser fordommer. Ser vi tilbake på 

spørsmål 7 og figur 3 der 12 svarte de hadde følt hat mot en muslim der de ellers ikke ville følt 

hat. Av de 12 var kun 3 av de over 50 år, noe som sier at de yngre er mer fordomsfulle enn 

eldre. At det er flere yngre informanter er også tatt i betraktning. Figur 2 og spørsmål 5 viser det 

samme som figuren ovenfor. 1 av de 6 som svarte de ville blitt ubekvem hvis en dame i ført 

hijab satt seg ved siden av dem var over 50 år. I tillegg svarte 18 av 20 eldre nei på spørsmål 5, 

mens kun 54 av de 66 svarte nei. Tar man regnestykket viser det seg at yngre er mer 

fordomsfulle.  

På en annen side så viser figur 1 noen motsatte tendenser. Denne figuren viser til svarene av 

spørsmål 6. Spørsmålet; «Tror du eldre er mer fordomsfulle enn yngre». Som skrevet svarer hele 

64/86 ja på dette spørsmålet. Ved å grave dypere ser man at 16 av de 20 eldre går under 

informantene som svarte Ja. Hele 80% av de eldre informantene tror at de er mer fordomsfulle, 

men hvorfor viser ikke svarene videre i oppgaven dette? Avgrensingen av forskningen spiller en 

stor rolle her. Siden undertegnede ikke hadde mulighet til å oppsøke flere eldre var det å få svar 

fra eldre vanskelig. Covid-19 har som sagt gjort en stopper for besøk av både sykehjem og 

gamlehjem og det er kanskje her man finner de eldre som er fordomsfulle? De eldre som har 

svart på spørreundersøkelsen har brukt koblingen som alle andre. Det krever en viss form for 

teknologisk forståelse ved å svare på den delte koblingen, noe informantene har, men har det 

noe å si? Erna Solberg tror ifølge Aftenposten sin artikkel om hat mot muslimer at unge er mer 

åpne enn eldre for muslimer: «- Håpet ligger i tid og normalisering» (NTB, 2020). Kan man 

trekke frem denne normaliseringen i andres religioner som Solberg påpeker, med 

normaliseringen av teknologiske medier? Kort forklart, eldre som er teknologiske anlagt godtar 

endringer i samfunnet bedre enn eldre som ikke er det.  

Solberg poengterer videre at barn er vokst opp med muslimske venner, men også andre 

innvandrere og folkegrupper (NTB, 2020). Det er ikke tvil at disse temaene går inn i hverandre. 

Påstandene eller meningene til Solberg kan støttes opp med HL-rapporten til Holocaust-senteret 

der eldre, menn og personer med lav utdanning (HL-senteret , 2017) er de mest fordomsfulle. 

Det er ikke tvil om de resultatene både fra HL-rapporten men også min forskning viser til at det 
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pluralistiske samfunnet vi lever i i dag er langt ifra perfekt. Den etiske utfordringen vokser og 

noe av årsaken er den overlappende enigheten man trenger i ett samfunn ikke er til stede da 

alle ikke klarer å tenke løsninger. Mennesker tenker heller på fordommer, bakgrunn og 

lignende. Kan en av løsningene være at den enkelte begynner å tenke på slags person man 

egentlig vil være? Dette handler om begrepet den religionsfilosofiske utfordringen. Det er viktig 

også å poengtere at selv om muslimer som flytter til europeiske land og blir det man kaller enn 

euro-muslim, opplever man fortsatt fordommer, uansett om man tilpasser seg samfunnet eller 

ikke. En euro-muslim vil altså oppleve hat både fra der man kommer fra, da mange mener man 

stopper å tro på det som gjelder ved å tilpasse seg et mer modernisert samfunn. På en annen 

side, i det moderniserte samfunnet. Opplever man også hat, da man for eksempel viser troen sin 

med tøystykkene hijab eller niqab.  

Kommer man til den konklusjon der eldre er mer fordomsfulle enn yngre, noe ikke min forskning 

viser klart og tydelig (ulike grunner til det). På den andre siden viser en mye mer omfattende 

forskning, nemlig HL-rapporten at hypotesen jeg hadde stemmer. Hvorfor er det da slik? Som 

Solberg poengterer er noe av grunnen at de eldre ikke har vokst opp på den måte den yngre 

generasjon har. Dette kan settes opp med at eldre kun har vokst opp med en fast religion, 

kristendommen. I tillegg har ikke den eldre generasjon den samme eksistensielle dialogen som 

yngre har fått og har ved at de lærer om de ulike religionene både på ungdomsskolen og 

videregående. Denne kunnskapen man får kan hjelpe til med å få et bredere og større 

utenfraperspektiv på andres tro og religion. Et bredere utenfraperspektiv vil være behjelpelig 

for å godta andres tro og religion selv om de er veldig annerledes og skiller seg ut. Under 

scenarioet ovenfor vil man bevare religionsfriheten i det pluralistiske samfunnet vi lever i dag, 

noe som er nøkkelen til et bra samfunn.  

 

6. Avslutning 
Oppsummeringsvis har man kommet fram til en rekke fakta og analyser av forskingen min, men 

også bakgrunnen av teamet. Egen forskning har vist at yngre er delvis mer fordomsfulle enn 
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eldre, noe som motsier hypotesen til oppgaven. På en annen side har en mer omfattende 

forsking av HL-senteret vært avgjørende for å finne de helt rette svarene, deriblant at eldre er 

mer fordomsfulle enn yngre mot muslimer. I tillegg har det kommet frem i oppgaven at Norge 

som står for ett pluralistisk samfunn med religionsfrihet sliter tydelig med fordommer mot 

religioner og folkegrupper, spesielt rettet mot muslimer. Det vises til spørreundersøkelsen og 

svarene av den i analyse og resultats delen. Analysedelen viser tydelig at vi sliter med essensielle 

objekter innenfor islam som for eksempel hijab og niqab. Avslutningsvis drøftes det om hvorfor 

vi i Norge har slike fordommer mot muslimer, men også hvorfor de eldre er mer fordomsfulle en 

yngre? Om undertegnede har fått svar på problemstillingen sin, så er svaret ja. Grunnen er også 

sett på, men ikke i like stor grad. Med andre ord ligger det mer bak enn hva som er innhentet og 

at dette åpner opp for en større, men også en ny forsking.   

½ side. 
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Sammendrag 
Reklame er en stor del av vår kommersielle diskurs og omgir og påvirker oss hele tiden. I denne 

oppgaven skal jeg se på hvordan de ulike semiotiske modalitetene i en TORO-reklame 

kommuniserer. I reklamen promoterer TORO for sitt produkt «Barnas Tomatsuppe», og 

informerer om sitt samarbeid med UNISEF, for å hjelpe underernærte barn i Vietnam. De ulike 

semiotiske ressursene i reklamen som blikk, symbolsk distanse og kameravinkel påvirker 

mottaker, gjennom interaksjon og engasjement. Den naturalistiske kodingsorienteringen og 

typografien på verbaltekstene påvirker mottakerens etos. Verbaltekstene har en patos-effekt, 

gjennom at de støtter et ernæringsprogram i Vietnam, som kanskje gjør leseren mindre kritisk. I 

tillegg øker etosen, ved at verbaltekstene spiller på logos gjennom faktaargumenter og åpen 

argumentasjon. Men hvor etisk riktig er det egentlig å bruke et barn og en sultkatastrofe, for å 

skaffe profitt? Og lykkes egentlig TORO med å overbevise mottakeren ved hjelp av de semiotiske 

modalitetene? 

Forord 
Å skrive forskningsoppgava har vært en spennende prosess, hvor jeg har fått mye påfyll til livet 

som elev på videregående skole. I tillegg er det god forberedelse til videre utdanning.  

Tusen takk til Tale Birkeland Engebretsen som har vært min veldig flinke veileder. Uten deg ville 

ikke dette vært mulig, og du har gitt meg mye kunnskap som jeg skal ta med meg videre.  

Takk til min mor og far for ubetinga støtte og tro på at jeg ville klare dette, og som har gitt meg 

styrke gjennom hele prosessen.  

Jeg vil også takke kjæresten min for hans tålmodighet. Du har hørt på min frustrasjon og støtta 

meg når det har gått trått. 

Eidanger, januar 2021. 

Vilde Rosland Mosebekk 
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1. Innledning 
1.1. Bakgrunn 
Overalt i samfunnet er vi utsatt for reklame. Både på bussen, sosiale medier og mange andre 

arenaer er det lett å la seg ubevisst påvirke av reklamens budskap, og overtales til at akkurat 

dette produktet må jeg ha, eller er bra at jeg velger. De som lager reklame, benytter seg av 

kunnskapen om semiotikk og hvordan ulike ressurser påvirker hverandre og den som mottar 

reklamen. Derfor er det viktig å kunne avkode reklame, og å stille seg kritisk til den og de som 

står bak den.  

I denne oppgava har jeg tatt utgangspunkt i Anders Björkvalls forskning rundt multimodal 

analyse i praksis. Björkvall er professor i svensk, og hans viktigste forskningsinteresser er 

diskursanalyse og multimodalitet, i tillegg til leseferdighet hos barn og unge. Ofte har dette vært 

med fokus på hvordan teknologien kan brukes til meningsskaping og tekst (Örebro universitetet, 

2021). Det er nettopp dette med multimodalitet og hvordan dagens teknologi brukes til å skape 

mening i en multimodal sammenheng, jeg har fokusert på.  

1.2. Avgrensning, problemstilling og disposisjon 
Reklame er en stor del av vår kommersielle diskurs og til enhver tid, omgir og påvirker oss. Dette 

skjer både bevisst og ubevisst. Jeg valgte kritisk diskursanalyse fordi jeg mener det er viktig å 

kunne se på reklamen med kritiske øyne og å være bevisst på hensikten til utsenderen. I tillegg 

kan det være viktig å se på hvordan de forskjellige semiotiske modalitetene i reklamen 

kommuniserer, og påvirker oss som leser. Jeg valgte akkurat denne TORO-reklamen fordi jeg 

reagerte på at TORO hadde brukt UNICEF, en hjelpeorganisasjon for barn, i tillegg til et lite barn, 

for å skaffe profitt.  

Problemstillingen min er derfor: 

• Hvordan påvirker de ulike semiotiske ressursene budskapet til Toro? 
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Innledningsvis presenterer jeg reklamens avsender; TORO, i tillegg til Orkla Foods Norge AS og 

UNICEF. Videre redegjøres det for formålet med reklamen og mottakergruppen. 

Mottakergruppen er nok kvinner med barn, de som leser UNISEF-magasinet og konsumentene 

med god kjøpekraft. I hoveddelen starter jeg med en denotativ beskrivelse av reklamen. 

Deretter presenteres de ulike semiotiske ressursene og deres funksjon. Blant annet da blikk, 

distanse, kameravinkel og farger. Så skriver jeg om verbaltekstene og deres visuelle 

formidlingsansvar. I tillegg til typografiens funksjon gjennom erfaringsbasert metafor. Videre går 

jeg inn på hvordan verbaltekstene spiller på etos, logos og patos. Avslutningsvis drøfter jeg hvor 

etisk riktig denne reklamen var fra Orkla sin side. I analysen ser jeg som sagt på hvordan alle de 

nevnte semiotiske ressursene påvirker hverandre og ulike mottakergrupper. Før jeg da avslutter 

med en konklusjon om hvordan Orkla utnytter de semiotiske modalitetene, for å så svaret på 

problemstillingen min.  

2. Teori 
Jeg skriver en kritisk diskursanalyse. Generelt går en kritisk diskursanalyse ut på å avsløre 

hvordan språk bidrar til å opprettholde maktrelasjoner i samfunnet. Det den kritiske 

diskursanalysen fokuserer mest på er hvordan bruken av språk og bilder opprettholder de 

kritikkverdige maktforholdene (Næss, 2017). Slike maktrelasjoner kan oppnås gjennom visse 

måter å ordlegge seg på. Den kritiske diskursanalysen kombinerer begreper fra lingvistikken og 

ulike teorier fra samfunnsvitenskapene, og på den måten analyserer hvordan språket kan 

brukes til å reprodusere spesifikke ideologier på andres bekostning. Gjennom bruken av de 

forskjellige tekstanalytiske verktøyene, prøver en å identifisere hvordan diskursene produseres i 

teksten, i tillegg til hvilken effekter de kan ha på den sosiale situasjonen (Skrede, 2017). I den 

kritiske diskursanalysen er en grunntanke at språk i bruk, ikke kan være et nøytralt medium, da 

det innebærer at brukeren har et bestemt perspektiv på verden. Blant annet, er enkelte ordvalg 

ladet. I tillegg kan grammatiske strukturer bære en sosial mening for den kritiske 

diskursanalysen. Mange forskere innenfor denne analysetypen, er opptatt av å finne 

forbindelsen mellom disse valgene. Det vil si hvordan valg mellom grammatiske former, 
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retoriske strukturer og ord, kan knyttes til maktmisbruk. Hypotesen er at den ulike språkbruken, 

kan styrke, svekke eller opprettholdende maktforholdene i samfunnet (Grue, 2021).  

Hovedsakelig har jeg lagt analysen min tett opptil Anders Björkvalls bok «den visuella texten» 

som handler om multimodal analyse i praksis (Björkvall, 2009). I denne analysen har dette vært 

et viktig begrepsapparat for å analysere de forskjellige semiotiske ressurser i den sammensatte 

teksten. Jeg har hatt mest fokus på hvordan de ulike semiotiske modalitetene utnyttes på et 

systematisk vis for å skape mening, og jeg skal gå litt mer inn på Björkvalls teori om interaksjon, 

komposisjonens betydning, kodingsorientering og typografi. Når det kommer til interaksjon 

benytter jeg blant annet begreper som symbolsk distanse og kameravinkel. Den symbolske 

distansen skapes mellom leseren og den avbildede, og påvirker interaksjonen mellom dem. 

Kameravinkelen er en semiotisk ressurs, som brukes til å plassere leseren i en bestemt posisjon. 

Jeg snakker også om vinkler i det horisontale planet, som er med på å uttrykke ulike typer 

engasjement med den som er avbildet. I komposisjonens betydning inngår begrepet visuelt 

formidlingsansvar. Det handler om at reklamens elementer kan plasseres på en skala fra viktig til 

mindre viktig, og gjennom dette formidlingsansvaret, er det mulig å identifisere en ønsket 

leseretning. Kodingsorientering handler om at bildet må relateres til en type 

virkelighetsoppfatning, for at det skal kunne uttrykke modalitet. Typografien kan skape mening 

gjennom erfaringsbasert metafor, som handler om at menneskers assosiasjoner kan fungere 

meningsskapende gjennom konnotasjon. 

3. Metode 
Metoden jeg vil forske etter er en kvalitativ metode. Nettopp fordi denne metoden legger størst 

vekt på innhold og betydning, noe som vil være relevant for analysen min. Ved bruk av kvalitativ 

metode går man gjerne i dybden på et smalt felt, og datamaterialet kan bli samlet inn på mange 

ulike måter. For eksempel ved hjelp av observasjon, intervjuer eller ulike typer tekst (Andersen, 

2019). Målet med kvalitative metoder er å undersøke meningsinnhold i sosiale fenomener, og 

metoden kan brukes til å gi innsikt i og å systematisere menneskelige uttrykk. Menneskelig 

uttrykk kan både være handlinger og språklige ytringer (Den nasjonale forskningsetiske komité 

for medisin og helsefag (NEM), 2019).  
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Kritisk teori har betydning for den kvalitative metoden i og med at tolkning har en betydningsfull 

plass innenfor denne tilnærmingen. Den kritiske teorien legger vekt på å ha et kritisk standpunkt 

til samfunnets etablerte strukturer, i tillegg til ideologiavsløring. Forskning som er basert på 

kritisk teori, har vært med på å bidra til å avsløre maktforholdene i samfunnet. På en 

omfattende måte, henter kritisk teori, inspirasjon og ideer til fortolkninger av metateoretiske 

perspektiver. Blant annet blir særlig perspektiver som har et kritisk standpunkt til 

samfunnsstrukturen, benyttet. Kritisk forskning kan beskrives som en trippelhermeneutikk. Når 

det er snakk om enkelhermeneutikk, handler det om individets egen tolkning av seg selv og sin 

intersubjektive virkelighet eller situasjon. Dobbelhermeneutikken sier noe om forskerens 

tolkning av denne situasjonen. Trippelhermeneutikken innenfor den kritiske teorien, innebærer 

da både dobbelthermeneutikken, og en kritisk tolkning av samfunnsforholdene som påvirker 

forskeren og informanten. Fokuset vil da rettes mot de prosessene som fører til at enkelte 

interesser hevdes på bekostning av andre. Dermed har denne tilnærmingen et kritisk 

standpunkt til etablerte interesser i samfunnet. Relevante spørsmål innenfor kritisk teori kan 

være av vurderende art, som omfatter spørsmål om de sosiale situasjonene er som de burde 

være. Eller det kan være spørsmål om hvordan sosiale forhold kan forbedres, altså av 

konstruktiv art.  

 

Det er både fordeler og ulemper med den kvalitative metoden. Metoden er blant annet fin å 

bruke dersom en ønsker å gå mer inn i dybden på ett tema. I tillegg kan man gjennom metoden, 

finne informasjon som ikke kan tallfestes, men som likevel er betydningsfull. Ulempen med 

metoden er at den får lavere overføringsverdi enn den kvantitative metoden, da det er vanskelig 

å finne et fasitsvar eller bevis. En får gjerne svar som er så forskjellige at det ikke gir mening å 

sette dem inn i en statistikk, og svarene må derfor tolkes for å gi mening. I tillegg er det 

forskerens subjektive tolkning som kommer frem, og det kan være vanskelig å si om den er 

gyldig for andre. Som sagt er kvalitativ forskning og analyser, som denne, mer subjektiv enn et 

tallmateriale, men likevel er alle resultat fortolkninger. Derfor er det viktig at alle som forsker, 

forankrer og beviser sine kilder, og dermed gjør forskningen allmenngyldig for andre. Metode og 

teori skal derfor belyses og beskrives, slik at andre kan etterprøve og kritisere.  
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4. Resultater 
Resultatet er at semiotiske ressurser påvirker budskapet, og dette utnytter Orkla på et 

systematisk vis, fordi merkevareleverandøren ønsker å skape en bevisst reaksjon hos 

mottakerne. De semiotiske modalitetene samarbeider blant annet gjennom typografi og 

kodingsorientering som fører til at reklamen, ved første blikk, får større etos. I tillegg får 

ressurser som symbolsk distanse, blikk og kameravinkel, bildehandlingen til å forsterke 

språkhandlingen. Dette kan også være med på å engasjere leseren. Reklamen spiller i tillegg på 

leserens følelser, gjennom at den gir en patos-effekt, som igjen kan gjøre det vanskelig for en 

mottaker å være kritisk til reklamen.  

5. Analyse 
Jeg har valgt å analysere en statisk sammensatt tekst i form av en TORO-reklame, der TORO 

promoterer for sitt produkt «Barnas Tomatsuppe» og UNICEF. Reklamen ble gitt ut av TORO og 

publisert i UNICEF-magasinet mars 2011. TORO er et av Norges mest kjente merkevarer og ble 

registrert allerede i 1946. TORO er eid av Orkla Foods Norge AS som er en av de største 

merkevareleverandørene av mat i Norge (wikipedia, 2019). UNICEF er FNs barnefond og verdens 

største hjelpeorganisasjon for barn (FN-sambandet, 2017). Dette gir både UNICEF og TORO en 

god innledende etos, altså større troverdighet. Reklamen er en kommersiell reklame, det vil si at 

den reklamerer for et produkt og formålet med reklamen vil da være å selge. Samtidig handler 

reklamen om å informere om samarbeidet TORO og UNICEF har. Toro donerer altså penger til 

UNICEF, slik at UNICEF som hjelpeorganisasjon kan hjelpe underernærte barn. Subjektivt antar 

jeg at mottakergruppen er kvinner med barn, i og med at det kanskje er denne gruppen som 

står for mesteparten av innkjøpet til husholdningen, og at de kanskje har lettere for å sette seg 

inn i situasjonen når de selv har barn. Toro har kanskje ikke tenkt like smalt og sikter kanskje 

også etter de som leser UNICEF-magasinet, som antagelig er personer som allerede har et 

spesielt engasjement for UNICEF og humanitært arbeid. I tillegg sikter de kanskje også etter 

konsumenter med god kjøpekraft.  
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TOROs reklame er kvadratisk utformet. Det som vekker mest interesse i reklamen er nok det 

halvnære bildet av det lille barnet som ligger på armen til en kvinne. En kan kun se brystet, 

armen og litt av haken hennes. Rundt munnen har barnet rester av mat, og det er barnets hode 

som er i sentrum av bildet. Blikkfanget er barnets store, brune øyne som kikker opp mot 

kvinnen, og dette blir ekstra tydelig i og med at både forgrunnen og bakgrunnen er uskarp. Det 

er lite fargekontraster i bildet og det er for det meste varme farger som brunt, grønt og oransje, 

men det er også litt lilla og rosa i bildet. Øverst i bildet er det en tekst som sier «700 000 barn i 

Vietnam lider av underernæring». Skriften er midtstilt, hvit og ganske fet. Nederst i venstre 

hjørne er produktbildet av suppeposen, og øverst på suppeposen står logoen til TORO ganske 

synlig. Rett under står suppens navn «Barnas tomatsuppe» skrevet i gul, rød og oransje. Nederst 

på posen er bilde av tomatsuppen ferdig servert, og bakgrunnen på suppeposen er en 

barnetegning. Nederst i midten står det en litt lengre brødtekst i svart, med liten skriftstørrelse. 

Brødteksten forteller om TOROs samarbeid med UNICEF. Under denne teksten står det «For 

hver solgte suppe går 1 krone til UNICEF». Skriftstørrelsen er stor og fet, og skriftfargen er 

lyseblå. Til slutt ligger TOROs logo plassert nederst i høyre hjørne, og det er en rød, oval figur. 

Inne i figuren står «TORO» med hvite, fete bokstaver. 

Som sagt er reklamens blikkfang barnets øyne. Avbildninger av barn er kulturelt ladde symboler 

som tiltrekker seg oppmerksomhet. Dermed kan et barn tildeles noe som Björkvall kaller visuelt 

formidlingsansvar. Gjennom visuelt formidlingsansvar kan reklamens elementer plasseres på en 

skala fra viktig til mindre viktig. Gjennom å analysere det visuelle formidlingsansvaret kan det 

være mulig å identifisere en ønsket leseretning. Barnet får da høyt visuelt formidlingsansvar og 

vil være noe av det første man ser. I tillegg fungerer blikk som en semiotisk ressurs. Blikket har 

en sentral funksjon ved at det kan være med på å skape det sosiale båndet mellom leseren og 

den som er avbildet. Barnet møter ikke leserens blikk, noe som gjør at leseren får mulighet til å 

betrakte bildet ganske uforstyrret. Det kan føles mer givende og mindre krevende enn om 

barnet så direkte på leseren. I tillegg ved å sette fokus på de store, uskyldige øynene til barnet, 

spiller reklamen på patos. Den appellerer altså til mottakerens følelser. Denne formen for skjult 

argumentasjon er effektiv i og med at leseren ikke alltid er bevisst på den. Dermed kan den 

være vanskelig å møte med et kritisk blikk.  
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Ulike typer distanse kan skapes mellom leseren og den avbildede. Barnet er avbildet halvnært. 

Dette fører til at det Björkvall kaller den symbolske distansen, som skapes mellom leseren og 

barnet, er klart personlig. Det er fordi man ser omtrent like mye av den avbildede som når man 

står nære en person i en samtalesituasjon. Dette kan medvirke til en personlig og fortrolig 

følelse, og kan gjøre leseren mindre kritisk. Den personlige distansen gjør at barnet krever en 

sosial interaksjon med en personlig dialog, men samtidig kan distansen virke sammen med 

andre semiotiske ressurser som for eksempel blikk. Dermed kan den totale interaktiviteten dras 

kraftig ned i og med at barnets blikk ikke møter leserens.  

Kameravinkelen er også en semiotisk ressurs. Den kan brukes til å plassere leseren i en viss 

posisjon. Barnet er avbildet rett forfra, og det fører til en viss maktbalanse mellom leseren og 

barnet. Det kan igjen påvirke leseren til å identifisere seg mer med den som er avbildet. Vinkler i 

det horisontale planet er semiotiske ressurser som uttrykker ulike typer engasjement med den 

som avbildes. Barnet er avbildet i det Björkvall kaller et «forfra-perspektiv» og dette gjør at 

leseren inkluderes inn i bildet. Denne vinkelen gjør altså at leseren får en høyere grad av 

engasjement med den som avbildes. Den man identifiserer seg med er ofte lettere å akseptere 

og kjenne empati med, som da igjen kan gi en økt patos-effekt. Det at kvinnen er avbildet fra et 

sideperspektiv gjør at det kan føles ut som at hun ikke er med i leserens sosiale sammenheng.  

En annen semiotisk ressurs som kan være meningsskapende i multimodal kommunikasjon, er 

farger. Kvinnen er kledd i noe som likner lilla, og lilla kan blant annet symbolisere fred og 

balanse (SpaaNirvana Lighlines, u.d.). Dette kan være med på å skape et harmonisk inntrykk. 

Farger gjør nemlig noe med leseren, og kanskje lillafargen kan bidra til at mottakeren slapper 

mer av og blir mindre kritisk. Ifølge det Björkvall kaller kodingsorientering, som handler om at 

for å uttrykke modalitet i bilder, må det relateres til en type virkelighetsoppfatning. Fotografier, 

som bildet av barnet, vil få høy status som en relativ objektiv skildring av noe virkelig og sant, i 

og med at fotografier ofte er tydelig naturalistisk kodingsorientert. Dette kan være med på å 

øke etosen.  

Videre flytter en automatisk blikket til verbalteksten øverst «700 000 barn i Vietnam lider av 

underernæring». Teksten krever litt oppmerksomhet, men konkurrerer ikke direkte med blikket 

til barnet, noe som gjør det naturlig å lese dette etter å ha sett på bildet. Skriften er stor, fet og 
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står i kontrast med bakgrunnen. Ressurser som stor størrelse på elementet, fet skrift og 

kontraster mellom farger skaper nemlig mer visuelt formidlingsansvar, og dermed ser man 

denne teksten tidlig. I tillegg er verbalteksten høyt og sentralt plassert, noe som medvirker til at 

den kommer tidlig i leseretningen. Teksten starter med å sette fokus på antall barn som lider av 

underernæring i Vietnam. Dette er funksjonelt fordi det gir en større patos-effekt. Det siste 

ordet i setningen er «underernæring», dermed vil det være det vi husker best. Dette er også 

funksjonelt, i og med at det er det ordet som gjør mest inntrykk på oss. På den måten spiller 

verbalteksten på patos, som kan medvirke til å gjøre leseren mindre kritisk.  

Typografien kan uttrykke komposisjonelle eller tekstuelle betydningspotensialer, men det 

påvirkes også av menneskers assosiasjoner og fungerer da meningsskapende gjennom 

konnotasjon. Typografien kan da skape mening gjennom det Björkvall kaller erfaringsbasert 

metafor. For eksempel vil tekstelementer med fet skrifttype som det «700 000 barn i Vietnam 

lider av underernæring» er, ut ifra fysiske erfaringer fra omverdenen, føre til at verbalteksten 

kan oppfattes som mer stabilt og pålitelig. Dette er fordi en ofte assosierer at det som er tjukt, 

vil være solid. Det kan igjen føre til at teksten virker mer troverdig, noe som gir den større etos. 

Fonten er avrundet, og kurvinga kan på en måte myke opp teksten. Ifølge Björkvall vil det gjøre 

den mer menneskelig, som igjen kan medvirke til at leseren senker garden mer.  

Verbalteksten spiller også på logos, som handler om å vise til fakta og logikk. Det er åpen 

argumentasjon og er et faktaargument som kan etterprøves. TORO påstår at det er 700 000 

barn som lider av underernæring i Vietnam. 700 000 er konkrete og etterprøvbare tall. Dermed 

kan det oppleves som en troverdig angivelse, og vil også derfor fungere som en logosapell for 

mottaker og på den måten heve avsenders etos. Bildet viser som sagt et lite barn som får mat i 

trygge omgivelser. Dette er litt i kontrast med teksten, som forteller om hvor mange barn som 

lider av underernæring. På denne måten forsterker teksten effekten av bildet.  

Når en har lest den øverste teksten, er det naturlig å la blikket gli nedover til suppeposen på 

grunn av leseretningen. Suppeposen overlapper også litt av bildet og er med på å lede leserens 

blikk. I tillegg får det reklamen til å henge mer sammen. Overlappingen kan også være med på å 

indikere at suppeposen er viktig, i og med at overlapping også er en ressurs som kan gi visuelt 

formidlingsansvar. Navnet «Barnas tomatsuppe» viser nok en gang til at det handler om barn, 
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slik at det går en rød tråd gjennom reklamen. De ulike fargene på bokstavene og 

barnetegningen, gir produktet et barnevennlig preg. Patosen økes ved at sammenhengen 

mellom bildet av suppeposen og at barnet på bildet får mat, gjør at produktet forankres til mat 

og ernæring av barn. Dette kan igjen øke sjansene for at flere kjøper produktet.  

Det er nok mange som hopper over den lange brødteksten og heller leser den lyseblå teksten 

først, nettopp fordi den er ganske synlig og mer lettlest. Den lyseblå teksten har altså større 

visuelt formidlingsansvar enn den lange brødteksten. Dette er funksjonelt fordi den 

oppsummerer et av hovedpoengene til reklamen, slik at leseren får med seg det viktigste. 

Videre leser mottakeren brødteksten hvis reklamen har vekket nok interesse. Her står det litt 

mer detaljert om hvordan TORO samarbeider med UNICEF og støtter et ernæringsprogram i 

Vietnam. Dette øker etosen, gjennom bruken av patos, i og med at leseren her får vite at 

inntektene går til å hjelpe andre. Noe som igjen kan være med på å gjøre at mottakeren får mer 

lyst til å kjøpe produktet. I tillegg står det at suppen er nøkkelmerket og viser da til at suppen er 

et sunt produkt. Dermed kan kjøperen både gi barna et sunt måltid, i tillegg til å hjelpe 

underernærte barn i Vietnam. Ved å støtte slike gode formål, oppnår TORO større etos.  

6. Drøfting 
For en ukritisk leser vil kanskje etosen til Orkla, TOROs merkevareleverandør, styrkes gjennom 

reklamen. Både ved at de knytter seg til UNICEF og dermed donerer penger til et godt formål, og 

ved at de nøkkelmerker maten. Dette gjør at Orkla fremstår som en kommersiell aktør som ikke 

bare tenker på profitt, men også tar samfunnsansvar. Det gjør de nasjonalt ved at de gir norske 

barn nøkkelmerket og dermed sunn mat. Samtidig gjør de det også internasjonalt ved at disse 

pengene igjen generer mat for trengende barn i Vietnam. Mange forbrukere er opptatt av etikk, 

og gjennom å kjøpe dette produktet får forbrukeren mulighet til å bidra til humanitært arbeid.  

Som kritisk leser vil jeg si at Orklas etos svekkes gjennom reklamen. For hvor etisk riktig er det å 

bruke barnet og sultkatastrofen for å sikre salg og kunder? Er ikke dette å «blande» roller? Bør 

UNICEF la Orkla bruke deres etos som hjelpeorganisasjon for å samle inn penger? I tillegg når 

man tenker over det; hvor mye av pengene er det som faktisk går til barna i Vietnam? I og med 
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at flere organisasjoner tidligere har blitt kritisert for at mye av inntektene går til driften av 

organisasjonen og lite da til de som faktisk trenger pengene. Det eneste annonsen poengterer 

er at pengene går til UNICEFs arbeid til de prosjektene, og ikke da hvor mye som faktisk går til 

de trengende barna. Er egentlig en krone per solgte suppe, et generøst tilbud i denne 

sammenhengen? Hvor mye er det Orkla tjener på å selge en suppepose? Mest sannsynlig er det 

en god del mer enn den kronen som går til UNICEF. I tillegg så må man spørre seg; hvem er det 

som egentlig betaler den kronen? For alt vi vet så kan det jo være oss konsumenter som betaler 

og ikke Orkla. For eksempel om de da har satt opp prisen på produktet med en krone. Orkla 

hadde en driftsinntekt på 43,6 milliarder i 2019 ifølge Orklas årsrapport (Orkla, 2019). Orkla 

tjener da milliarder av kroner og gir en krone per solgte suppepose. Dermed vil det si at det er vi 

forbrukerne som får ansvaret for å redde barna, ved å kjøpe suppe som Orkla tjener masse 

penger på.  

7. Konklusjon 
Problemstillingen min handler om hvordan de ulike semiotiske ressursene påvirker budskapet til 

TORO. Orkla utnytter semiotiske modaliteter på et systematisk vis for å skape en bevisst 

reaksjon eller mening. Måten de ulike semiotiske ressursene samarbeider på, for eksempel ved 

hjelp av kodingsorientering og typografi gjør at reklamen oppnår større etos. Jeg vil si at 

bildehandlingen forsterker språkhandlingen, blant annet ved hjelp av semiotiske modaliteter 

som blikk, symbolsk distanse og kameravinkel. Dette er med på å inkludere og engasjere 

leseren, slik at det blir lettere å identifisere seg med barnet som er avbildet, som igjen er med 

på å gi en patos-effekt. Uten bildet ville kanskje kommunikasjonen ikke engasjert mottakeren på 

samme måte. Samtidig kan ikke bildet stå alene, da det trenger en utdypende tekst, som kan 

være med på å styre hvordan vi leser bildet. Patos-effekten reklamen gir, gjør det lett for Orkla å 

spille på følelsene og samvittigheten vår, selv uten at vi er bevisste på det. Dermed er det 

vanskelig for leseren å se kritisk på reklamen, og det kan gjøre at mottakeren oppfatter 

reklamen på en mer positiv måte, slik at de kanskje kjøper budskapet. En av mottakergruppene 

Orkla, som sagt ønsker å nå, er konsumentene som er opptatt av etikk og humanitært arbeid. I 

og med at annonsen er publisert i UNICEF-magasinet, har nok mange av leserne en positivt 
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tilknytningen til UNICEF. Dermed kan de se på reklamen med et mindre kritisk blikk da UNICEF, 

for dem, kanskje gir TORO større etos. I tillegg har Orkla brukt kunnskapen om semiotikk for å 

oppnå større patos-effekt, og dermed appellerer til målgruppens samvittighet. Denne formen 

for skjult argumentasjon kan svekke mottakerens kritiske blikk, og dermed vil jeg si Orkla treffer 

denne mottakergruppen ganske bra. På en annen side vil da en kritisk leser, se at Orkla har laget 

en uetisk og villedende reklame, som bruker semiotiske ressurser bevisst på å tjene penger, og 

gjemmer seg da bak en krone.  
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Sammendrag

Denne forskningsoppgaven tar for seg elever og lærere ved Porsgrunn videreg̊aende skole
sine holdninger til personvern og overv̊akning p̊a nett. Med denne oppgaven ønsker jeg
å f̊a en forst̊aelse og oversikt over holdningene og kunnskapen til elevene og lærerne ved
Porsgrunn videreg̊aende skole om personvern og overv̊akning.

Dette skal undersøkes i lys av tre temaer: elevene og lærernes kunnskap til lovverk om
personvern, deres kunnskap og holdning om overv̊akning fra offentlige og private aktører,
og deres kunnskap og holdning om overv̊akning mellom privatpersoner.

Ved hjelp av en anonym spørreundersøkelse skal elevene og lærerne formidle deres kunn-
skap og holdninger om temaene.

Forord

Å skrive denne forskningsoppgaven har vært mer krevende en jeg forventet, og har vert
en prosess over lang tid. Mye innhold har blitt endret underveis, og spørreundersøkelsen,
som har vært en stor del av oppgaven, tok lang tid å b̊ade formulere riktig, og f̊a nok
deltagelse p̊a. Jeg vil derfor takke veilederen min Margareth Rimmereide som har fulgt
opp og vurdert underveis, og veiledet meg gjennom prosessen.

Jeg vil ogs̊a rette en stor takk til bibliotekaren ved avdeling Nord, Maria Terzan, som hjalp
til med markedsføringen av undersøkelsen ved å informere alle elevene og lærerne gjennom
et fellesrom p̊a Teams, og gi meg tillatelse til å henge opp plakater ved biblioteket.

Jeg vil ogs̊a takke Ida Nyvold som hjalp til å f̊a opp andelen lærere som svarte p̊a un-
dersøkelsen.

Til slutt vil jeg takke alle de 77 elevene og lærerne som stilte som informanter og svarte
p̊a undersøkelsen, uten deres svar kunne oppgaven bokstavelig talt ikke vært mulig.

H̊avard Solberg Nybøe

21. april 2021
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deltagelse p̊a. Jeg vil derfor takke veilederen min Margareth Rimmereide som har fulgt
opp og vurdert underveis, og veiledet meg gjennom prosessen.

Jeg vil ogs̊a rette en stor takk til bibliotekaren ved avdeling Nord, Maria Terzan, som hjalp
til med markedsføringen av undersøkelsen ved å informere alle elevene og lærerne gjennom
et fellesrom p̊a Teams, og gi meg tillatelse til å henge opp plakater ved biblioteket.

Jeg vil ogs̊a takke Ida Nyvold som hjalp til å f̊a opp andelen lærere som svarte p̊a un-
dersøkelsen.

Til slutt vil jeg takke alle de 77 elevene og lærerne som stilte som informanter og svarte
p̊a undersøkelsen, uten deres svar kunne oppgaven bokstavelig talt ikke vært mulig.

H̊avard Solberg Nybøe

21. april 2021
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1 Innledning

1.1 Tema, problemstilling og hypoteser

1.1.1 Tema

Tema for oppgaven er personvern og sikkerhet p̊a nett. Hensikten med oppgaven er å f̊a
en oversikt over personopplysninger som blir lagret om oss, og finne ut hva de brukes til.
Oppgaven skal ogs̊a gi svar p̊a hva elever og lærere ved Porsgrunn VGS vet om personvern,
hvilke av deres personopplysninger som blir lagret, og hva de brukes til.

1.1.2 Problemstilling og delspørsm̊al

Iløpet av startfasen til denne oppgaven har problemstillingen endret seg litt. Den startet
først som en litt vag problemstilling som tok for seg store temaer, som ble vanskelig å
svare p̊a i en kort forskningsoppgave. Den første problemstillingen s̊a slik ut:

Hvorfor blir det lagret personopplysninger av oss, og vet vi ha de brukes til?

Etter hvert som metodene og hensikten med oppgaven ble klarere, ble problemstillingen
avgrenset og innsnevret til å dekke mer konkrete spørsmål som var enklere å undersøke
direkte. Den endelige problemstillingen ble derfor:

Hvor mye bryr vi oss om personvern, og er vi redd for å bli overv̊aket?

“Vi” i denne sammenhengen er målgruppen for undersøkelsen som skal gjennomføres,
alts̊a elever og lærere ved Porsgrunn VGS.

For å lettere kunne svare p̊a problemstillingen er den delt opp i flere delspørsmål som
skal undersøkes og svares p̊a underveis. Delspørsmålene er som følger:

• Hva er personvern, personopplysninger og overv̊akning?

– Hva er personvern?

– Hva handler General Data Protection Regulation (GDPR) loven om?

– Hva g̊ar den nye etterretningstjenesteloven i Norge ut p̊a?

– Hva er overv̊akning?

• Hva vet elever og lærere ved Porsgrunn VGS om personvern og personopplysninger?

– Hva finnes det av lovverk rundt personvern?

– Har man tilgang til egne personopplysninger?

– Kan enkeltpersoner overv̊ake hverandre, eller er det bare store bedrifter?

– Hvem overv̊aker hvem?

1



164

1.1.3 Hypoteser

I forbindelse med spørreundersøkelsen som skal gjennomføres har jeg kommet opp med
noen hypoteser om resultatene av undersøkelsen. Disse hypotesene er basert p̊a personlige
antakelser og fordommer om temaet og informantene.

• Elevene vil være mer opplyst om innsamling og oppbevaring av personopplysninger
enn lærerne.

• Elever og lærere er mer redd for å bli overv̊aket av andre tjenester enn av norske
myndigheter.

1.2 Tidligere forskning

Debatten om personvern med tanke p̊a overv̊akning, sporing og lagring av informasjon
startet allerede i USA p̊a 1960 og 1970-tallet (Nissenbaum, 2010, s. 36). Det har tidligere
blitt forsket p̊a hvordan unge mennesker forholder seg til personvern p̊a nett, blant annet
av Terje Sandkjær Hanssen i hans masteravhandling. Denne oppgaven skal ta for seg noe
av det Hanssen la frem som “veien videre” i sin masteravhandling. (Hanssen, 2019)

1.3 Hva det skal forskes p̊a

I denne oppgaven skal det forskes p̊a elever og lærere ved Porsgrunn videreg̊aende sko-
le sine holdninger til personvern og overv̊akning. Det skal gjennomføres en undersøkelse
blant elevene og lærerne som skal undersøke hva de vet om personvern, og personopplys-
ningene de legger fra seg p̊a nett og overv̊akning basert p̊a hypotesene i kapittel 1.1.3.

1.4 Bakgrunnskunnskap

Siden denne oppgaven skal utforske Hanssens ide om “veien videre” er det viktig å vite
hva han la fram som veien videre i forskningen. Under er et utdrag fra kapittel 8.1 i hans
masteravhandling:

“Snapmap er et mikrokosmos av personvernvurderinger, (...) Det hadde vært interes-
sant å utforske brukernes selvbevissthet til tjenesten nærmere, hvordan brukerne �le-
ker� overv̊akere av vennene sine, (...) Det kan ogs̊a være interessant å utforske person-
vernholdninger p̊a nett ut fra andre alderssegment for å sammenligne hvordan meninger
og holdninger avvike. (...) eldre generasjoner [har] andre forutsetninger for å forst̊a inter-
nett og teknologi, og med det ogs̊a andre holdninger og forventinger om risikomomenter.”
(Hanssen, 2019, s. 69)
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2 Teori om temaet

2.1 Hva er personvern?

Å ha en riktig definisjon p̊a personvern er viktig for å ha en korrekt forst̊aelse av hva
personvern og personopplysninger er. S̊a å definere personvern er en oppgave for de som
jobber med det til daglig, som for eksempel regjeringen og Datatilsynet. De har henholds-
vis definert personvern slik:

“Personvern er derfor nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbe-
stemmelse og selvutfoldelse.” (Regjeringen, 2019a)

“Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne person-
opplysninger.” (Datatilsynet, 2019b)

Begge disse definisjonene sier omtrent det samme, og legger fram at personvern er nært
knyttet til privatliv og selvbestemmelse over egne personopplysninger.

2.2 Hva er GDPR?

The General Data Protection Regulation, ogs̊a kjent som GDPR, er i følge EU “the toug-
hest privacy and security law in the world”. Loven tr̊adte i kraft 25. mai 2018, og har som
formål å styrke personvernet til innbyggere i EU ved å gjøre brukerne mer opplyst over
hva slags data som blir samlet inn, og gjøre det enkelt å laste ned eller slette dataen. Selv
om loven ble utarbeidet og tr̊adt i kraft av EU gjelder den alle organisasjoner uavhengig
av landstilhørighet, s̊a lenge de behandler eller samler opp data relatert til innbyggere
av EU. Dette gjør at loven ogs̊a gjelder for land som ikke med medlem av EU, som for
eksempel Norge, eller land som ikke ligger i Europa som for eksempel USA. (Wolford,
2021)

I tillegg ble det i Norge, to måneder etter at GDPR tr̊adte i kraft, vedtatt og tr̊adt
i kraft en ny personopplysningslov som gjennomfører personvernforordningen fra EU,
alts̊a GDPR, i Norge. Dette vil si at GDPR loven da gjelder i Norge uavhengig av den
som er gitt sentralt fra EU. (Regjeringen, 2019b)

2.3 Den nye etterretningstjenesteloven i Norge

Den 11. juni 2020 vedtok Stortinget en ny lov om etterretningstjenesten. (Regjeringen,
2020) Lovens formål er å “bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet,
demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser, herunder forebygge, av-
dekke og motvirke utenlandske trusler mot Norge og norske interesser; bidra til å trygge
tilliten til og sikre grunnlaget for kontroll med Etterretningstjenestens virksomhet; sikre at
Etterretningstjenestens virksomhet utøves i samsvar med menneskerettighetene og andre
grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn.” (Lovdata, 2020, §1-1)
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Med dette menes det at loven skal bedre sikre Norge mot eventuell nettbasert kriminalitet
eller terror, og at disse inngrepene skal skje i samsvar med menneskerettighetene og andre
grunnleggende verdier. Loven tr̊adte i kraft 1. januar 2021.

En av metodene for å hindre kriminalitet, som denne loven innfører, er lagring av meta-
data. (Lovdata, 2020, §7-7) Metadata er kort fortalt data som inneholder informasjon som
beskriver annen data; det er data om data. Til et bilde kan metadata for eksempel være
dataen som forteller n̊ar bilder ble tatt, bildets oppløsning og dimensjoner eller filtypen
til bildet.

Metadataen som samles opp skal etter loven slettes etter 18 måneder, og kan kun hentes
opp av “personell i Etterretningstjenesten som er vurdert som skikket til det og som
utpekes av sjefen for tjenesten” (Lovdata, 2020, §7-8)

Denne loven fikk raskt kritikk av blant annet Datatilsynet som i 2019 skrev en artikkel
om deres holdning til loven, etter at Forsvarsdepartementet sende ut et forslag om loven
i november 2018. Artikkelen g̊ar ut p̊a at Datatilsynet mener denne nye loven, hvor
staten har lov til å samle opp metadata om norske innbyggere, er et for stort inngrep
p̊a retten til privatliv og kaller det for en “digital masseoverv̊aking av norske borgere”.
Datatilsynet skriver ogs̊a at de mener denne loven g̊ar i strid med Norges grunnlov og
menneskerettighetene. (Datatilsynet, 2019a)

2.4 Hva er overv̊akning?

Å finne en konkret definisjon p̊a hva overv̊akning er, kan være vanskelig. Det finnes
nemlig flere måter å overv̊ake p̊a, og definisjonen kan variere fra situasjon til situasjon.
En generell definisjon kan derfor for eksempel være denne fra civita “Overv̊akning er å
observere, registrere og/eller lagre informasjon om objekter, fenomener, grupper og/eller
individer.” (Løkke, 2018), mens en definisjon mer rettet mot digital overv̊akning kan være
denne “Computer and network surveillance is monitoring of computer activity and data
stored on a hard drive, or data being transferred over computer networks such as the
Internet.” (Wikipedia, 2021)

Denne oppgaven skal ta for seg overv̊akning i kontekst av bedrifter eller myndigheter som
samler opp eller bruker data om kunder eller innbyggere, og enkeltpersoner som “spione-
rer” p̊a hverandre gjennom digitale platformer som for eksempel tjenesten Snapmap til
Snapchat.
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Å finne en konkret definisjon p̊a hva overv̊akning er, kan være vanskelig. Det finnes
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3 Metode

3.1 Kvantitativ metode

Det er valgt kvantitativ metode for oppgaven for å kunne f̊a inn et stort omfang av data
som kan analyseres og undersøkes. Den kvantitative metoden vil derfor fungere bedre til
å svare p̊a det andre delspørsmålet i kapittel 1.1.2.

Det skal ogs̊a brukes en del tekster og artikler i oppgaven for å prøve å svare p̊a det første
delspørsmålet i kapittel 1.1.2. Tekstene som skal brukes er blant annet bøker, nettartikler
og tidligere forskning.

3.2 Utstyrsliste

Undersøkelsen ble laget i Google Forms og resultatene ble samlet opp i et Google regneark,
alle dokumentene ligger vedlagt i Vedlegg kapittelet. Oppgaven ble skrevet i LATEX med
VSCode og grafikken og diagrammene ble laget med pakkene tikzpicture, pgf-pie, og
bchart.

3.3 Informantene

Informantene er elever og ansatte ved Porsgrunn VGS i alderen 16 og opp. Aldersgruppene
er s̊apass brede for å kunne ha mulighet til å sammenlikne de ulike aldersgruppene, og
sette deres svar opp mot hverandre. Aldersgruppene som ble valgt for undersøkelsen er

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6
16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

Tabell 1: Aldersgruppene i spørreundersøkelsen

Det er valgt et kortere intervall i Gruppe 1 b̊ade for å samle alle elevene i en gruppe,
og fordi antall elever er mye større enn antall ansatte. S̊a hvis det blir noen grupper
der det er for f̊a deltakere til å kunne sammenlikne, kan gruppene 2-6 kombineres til en
Ansatte gruppe. Aldersgruppene er valgt i henhold til retningslinjene til Norsk senter for
forskningsdata (NSD, 2018). Informantene deltar via en frivillig spørreundersøkelse over
nett, der alle spørsmålene som omhandler temaet er frivillig å svare p̊a.
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3.4 Forskningsteknikk

Hovedmetoden for oppgaven var spørreundersøkelsen som ble gjennomført. Den ble valgt
for å f̊a svar p̊a store deler av problemstillingen, siden den hovedsakelig omhandlet elevene
og lærerne ved Porsgrunn videreg̊aende skole. I tillegg ble det brukt en del tekster, hvor
flesteparten var nettartikler men noe bøker og annen forskning, for å svare p̊a resten
av problemstillingen, og f̊ar å kunne gi et grunnleggende fundament til teorien som var
nødvendig for oppgaven.

Det var planlagt å laste ned og analysere reell data som var samlet opp av ulike bedrifter,
men underveis ble det konkludert med at dette ville ta for lang tid å analysere og ville
bli en for stor jobb til at det var vært det.

3.5 Feilkilder

Det er flere feilkilder i oppgaven som kan føre til at resultatene ikke ble helt optimale eller
korrekte. Den største feilkilden er nok antallet informanter, eller lettere sagt mangelen p̊a
informanter. Til å være en skole med samlet over 1000 elever og ansatte, er 77 informanter
et for lite tall til å garantert være representativt for hele skolen.

En annen feilkilde som ikke er lett å kontrollere er at man ikke kan vite om informantene
har svar ærlig p̊a alle spørsmålene. Det at undersøkelsen er anonym skal i teorien hjelpe
med å f̊a mer ærlige svar, men man kan aldri vite helt sikkert.

En annen feilkilde som henger sammen med undersøkelsens anonymitet er at informantene
i teorien har hatt muligheten til å svare p̊a undersøkelsen flere ganger, og p̊a den måten
p̊avirke resultatene. For at informantene skal f̊a være helt anonyme er dette et utfall som
ikke kan gjøres noe med, s̊a i analysen av resultatene er det antatt at alle svarene er unike
og fra ulike informanter.

6



169Forskningsrapporten ved Porsgrunn videregående skole 2021 – Vol. 1

3.4 Forskningsteknikk

Hovedmetoden for oppgaven var spørreundersøkelsen som ble gjennomført. Den ble valgt
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4 Resultater og Analyse

4.1 Om informantene

Gutt
41.6 %

Jente
58.4 %

62.3 %

2.6 %7.8 %

20.8 %

5.2 %
1.3 %

16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60+

Figur 1: Fordeling av kjønn og alder blant informantene

I alt svarte 77 personer p̊a undersøkelsen, hvor fordelingen av kjønn ble ganske likt. 41,6%
var gutter og 58,4% var jenter. Som forventet var det størst deltagelse fra aldersgruppen
16-19 da de fleste elevene er i denne gruppen.

Elev
64.9 %

Lærer
35.1 %

18.2 %

14.3 %

31.2 %

36.4 %

1. Klasse
2. Klasse
3. Klasse
Andre

Figur 2: Fordeling av elever, lærere og trinn blant informantene

Fordelingen av elever og lærere ente opp med å bli omtrent 65% elever (50 personer) og
35% lærere (27 personer). I løpet av prosessen fulgte jeg med p̊a deltakelsen og fordelingen
av informantene og valgte underveis å markedsføre undersøkelsen direkte til lærere, i
tillegg til den generelle markedsføringen, for å f̊a opp deltakelsen blant lærerne. Blant
elevene var 50% gutter og 50% jenter, og blant lærere var 74% jenter og 26% gutter.

P̊a de forskjellige trinnene var deltakelsen blant elevene i 3. Klasse nesten dobbelt s̊a stor
som de andre trinnene. Uten om at 3. Klasse var mer opplyst om forskningsoppgavene
ser jeg ingen grunn enn tilfeldigheter at deltakelsen ikke var mer jevn.
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36.4 %3.9 %

9.1 %

16.9 %

1.3 %

32.5 %

Studiespesialisering
Kunst design og arkitektur

Idrett
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Teknologi- og industrifag

Andre eller ikke elev

Lærere og elever uten en linje g̊ar under kategorien ”Andre”.

Figur 3: Fordeling av linjene blant informantene.

Ikke overraskende var det at Studiespesialisering var linjen med flest representanter. Stu-
diespesialisering er den linjen med flest elever p̊a Porsgrunn VGS, og er i tillegg der
forskningsoppgavene er mest kjent.

Litt overraskende var det at informasjonsteknologi og medieproduksjon ble en s̊a klar
andreplass. Kanskje er det fordi temaet et mer relevant for de, fordi det ligger nært mye
av fagstoffet de jobber med.

4.2 Del 1 - Generelt om personvern

19.5 %
41.5 %

39 %

Ja har hørt om og kjenner til de
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Figur 4: Kjenner du til de europeiske lovendringene som skjedde i 2018? (GDPR)

Flertallet av informantene kjente til eller hadde hørt om de europeiske lovendringene, ogs̊a
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Figur 3: Fordeling av linjene blant informantene.
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lovendringene. Her var fordelingen av lærere og elever ogs̊a veldig lik, 25 av informantene
som kjente til GDPR var lærere og de resterende 22 var elever.

N̊ar det gjelder informantene som svarte at de ikke hadde hørt om eller kjenner til lov-
endringene av kun to av disse lærere og resten, alts̊a 28 stykker, elever. En grunn til at
nesten alle lærerne kjente til lovendringene, og kun omtrent halvparten av elevene, kan
være at n̊ar lovendringene tr̊adte i kraft i 2018 og ble omtalt i mediene, var de fleste
elevene rundt 13 til 15 år gamle og fulgte muligens ikke s̊a mye med p̊a reguleringene av
europeiske lover.

Ja

24.7 %

Nei

75.3 %

Ja

55.8 %

Nei

44.2 %

• Har du benyttet deg av muligheten til å laste ned eller slette personlig data?

• Er du redd for at personlig data samlet opp om deg skal brukes for å utnytte deg?

Figur 5: Nedlasting, sletting og utnytting av data

I spørsmålet om informantene hadde benyttet seg av muligheten til å laste ned eller slette
personlig data svarte hele 3

4
at de ikke hadde benyttet seg av den muligheten. Blant disse

58 som svarte nei var 32 av disse elever og 26 lærere. Fordelingen her er omtrent 55%
elever og 45% lærere, og fordelingen p̊a informantene som svarte ja er omtrent 95%
elever (18 personer) og 5% lærere (én person). Ut ifra dette kan vi anta at elevene i
mye større grad benytter seg av å laste ned eller slette personlig data enn lærere, noe
som styrker hypotesen om at elevene er mer opplyst om innsamling og oppbevaring av
personopplysninger, som var lagt fram i kapittel 1.1.3.

N̊ar informantene ble spurt om de var redde for at personlig data samlet opp om de
ble brukt for å utnytte de (i denne konteksten oppsporing, overv̊akning o.l), var svarene
omtrent likt fordelt med 55,8% p̊a ja-siden og 44,2% p̊a nei-siden. Blant de 43 som svarte
ja var omtrent 72% (31 personer) elever og omtrent 28% (12 personer) lærere. Av de
34 p̊a nei-siden var omtrent 56% elever (19 personer) og 44% (15 personer) lærere. Ut
i fra at flertallet av elevene svarte ja, og flertallet av lærerne svarte nei, kan vi anta at
elevene, som vi tidligere fant ut var mer opplyste om oppsamlet personopplysninger, er
mer engstelige for at personopplysningene skal utnyttes til overv̊akning, oppsporing eller
liknende. Dette kan bety at jo mer man vet om hva som samles opp av personopplysninger,
jo mer engstelig blir man for at opplysningene blir utnyttet til overv̊akning.
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Figur 6: Kjenner du til den nye etterretningstjenesteloven som tr̊adte i kraft i Norge
sommeren 2020?

N̊ar informantene ble spurt om de kjente til den nye etterretningstjenesteloven som tr̊adte
i kraft i Norge sommeren 2020, svarte 70,1% (54 personer) at de ikke hadde hørt om eller
kjente til den. Av de 54 som svarte nei var 76% (41 personer) elever og 24% (13 personer
lærere). Av de 23 som hadde hørt om eller kjente til loven var 39% (9 personer) elever og
61% (14 personer) lærere. Ut i fra dette kan vi klart se at lærerne er mer informert om
lovendringen enn elevene. Grunnen til dette er vanskelig å fastsl̊a, men en grunn kan være
at lærere, som tilhører en eldre aldersgruppe, f̊ar med seg generelt mer varierte nyheter
enn elevene som oppdaterer seg mest p̊a de nyhetene som engasjerer de mest.

Ja
48.1 %

Nei
51.9 %

Ja

24.7 %

Nei

75.3 %

• Ser du p̊a deg selv som interessert i personvern?

• Er du redd for at norske myndigheter skal bruke data de kan samle inn om deg til
å utnytte deg?

Figur 7: Personverninteresse og norske myndigheter

N̊ar informantene ble spurt om de s̊a p̊a seg selv som interessert i personvern var svarene
delt nesten helt p̊a midten. Av de 37 som svarte ja var var 54% (20 personer) elever og
46% (17 personer) lærere. Av de 40 som svarte nei var 75% (30 personer) elever og 25%
(10 personer) lærere. Her kan det ogs̊a være interessant å se p̊a fordelingen av kjønn p̊a de
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ulike svarene. Av de 37 som svarte ja var 38% (14 personer) gutter og 62% (23 personer)
jenter. Av de 40 som svarte nei var 45% (18 personer) gutter og 55% (22 personer) jenter.
Her ser vi at av de som svarte ja var det ingen stor forskjell p̊a elver og lærere, men det
var et større antall jenter. Av de som svarte nei var det en mye større andel elver, mens
kjønnsfordelingen var ganske lik.

I spørsmålet om informantene var redde for at norske myndigheter skulle bruke data de
kan samle inn om informantene til å utnytte de svarte 75% at de ikke var redde for dette.
Av de 58 som svare nei var 62% (36 personer) elever og 38% (22 personer) lærere. Av
de 19 som svare ja var 74% (14 personer) elever og 26% (5 personer) lærere. Her er det
mest interessant s̊a sammenlikne svarene med resultatene fra Figur 6. Av de 58 som svare
at de ikke var redde for at innsamlet data skulle misbrukes svarte 34,5% (20 personer)
at de hadde hørt om eller kjente til loven, og 65,5% (38 personer) at de verken hadde
hørt om eller kjente til loven. Av de 19 som svarte at de var redd for at innsamlet data
skulle misbrukes svarte 84% (16 personer) at de verken kjente til eller hadde hørt om
loven, mens 16% (3 personer) svarte at de hadde hørt om eller kjente til loven. Her ser vi
tydelig at de som kjenner til eller har hørt om loven er mindre redde for at dataen skal
misbrukes, og de som ikke kjenner til den er mer redde.

4.3 Del 2 - Overv̊akning

31.2 %

39 % 3.9 %

9.1 %

2.6 %

14.3 %
Flere ganger daglig (mer enn 2 timer)
Noen ganger daglig (1-2 timer)
Flere ganger i uken (mer en 2 timer)
Noen ganger i uken (under 2 timer)
Noen ganger i måneden
Aldri Har ikke Snapchat

Figur 8: Hvor ofte bruker du Snapchat?

N̊ar informantene ble spurt hvor ofte de brukte Snapchat svarte 70% (54 personer) at de
brukte Snapchat daglig, 13% (10 personer) at de brukte Snapchat ukentlig, og 17% (13
personer) at de månedlig eller aldri brukte Snapchat. Av de som brukte Snapchat mest
var 80% (43 personer) elever og 20% (11 personer) lærere. Av de som brukte Snapchat
ukentlig var 60% (6 personer) elever og 40% (4 personer) lærere. Av de som brukte
Snapchat minst var 8% (1 person) elever og 92% (12 personer) lærere. Ut i fra dette ser
vi klart at elvene bruker Snapchat i mye større grad enn lærerne. Dette gjør at det blir
vanskelig å sammenlikne lærerne og elevene videre i analysen siden 77% av de som bruker
Snapchat er elever og 23% er lærere.
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Er synlig for alle venner
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Er ikke synlig for noen venner

Figur 9: Er du synlig for dine venner p̊a Snapmap?

I Snapmap tjenesten p̊a Snapchat har man muligheten til å velge hvem av sine venner
man er synlig for p̊a kartet. N̊ar informantene ble spurt om de var synlig for venne sine p̊a
Snapmap svarte 20,3% (14 personer) at de var synlig for alle venner, 52,2% (36 personer)
at de var synlig for utvalgte venner og 27,5% (19 personer) at de ikke var synlig for noen
venner.

13 %

14.5 %

55.1 %

17.4 %

Omtrent hver gang
Noen ganger
Sjeldnere

Aldri

Figur 10: N̊ar du er p̊a Snapchat, hvor ofte sjekker du Snapmap?

I spørsmålet om hvor ofte informantene sjekket Snapmap n̊ar de var p̊a Snapchat svarte
13% (9 personer) at de sjekket Snapmap omtrent hver gang, 14,5% (10 personer) sjekket
noen ganger, 55,1% (38 personer) sjekket sjeldnere og 17,4% (12 personer) sjekket aldri
Snapmap.

Av de som sjekket oftest, omtrent hver gang eller noen ganger, var 26% (5 personer) gutter
og 74% (14 personer) jenter. Av de som sjekket sjeldnere var 50% (19 personer) gutter og
50% (19 personer) jenter. Av de som aldri sjekket Snapmap var 25% (3 personer) gutter
og 75% (9 personer) jenter.
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Figur 10: N̊ar du er p̊a Snapchat, hvor ofte sjekker du Snapmap?

I spørsmålet om hvor ofte informantene sjekket Snapmap n̊ar de var p̊a Snapchat svarte
13% (9 personer) at de sjekket Snapmap omtrent hver gang, 14,5% (10 personer) sjekket
noen ganger, 55,1% (38 personer) sjekket sjeldnere og 17,4% (12 personer) sjekket aldri
Snapmap.

Av de som sjekket oftest, omtrent hver gang eller noen ganger, var 26% (5 personer) gutter
og 74% (14 personer) jenter. Av de som sjekket sjeldnere var 50% (19 personer) gutter og
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og 75% (9 personer) jenter.
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Figur 11: N̊ar du sjekker Snapmap, hva sjekker du?

N̊ar informantene ble spurt om hva de sjekket n̊ar de var p̊a Snapmap, sjekket de fleste
hvor nære venner var n̊ar n̊ar de sist var p̊alogget. Etter det var det å sjekke hvor andre
venner var, hvor noen i familien var, og n̊ar andre var p̊alogget som var mest vanlig.

Ja

19.1 %

Nei

80.9 %

Figur 12: Føler du at du overv̊aker andre p̊a Snapmap?

N̊ar informantene ble spurt om de følte at de overv̊aket andre p̊a Snapmap svarte 81% at
de ikke følte at de overv̊aket andre, mens 19% svarte at de følte det. Av de 55 som svarte
nei var 44% (24 personer) gutter og 56% (31 personer) jenter. Av de 13 som svarte ja var
23% (3 personer) gutter og 77% (10 personer) jenter. Dette vister at det generelt er det
f̊a fra begge kjønnene som føler de overv̊aker andre p̊a Snapmap, men av de som føler at
de overv̊aker andre er det en større andel jenter enn gutter.
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Ja

23.9 %

Nei
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Figur 13: Tror du andre overv̊aker deg p̊a Snapmap?

I spørsmålet om informantene trodde andre overv̊aket dem p̊a Snapmap svarte 76% at de
ikke trodde andre overv̊aket dem, mens 24% svarte at de trodde det. Hvis vi sammenlikner
dette med resultatene fra forrige figur viser det at flere av informantene føler mere p̊a at
andre overv̊aker dem, enn at de overv̊aker andre.

Av de 51 som ikke trodde at andre overv̊aket dem var 43% (22 personer) gutter og 57%
(29 personer) jenter. Av de 16 som trodde andre overv̊aket dem p̊a Snapmap var 31,25%
(5 personer) gutter og 68,75% (11 personer) jenter.
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5 Diskusjon

5.1 Resultat av hypoteser

I kapittel 1.1.3 la jeg fram noe hypoteser om resultatene til undersøkelsen basert p̊a egne
antakelser og fordommer om temaet og informantene. Etter å ha presentert resultatene
og analysen i kapittel 4 er det n̊a mulig å se om hypotesene stemmer.

5.1.1 Første hypotese

Den første hypotesen jeg la fram var:

“Elevene vil være mer opplyst om innsamling og oppbevaring av personopplysninger enn
lærerne.”

Denne hypotesen var basert p̊a min antakelse av at elevene, som tilhører en yngre gene-
rasjon, har vokst opp i en verden der internett alltid har eksistert, og det har derfor vært
en mer naturlig del av livet deres. Jeg antok derfor at elevene ville være mer opplyst om
dette fordi det var en mer naturlig del av livet deres enn lærerne.

De spørsmålene som er mest knyttet til denne hypotesen er spørsmålene:

“Kjenner du til de europeiske lovendringene som skjedde i 2018?”,
“Kjenner du til den nye etterretningstjenesteloven som tr̊adte i kraft i Norge sommeren
2020?” og
“Ser du p̊a deg selv som interessert i personvern?”

I alle disse spørsmålene ble svarene veldig like, og i der spørsmålet som skilte seg mest ut
(spørsmål nummer to), svarte faktisk flere lærere at de kjente til den nye loven som ble
innført.

Basert p̊a dette kan jeg konkludere med at hypotesen min ikke stemte og at det, p̊a
grunnlag av resultatene i denne undersøkelsen, ikke er noe som indikerer at elevene er
mer opplyst om innsamling og oppbevaring av personopplysninger enn lærere.

5.1.2 Andre hypotese

Den andre hypotesen jeg la fram var:

“Elever og lærere er mer redd for å bli overv̊aket av andre tjenester enn av norske myn-
digheter.”

Denne hypotesen var basert p̊a min antakelse av at elever og lærere, som nordmenn flest,
hadde stor tillit til norske myndigheter og stolte p̊a at de ikke misbrukte innsamlet data.
(Eia, 2020) Jeg antok derfor at de stolte mindre p̊a andre aktører, og derfor var mer redd
for at disse skulle misbruke innsamlet data.
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De spørsmålene som er mest knyttet til denne hypotesen er spørsmålene:

“Er du redd for at personlig data samlet opp om deg skal brukes for å utnytte deg?” og
“Er du redd for at norske myndigheter skal bruke data de kan samle inn om deg til å
utnytte deg?”

Svarene p̊a disse spørsmålene ble som antatt p̊a forh̊and, og det var flere som svarte at de
var redde for at andre aktører skulle misbruke innsamlet data, enn norske myndigheter.

Jeg kan derfor p̊a grunnlag av resultatene i undersøkelsen konkludere med at elevene og
lærere er mindre redde for at data samlet inn av norske myndigheter skal brukes til å
utnytte dem, enn data samlet inn av andre aktører.

5.2 Svar p̊a problemstilling

Tilslutt vil jeg prøve å gi et svar p̊a problemstillingen som jeg la fram i kapittel 1.1.2.
Problemstillingen var som følger:

“Hvor mye bryr vi oss om personvern, og er vi redd for å bli overv̊aket?”

Jeg skal svare p̊a problemstillingen i to deler, der jeg tar for meg henholdsvis første og
siste del av problemstillingen.

5.2.1 Første del av problemstillingen

I første del av problemstillingen spør jeg: “Hvor mye bryr vi oss om personvern?”.
Som tidligere nevnt er “Vi” i denne sammenhengen elever og lærere ved Porsgrunn vi-
dereg̊aende skole.

Basert p̊a resultatene til undersøkelsen og svarene p̊a hypotesene kan vi si at elevene og
lærerne ikke bryr seg noe utmerket om personvern. Omtrent 40% hadde ikke hørt om
GDPR, 75% hadde ikke benyttet seg av muligheten til å laste ned eller slette personopp-
lysninger, 70% hadde ikke hørt om den nye etterretningstjenesteloven i Norge og omtrent
50% svarte at de ikke s̊a p̊a seg selv som interessert i personvern.

5.2.2 Siste del av problemstillingen

I siste del av problemstillingen spør jeg: “Er vi redd for å bli overv̊aket?”. Det var gitt
flere konkrete spørsmål i undersøkelsen som var ment for å gi svar p̊a nettopp denne
delen. De spørsmålene var:

“Er du redd for at personlig data samlet opp om deg skal brukes for å utnytte deg?”,
“Er du redd for at norske myndigheter skal bruke data de kan samle inn om deg til å
utnytte deg?”,
“Er du synlig for dine venner p̊a Snapmap?” og
“Føler du at du overv̊aker andre p̊a Snapmap?”
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utnytte dem, enn data samlet inn av andre aktører.

5.2 Svar p̊a problemstilling
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lysninger, 70% hadde ikke hørt om den nye etterretningstjenesteloven i Norge og omtrent
50% svarte at de ikke s̊a p̊a seg selv som interessert i personvern.

5.2.2 Siste del av problemstillingen

I siste del av problemstillingen spør jeg: “Er vi redd for å bli overv̊aket?”. Det var gitt
flere konkrete spørsmål i undersøkelsen som var ment for å gi svar p̊a nettopp denne
delen. De spørsmålene var:

“Er du redd for at personlig data samlet opp om deg skal brukes for å utnytte deg?”,
“Er du redd for at norske myndigheter skal bruke data de kan samle inn om deg til å
utnytte deg?”,
“Er du synlig for dine venner p̊a Snapmap?” og
“Føler du at du overv̊aker andre p̊a Snapmap?”

16

Ut i fra svarene informantene ga p̊a de forskjellige spørsmålene kan vi konkludere med at
informantene er mer redde for å bli overv̊aket, jo mindre tillit de har til de som h̊andterer
informasjonen om de. I spørsmålet om de følte at andre overv̊aket dem p̊a Snapmap
svarte et klart flertall at de ikke var det, og grunnen til dette er nok at de fleste kjenner
vennene de har p̊a Snapchat. En informant skrev dette som et svar p̊a et av spørsmålene
i undersøkelsen, og jeg mener det gir en god begrunnelse p̊a konklusjonen:

“Alle vennene jeg har p̊a snap er folk jeg kjenner veldig godt, s̊a snapmap ville ikke vært
metoden noen ville brukt for å finne hverandre.” - Elev, 16-19 år
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6 Konklusjon

6.1 Oppsummering

I løpet av oppgaven har det kommet fram at én av hypotesene som ble lagt fram i
kapittel 1.1.3 stemte, og én var feil. Problemstillingen fikk et endelig svar, p̊a bakgrunn
av resultatene i undersøkelsen. I tillegg h̊aper jeg at noen av informantene som deltok i
undersøkelsen ble mer bevisst p̊a personvern og kanskje begynte å tenke mer p̊a hva de
etterlater seg av spor og informasjon p̊a nett.

Hensikten med oppgaven var å f̊a en oversikt over personopplysninger som blir lagret
om oss, og finne ut hva de ble brukt til. Jeg føler at hensikten har blitt oppn̊add til den
grad det var mulig i oppgaven, med tanke p̊a omr̊adet og temaet oppgaven tok for seg.
Oppgaven skulle ogs̊a gi svar p̊a hva elevene og lærerne ved Porsgrunn videreg̊aende skole
visste om personvern, hvilke av deres personopplysninger som ble lagret, og hva de ble
brukt til. Undersøkelsen var hovedmetoden som skulle ta for seg dette, og det føler jeg
den greide godt nok.

6.2 Veien videre

Det var flere deler ved oppgaven jeg gjerne skulle g̊att dypere inn p̊a, men som ikke passet
inn heller ville tatt for stor plass i den begrensede mengden jeg skulle ta for meg. Noe
av det som tidlig var planlagt å ta med, men som like tidlig måtte strykes, var å laste
ned reell oppsamlet data fra ulike bedrifter og analysere de. Det hadde vert spennende å
finne ut av hva slags data ulike aktører samlet opp og ikke minst hvor mye de lagret og
visste om oss.

Jeg ville ogs̊a gjerne undersøkt mer om sikkerheten runt h̊andtering av personopplysnin-
ger, og elevene og lærernes kjennskap til det. Med det mener jeg hvor de lagres (lokale
vs. eksterne servere) og hvordan de lagres, alts̊a ulik kryptering og av dataen (“hashing”
og kryptering). Det hadde vært spennende å finne ut av om almenheten viste at dataene
blir kryptert eller om de trodde den bare ble lagret i ren tekst.

18
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 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r ikke synlig for noen venner
S

jeldnere
Jeg sjekker når næ

re venner sist var pålogget
N

ei
N

ei
18.01.2021 kl. 10.16.18

G
utt/M

ann
16-19

E
lev

S
tudiespesialisering3. K

lasse
H

ar hør om
, m

en kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerSjeldnere

Jeg sjekker hvor næ
re venner er

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 10.29.33
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
Inform

asjonsteknologi og m
edieproduksjon

1. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger i uken (under 2 tim

er, ikke daglig)
E

r synlig for alle venner
S

jeldnere
D

et er egentlig veldig tilfeldig. D
et er sjeldent noe grunn til at jeg går inn og ser. A

lle vennene jeg har på snap er folk jeg kjenner veldig godt, så snapm
ap ville ikke væ

rt m
etoden noen ville brukt for å finne hverandre.

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 10.59.13
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
Inform

asjonsteknologi og m
edieproduksjon

1. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

Ja
N

ei
H

ar hørt om
, m

en kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for alle venner
S

jeldnere
Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

N
ei

Ja
18.01.2021 kl. 11.30.08

G
utt/M

ann
16-19

E
lev

S
tudiespesialisering3. K

lasse
H

ar hør om
, m

en kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerSjeldnere

Jeg sjekker hvor næ
re venner er, Jeg sjekker hvor andre venner er

N
ei

N
ei

25.01.2021 kl. 08.30.49
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

Ja
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerSjeldnere

Jeg sjekker hvor næ
re venner er

N
ei

N
ei

09.02.2021 kl. 17.36.35
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

Ja
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r ikke synlig for noen venner

S
jeldnere

Jeg sjekker hvor andre venner er
N

ei
N

ei
10.02.2021 kl. 11.12.46

G
utt/M

ann
16-19

E
lev

S
tudiespesialisering3. K

lasse
H

ar hør om
, m

en kjenner ikke til de
Ja

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r ikke synlig for noen venner
S

jeldnere
Jeg sjekker hvor andre venner er

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 08.32.15
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering2. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

Ja
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerOm
trent hver gang

Jeg sjekker hvor næ
re venner er

Ja
Ja

18.01.2021 kl. 08.45.00
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering1. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r ikke synlig for noen venner

A
ldri/S

jekker ikke S
napm

ap
Jeg sjekker hvor næ

re venner er, Jeg sjekker når næ
re venner sist var pålogget, Jeg sjekker hvor andre venner er, Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 13.58.20
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering2. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

Ja
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerOm
trent hver gang

Jeg sjekker hvor næ
re venner er

Ja
Ja

25.01.2021 kl. 08.30.36
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

N
ei

N
ei

26.01.2021 kl. 14.15.15
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

N
ei

N
ei

26.01.2021 kl. 16.39.58
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 09.09.01
G

utt/M
ann

30-39
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
H

ar hør om
, m

en kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
H

ar hørt om
, m

en kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
A

ldri/H
ar ikke S

napchat
A

ldri/S
jekker ikke S

napm
ap

29.01.2021 kl. 10.11.27
G

utt/M
ann

40-49
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
H

ar hør om
, m

en kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
A

ldri/H
ar ikke S

napchat
29.01.2021 kl. 13.24.43

G
utt/M

ann
40-49

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
A

ldri/H
ar ikke S

napchat
18.01.2021 kl. 08.38.41

Jente/D
am

e
30-39

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

Ja
H

ar hørt om
, m

en kjenner ikke til den
Ja

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerSjeldnere

Jeg sjekker hvor næ
re venner er

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 09.35.35
Jente/D

am
e

40-49
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
H

ar hør om
, m

en kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger i uken (under 2 tim
er, ikke daglig)

E
r ikke synlig for noen venner

A
ldri/S

jekker ikke S
napm

ap
S

jekker ikke
N

ei
N

ei
29.01.2021 kl. 09.57.37

Jente/D
am

e
40-49

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

Ja
H

ar hørt om
, m

en kjenner ikke til den
Ja

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger i uken (m
er en 2 tim

er, ikke daglig)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
Jeg sjekker hvor fam

ilie er
Ja

Ja
29.01.2021 kl. 10.01.04

Jente/D
am

e
30-39

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

N
ei

H
ar hørt om

, m
en kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r ikke synlig for noen venner
A

ldri/S
jekker ikke S

napm
ap

B
ruker ikke snapm

ap
N

ei
N

ei
29.01.2021 kl. 10.12.30

Jente/D
am

e
30-39

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

N
ei

H
ar hørt om

, m
en kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for alle venner
S

jeldnere
Jeg sjekker hvor fam

ilie er
N

ei
N

ei
29.01.2021 kl. 10.36.22

Jente/D
am

e
30-39

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

A
ldri/H

ar ikke S
napchat

29.01.2021 kl. 13.37.48
Jente/D

am
e

40-49
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
H

ar hør om
, m

en kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerAldri/S
jekker ikke S

napm
ap

Jeg sjekker hvor fam
ilie er

N
ei

Ja
29.01.2021 kl. 16.14.41

Jente/D
am

e
40-49

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r ikke synlig for noen venner
A

ldri/S
jekker ikke S

napm
ap

N
ei

N
ei

30.01.2021 kl. 07.42.26
Jente/D

am
e

40-49
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
H

ar hør om
, m

en kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

A
ldri/H

ar ikke S
napchat

01.02.2021 kl. 17.40.07
Jente/D

am
e

40-49
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
H

ar hør om
, m

en kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
H

ar hørt om
, m

en kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger i m
åneden

E
r ikke synlig for noen venner

S
jeldnere

N
ei

N
ei

08.02.2021 kl. 11.05.36
Jente/D

am
e

60+
Læ

rer
S

tudiespesialiseringIngen/A
ndre

H
ar hør om

, m
en kjenner ikke til de

N
ei

N
ei

H
ar hørt om

, m
en kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger i uken (under 2 tim

er, ikke daglig)
E

r synlig for utvagte vennerAldri/S
jekker ikke S

napm
ap

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 09.17.52
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
Inform

asjonsteknologi og m
edieproduksjon

1. K
lasse

Ja, har hørt om
 og kjenner til de

N
ei

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerNoen ganger

Jeg sjekker når næ
re venner sist var pålogget, Jeg sjekker hvor andre venner er

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 09.43.29
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
Inform

asjonsteknologi og m
edieproduksjon

1. K
lasse

Ja, har hørt om
 og kjenner til de

Ja
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for alle venner

S
jeldnere

Jeg sjekker hvor næ
re venner er, Jeg sjekker når næ

re venner sist var pålogget
N

ei
N

ei
25.01.2021 kl. 15.35.42

G
utt/M

ann
16-19

E
lev

S
tudiespesialisering3. K

lasse
Ja, har hørt om

 og kjenner til de
Ja

Ja
Ja, har hørt om

 og kjenner til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger i uken (m

er en 2 tim
er, ikke daglig)
E

r synlig for utvagte vennerNoen ganger
Jeg sjekker hvor næ

re venner er, Jeg sjekker når næ
re venner sist var pålogget, Jeg sjekker hvor fam

ilie er, Jeg sjekker hvor andre venner er
Ja

N
ei

18.01.2021 kl. 09.23.44
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

Ja, har hørt om
 og kjenner til de

N
ei

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerOm
trent hver gang

Jeg sjekker når næ
re venner sist var pålogget, Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

Ja
Ja

18.01.2021 kl. 09.21.31
G

utt/M
ann

40-49
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
Ja, har hørt om

 og kjenner til de
N

ei
N

ei
Ja, har hørt om

 og kjenner til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerNoen ganger
Jeg sjekker hvor næ

re venner er
N

ei
N

ei
29.01.2021 kl. 10.00.51

G
utt/M

ann
40-49

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

Ja, har hørt om
 og kjenner til de

N
ei

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

A
ldri/H

ar ikke S
napchat

18.01.2021 kl. 08.34.50
Jente/D

am
e

40-49
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
Ja, har hørt om

 og kjenner til de
N

ei
Ja

H
ar hørt om

, m
en kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
Jeg sjekker hvor fam

ilie er
N

ei
N

ei
18.01.2021 kl. 08.37.43

Jente/D
am

e
50-59

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

Ja, har hørt om
 og kjenner til de

N
ei

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

A
ldri/H

ar ikke S
napchat

29.01.2021 kl. 09.56.56
Jente/D

am
e

40-49
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
Ja, har hørt om

 og kjenner til de
N

ei
N

ei
H

ar hørt om
, m

en kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger i uken (under 2 tim
er, ikke daglig)

E
r ikke synlig for noen venner

A
ldri/S

jekker ikke S
napm

ap
Ikke

N
ei

N
ei

29.01.2021 kl. 10.19.04
Jente/D

am
e

30-39
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
Ja, har hørt om

 og kjenner til de
Ja

Ja
H

ar hørt om
, m

en kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r ikke synlig for noen venner

S
jeldnere

Jeg sjekker hvor næ
re venner er, Jeg sjekker når næ

re venner sist var pålogget
N

ei
N

ei
29.01.2021 kl. 10.45.03

Jente/D
am

e
50-59

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

Ja, har hørt om
 og kjenner til de

N
ei

N
ei

Ja, har hørt om
 og kjenner til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

A
ldri/H

ar ikke S
napchat

E
r ikke synlig for noen venner

A
ldri/S

jekker ikke S
napm

ap
N

ei
29.01.2021 kl. 12.40.16

Jente/D
am

e
40-49

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

Ja, har hørt om
 og kjenner til de

N
ei

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerSjeldnere

Jeg sjekker hvor fam
ilie er

N
ei

N
ei

29.01.2021 kl. 13.56.19
Jente/D

am
e

40-49
Læ

rer
S

tudiespesialiseringIngen/A
ndre

Ja, har hørt om
 og kjenner til de

N
ei

N
ei

H
ar hørt om

, m
en kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

A
ldri/H

ar ikke S
napchat

E
r ikke synlig for noen venner

A
ldri/S

jekker ikke S
napm

ap
har ikke S

napm
ap

29.01.2021 kl. 19.06.33
Jente/D

am
e

50-59
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
Ja, har hørt om

 og kjenner til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
Jeg sjekker hvor næ

re venner er
N

ei
N

ei
29.01.2021 kl. 10.29.52

Jente/D
am

e
40-49

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

Ja, har hørt om
 og kjenner til de

N
ei

N
ei

H
ar hørt om

, m
en kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
Jeg sjekker hvor fam

ilie er, Jeg sjekker når fam
ilie sist var pålogget

Ja
Ja

18.01.2021 kl. 08.45.40
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r ikke synlig for noen venner
S

jeldnere
Jeg sjekker hvor næ

re venner er, Jeg sjekker når næ
re venner sist var pålogget

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 09.02.10
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering1. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r ikke synlig for noen venner
S

jeldnere
Jeg sjekker hvor næ

re venner er
N

ei
N

ei
18.01.2021 kl. 09.18.04

G
utt/M

ann
16-19

E
lev

Inform
asjonsteknologi og m

edieproduksjon
1. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
Ja

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerSjeldnere

Jeg sjekker hvor andre venner er
N

ei
N

ei
18.01.2021 kl. 09.43.23

G
utt/M

ann
20-29

E
lev

Inform
asjonsteknologi og m

edieproduksjon
1. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger i uken (under 2 tim
er, ikke daglig)

E
r synlig for alle venner

S
jeldnere

Jeg sjekker hvor andre venner er
Ja

Ja
18.01.2021 kl. 10.27.55

G
utt/M

ann
16-19

E
lev

Inform
asjonsteknologi og m

edieproduksjon
Ingen/A

ndre
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
Ja

Ja
Ja, har hørt om

 og kjenner til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger i uken (under 2 tim
er, ikke daglig)

E
r ikke synlig for noen venner

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 11.33.37
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

Ja, har hørt om
 og kjenner til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
N

ei
N

ei
18.01.2021 kl. 11.39.49

G
utt/M

ann
16-19

E
lev

Inform
asjonsteknologi og m

edieproduksjon
1. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
Ja

N
ei

H
ar hørt om

, m
en kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r ikke synlig for noen venner

S
jeldnere

Jeg sjekker hvor næ
re venner er, Jeg sjekker hvor fam

ilie er, Jeg sjekker når fam
ilie sist var pålogget

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 14.34.52
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
Inform

asjonsteknologi og m
edieproduksjon

1. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
Ja

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerSjeldnere

Jeg sjekker hvor andre venner er
N

ei
N

ei
03.02.2021 kl. 11.07.37

G
utt/M

ann
16-19

E
lev

S
tudiespesialisering1. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
Ja

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerOm

trent hver gang
Jeg sjekker hvor næ

re venner er
N

ei
Ja

09.02.2021 kl. 11.51.35
G

utt/M
ann

16-19
E

lev
Teknologi- og industrifag

2. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r synlig for alle venner

S
jeldnere

Jeg sjekker hvor næ
re venner er

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 08.34.37
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
K

unst, design og arkitektur
3. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r synlig for alle venner

N
oen ganger

Jeg sjekker hvor næ
re venner er, Jeg sjekker når næ

re venner sist var pålogget
N

ei
N

ei
18.01.2021 kl. 08.36.12

Jente/D
am

e
16-19

E
lev

S
tudiespesialisering3. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
Ja

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerNoen ganger

Jeg sjekker når næ
re venner sist var pålogget

Ja
Ja

18.01.2021 kl. 08.46.48
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering2. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
Ja

N
ei

H
ar hørt om

, m
en kjenner ikke til den

N
ei

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
Jeg sjekker når næ

re venner sist var pålogget
N

ei
N

ei
18.01.2021 kl. 08.48.35

Jente/D
am

e
16-19

E
lev

Idrett
3. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerNoen ganger
Jeg sjekker når næ

re venner sist var pålogget, Jeg sjekker hvor andre venner er
N

ei
N

ei
18.01.2021 kl. 08.48.39

Jente/D
am

e
16-19

E
lev

S
tudiespesialisering3. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
Ja

N
ei

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
N

ei
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger daglig (1-2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerSjeldnere

O
m

 jeg skal til dem
 og m

øte de et sted for største gang eller no sånn ca hvor de er,
N

ei
N

ei
18.01.2021 kl. 08.52.31

Jente/D
am

e
16-19

E
lev

Idrett
3. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for alle venner

O
m

trent hver gang
Jeg sjekker hvor næ

re venner er, Jeg sjekker hvor fam
ilie er, Jeg sjekker hvor andre venner er

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 09.07.53
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
K

unst, design og arkitektur
3. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
N

oen ganger i uken (under 2 tim
er, ikke daglig)

E
r synlig for alle venner

N
oen ganger

Jeg sjekker hvor næ
re venner er

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 09.28.18
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
Ja

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

Ja
Ja, jeg holder m

eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerOm

trent hver gang
Jeg sjekker når næ

re venner sist var pålogget, Jeg sjekker hvor andre venner er, Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget
Ja

Ja
18.01.2021 kl. 09.33.31

Jente/D
am

e
20-29

E
lev

K
unst, design og arkitektur

2. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r ikke synlig for noen venner
O

m
trent hver gang

S
naps

Ja
N

ei
18.01.2021 kl. 09.33.44

Jente/D
am

e
16-19

E
lev

Idrett
2. K

lasse
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for alle venner
S

jeldnere
Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 09.52.36
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
Ja

Ja
H

ar hørt om
, m

en kjenner ikke til den
N

ei
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

Flere ganger daglig (m
er enn 2 tim

er)
E

r synlig for utvagte vennerSjeldnere
Jeg sjekker hvor næ

re venner er, Jeg sjekker når næ
re venner sist var pålogget, Jeg sjekker hvor fam

ilie er, Jeg sjekker hvor andre venner er
N

ei
Ja

18.01.2021 kl. 10.54.34
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
Idrett

2. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for alle venner
S

jeldnere
Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 11.16.04
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
Inform

asjonsteknologi og m
edieproduksjon

1. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger i uken (m

er en 2 tim
er, ikke daglig)
E

r synlig for utvagte vennerOm
trent hver gang

Jeg sjekker hvor næ
re venner er, Jeg sjekker hvor andre venner er

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 12.30.57
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
Ja

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerNoen ganger

Jeg sjekker når næ
re venner sist var pålogget

Ja
Ja

18.01.2021 kl. 13.39.13
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
Idrett

2. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for alle venner
S

jeldnere
Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

N
ei

N
ei

18.01.2021 kl. 13.40.27
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
Idrett

2. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

Ja, jeg holder m
eg oppdatert og er bevisst på hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger daglig (1-2 tim

er)
E

r synlig for alle venner
S

jeldnere
Jeg sjekker når andre venner sist var pålogget

N
ei

N
ei

19.01.2021 kl. 09.16.13
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
S

tudiespesialisering3. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
Ja

Ja
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

N
ei

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for utvagte vennerNoen ganger

Jeg sjekker når næ
re venner sist var pålogget

Ja
Ja

19.01.2021 kl. 13.09.12
Jente/D

am
e

16-19
E

lev
Idrett

3. K
lasse

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
Flere ganger daglig (m

er enn 2 tim
er)

E
r synlig for alle venner

O
m

trent hver gang
Jeg sjekker hvor næ

re venner er, Jeg sjekker hvor fam
ilie er, Jeg sjekker hvor andre venner er

N
ei

N
ei

29.01.2021 kl. 09.59.29
G

utt/M
ann

50-59
Læ

rer
A

ndre/Ikke elev
Ingen/A

ndre
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til de
N

ei
Ja

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til den
Ja

N
ei, holder m

eg ikke oppdatert og bryr m
eg ikke om

 hva tjenestene jeg bruker vet om
 m

eg
A

ldri/H
ar ikke S

napchat
31.01.2021 kl. 16.58.17

G
utt/M

ann
40-49

Læ
rer

A
ndre/Ikke elev

Ingen/A
ndre

N
ei, har ikke hørt om

 og kjenner ikke til de
N

ei
N

ei
N

ei, har ikke hørt om
 og kjenner ikke til den

Ja
N

ei, holder m
eg ikke oppdatert og bryr m

eg ikke om
 hva tjenestene jeg bruker vet om

 m
eg

N
oen ganger i m

åneden
E

r ikke synlig for noen venner
A

ldri/S
jekker ikke S

napm
ap

er ikke der
N

ei
N

ei
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Sammendrag 

Denne forskingsoppgaven tar for seg forskingsspørsmålet «hvordan påvirker 

forskjellige lysbølger fotosyntesen», og tester ut hypotesen «det vil forekomme mest 

fotosyntese på bølgelengdene 400-600 nm og 650-700 nm (blålilla og rødoransje 

lys)». Teoridelen er svært omfattende og går inn på relevant fagstoff for forsøket, 

som baserer seg på å måle fotosyntese hos algeballer ved hjelp av en 

hydrogenkarbonindikator. Resultatene av forsøket ble nesten som forventet, men 

hadde noen uforutsatte elementer som derfor diskuteres og drøftes. Til slutt 

konkluderes oppgaven med at jeg har fått svar på forskningsspørsmålet mitt, samt 

forstått hvorfor hypotesen min var feilaktig. 

Forord 

Vil gi en stor takk til Sveinung Eie. Han har fungert som min mentor under denne 

forskningsprosessen, samt hjulpet til med forarbeid til forsøket. I tillegg til dette viste 

han forståelse overfor innleveringsfristen, samt hvorfor denne ble utsatt, noe jeg er 

takknemlig for. 

Ingrid Rosenkilde, 02.03.2021. 

Innledning 

I denne forskningsoppgaven undersøker jeg hvordan forskjellige lysbølger påvirker 

fotosyntesen. Dette innebærer å presentere teori, gjennomføre et forsøk med 

kvantitativ måling av fotosyntese for så å analysere og drøfte resultatet. Grunnen til 

at jeg valgte å skrive om dette, samt gjennomføre forsøket, var fordi jeg leste om 

Engelmanns teori (Sletbakk, et al., 2013, s. 89). Denne teorien går ut på at bakterier 

hos alger samlet seg i områder med blåfiolett (400-600 nm) og rødoransje (650-700 

nm) lys fordi fotosyntesen i kloroplastene foregår ved disse bølgelengdene. Altså fant 

jeg et forsøk basert på Engelsmann teori, og forskningsspørsmålet ble «hvordan 

påvirker forskjellige lysbølger fotosyntesen». I tillegg til dette utformet jeg en 

hypotese, også basert på Engelsmanns teori, som lyder slik «det vil forekomme mest 

fotosyntese på bølgelengdene 400-600 nm og 650-700 nm (blålilla og rødoransje 

lys)». 
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Sammendrag 

Denne forskingsoppgaven tar for seg forskingsspørsmålet «hvordan påvirker 

forskjellige lysbølger fotosyntesen», og tester ut hypotesen «det vil forekomme mest 

fotosyntese på bølgelengdene 400-600 nm og 650-700 nm (blålilla og rødoransje 

lys)». Teoridelen er svært omfattende og går inn på relevant fagstoff for forsøket, 

som baserer seg på å måle fotosyntese hos algeballer ved hjelp av en 

hydrogenkarbonindikator. Resultatene av forsøket ble nesten som forventet, men 

hadde noen uforutsatte elementer som derfor diskuteres og drøftes. Til slutt 

konkluderes oppgaven med at jeg har fått svar på forskningsspørsmålet mitt, samt 

forstått hvorfor hypotesen min var feilaktig. 

Forord 

Vil gi en stor takk til Sveinung Eie. Han har fungert som min mentor under denne 

forskningsprosessen, samt hjulpet til med forarbeid til forsøket. I tillegg til dette viste 

han forståelse overfor innleveringsfristen, samt hvorfor denne ble utsatt, noe jeg er 

takknemlig for. 

Ingrid Rosenkilde, 02.03.2021. 
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Teori 

Fotosyntese 
Fotosyntesen er en biokjemisk prosess der karbondioksid og vann omdannes til 

glukose og oksygen ved hjelp av energien fra sollyset. Altså gjøres lysenergi om til 

kjemisk energi. Organismer med fotosyntese kalles for produsenter, og man antar at 

fotosyntesen slik den foregår i eukaryote celler oppstod for over 2 milliarder år siden 

(Sletbakk, et al., 2013). I fotosyntesen bruker plantene vann og karbondioksid for å 

danne glukose og oksygengass, der oksygengassen kun er et biprodukt.  

6H2O + 6CO2 + solenergi → C6H12O6 + 6O2 

Fotosyntesen består ikke av én enkel reaksjon, men av en rekke delreaksjoner, 

hvorav noen av dem blir introdusert senere i teksten (Sletbakk, et al., 2013, s. 79).  

 

Alger til studering av fotosyntese 
Grønnalger kan sees på som encellede planter. De vokser raskt, og det er enkelt å 

forberede konsentrerte blandinger av algeceller. Algene kan immobiliseres i 

algeballer med kalsiumklorid, og da vil mer eller mindre hver algeball inneholde 

samme antall algeceller. Dette gjør at man kan gå ut ifra et standardantall med 

fotosyntetiserende materiale, og kvantitative (semikvantitative) forsøk av 

fotosyntesen kan gjennomføres. CO2-opptaket eller utslippet fra de immobiliserte 

algene brukes til å måle fotosyntese eller celleånding. Endringen i CO2-innholdet 

leser man ut ifra fargen på indikatoren som brukes (Eldrigde, 2004). Algene i mitt 

forsøk inneholder pigmentene klorofyll a og klorofyll b. 
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Pigmenter fanger solenergi 
Når lys treffer et objekt, vil en av tre ting skje: det kan reflekteres, absorberes eller 

transmitteres. Reflektert lys sendes ut fra objektet igjen, og absorbert lys kan sette i 

gang kjemiske og biologiske prosesser, men også 

varme opp objekter. Transmittert lys er når lyset 

passerer gjennom objektet uten å påvirke det. 

Dersom reflektert eller transmittert lys treffer 

øynene våre vil det gi objektet farge. Når sollys 

treffer et grønt blad, blir kun noen deler av 

bølgelengdene i lyset absorbert, det er også noen 

bølgelengder som transmitteres, og noen som 

reflekteres. Det er det absorberte lyset som deltar i 

fotosyntesen (Sletbakk, et al., 2013, s. 79).  

 

Planter har forskjellige pigmenter som kan absorbere lys. Det grønne pigmentet 

klorofyll er grunnen til at de fleste blad som inneholder det er grønne. Klorofyll 

absorberer blålilla og rødoransje lys, og reflekterer grønt lys. Vi ser kun det reflekterte 

 
Figur 1: Illustrering av hvordan lysets 
bølgelengder blir absorbert, 
transmittert og reflektert. Hentet fra 
læreboka s.79 (Sletbakk, et al., 2013). 

 
Figur 2: Førsteaksen viser hvordan synlig lys har bølgelengder mellom 400 og 750 nanometer, 
og andreaksen viser lysabsorbering. Kurvene viser forskjellige pigmenter og bølgelengdene de 
absorberer mest lys ved. Hentet fra læreboka s.80 (Sletbakk, et al., 2013).  
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lyset, og derfor ser klorofyllet grønt ut (Sletbakk, et al., 2013, s. 80). Det kan også 

være andre pigmenter til stede i bladcellene som samler solenergi og overfører 

denne energien til klorofyllet. Dette er pigmenter som deltar direkte i 

fotosyntesereaksjonen, og eksempler på slike pigmenter er karotenoider som karoten 

og xantofyll. Karoten absorberer blått og grønt lys mens det reflekterer gult, oransje 

og rødt, xantofyll absorberer blågrønt lys og reflekterer brunt lys. En annen type 

pigment kalles for fykocyanin, som absorberer grønt og gult lys og reflekterer det 

blålilla. Når en plantecelle har flere typer pigmenter, vil den også kunne ta opp flere 

bølgelengder fra fargespekteret, og utnytte denne energien til fotosyntese (Sletbakk, 

et al., 2013, s. 80). 

 

Kloroplastenes oppbygning 
Man kan finne opptil flere hundre kloroplaster per celle i grønne planteceller. Det er i 

kloroplastene selve fotosyntesen foregår. Altså er det her energien i sollyset pluss 

vann og karbondioksid omdannes til glukose og oksygengass. Kloroplastene virker i 

en viss periode før de slutter å fungere, derfor produserer planteceller hele tiden nye. 

Med eget arvestoff kan kloroplastene styre kopieringen av seg selv til en viss grad, 

men prosessen blir overordnet kontrollert av cellekjernens arvestoff, for å forhindre 

mangel eller overflod av kloroplaster (Sletbakk, et al., 2013, s. 82).  

Kloroplastene har doble ytre membraner, som ligger rundt det væskefylte rommet 

stroma. Stroma inneholder grana, som er stabler av blæreformede sekker. En stabel 

kalles granum, og flere stabler blir da grana. En enkelt blæreformet sekk har navnet 

tylakoid, og er en membrandekket sekk med 

væske. Dette membrandekket rundt en tylakoid 

kalles for tylakoidmembranen. I tylakoidmembranen 

ligger alle pigmentene som deltar i fotosyntesen, 

altså klorofyll og de andre. Det er i 

tylakoidmembranen og stroma delreaksjonene til 

fotosyntesen foregår. Væsken som er i både 

granum og stroma inneholder en rekke enzymer 

som fungerer som katalysatorer i fotosyntesens 

reaksjoner. Disse katalysatorene spiller en viktig 

 
Figur 3: Oppbygningen av kloroplast, med 
membraner, grana og stroma. Hentet fra 
læreboka s.82 (Sletbakk, et al., 2013). 
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rolle ettersom reaksjonenes aktiveringsenergi reduseres, noe som gjør at 

reaksjonene kan gå raskt selv ved lav temperatur (Sletbakk, et al., 2013, s. 82). 

 

Den lysavhengige reaksjonen 
I den lysavhengige reaksjonen omdannes lysenergi til kjemisk bundet energi. 

Reaksjonen er som navnet tilsier lysavhengig, og foregår derfor ikke i mørket. 

Lagringen av den kjemiske energien er hos to energibærende forbindelser, nemlig 

ATP og NADPH. Det dannes også O2 (Sletbakk, et al., 2013, s. 83). 

Alle fotosyntetiserende organismer vil få samme resultat av den lysavhengige 

reaksjonen, nemlig ATP og NADPH som begge er energirike molekyler (Sletbakk, et 

al., 2013, s. 86). 

 

Antennekompleksene 
Å kunne fange energien i sollyset er en evne som kommer av et samspill mellom 

flere molekyler i tylakoidmembranen: Proteiner, pigmenter og enzymer. Vi kaller en 

slik gruppe av samarbeidene molekyler for et antennekompleks. Pigmenter 

samarbeider med proteiner og enzymer i antennekomplekset for å ta opp flest mulig 

av lysets forskjellige bølgelengder (solenergi). Antennekompleksene gjør at det blir 

tatt opp mer energi fra sollyset enn det hadde gjort hvis det bare var klorofyll som 

skulle ta opp. Jo flere ulike pigmenter i det er i kloroplastene, desto mer energi kan 

tas opp, noe som igjen fører til en mer effektiv fotosyntese (Sletbakk, et al., 2013, s. 

84).  

Etter at pigmentene har tatt opp energi fra sola, sender de den videre til klorofyllet. 

Energien fra når sollyset treffer atomene i pigmenter kan føre til at elektronene 

eksiterer. Eksiterte atomer er brakt til en høyere energitilstand og er derfor energirike 

og mer ustabile, noe som gjør at de ikke forblir i den nye posisjonen lenge. De 

eksiterte elektronene kan enten falle tilbake til sin opprinnelige bane og frigi energi, 

eller fanges av et annet atom eller molekyl, en elektronakseptor som trekker 

elektronene til seg. Klorofyllet, som her er en elektronakseptor, overfører eksiterte 

elektroner i de forskjellige pigmentene til seg (Sletbakk, et al., 2013, s. 84).  
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Når klorofyllet for tilført energi fra andre pigmenter i antennekompleksene, eller når 

sollys treffer klorofyllmolekylet, vil klorofyllatomene eksitere. De eksiterte elektronene 

tas fra klorofyllet, som her er en elektrondonor, og fanges så av et protein, som her er 

en elektronakseptor. Videre vil et annet protein ta elektroner fra det første proteinet, 

og slik fortsetter det. Proteinene skifter altså mellom å være elektronakseptorer og 

elektrondonorer for elektronene, og vi kaller dette for en elektrontransportkjede 

(Sletbakk, et al., 2013, s. 84).  

 

Fotosystemene 
Et fotosystem inneholder et antennekompleks med proteiner, pigmenter og enzymer, 

i tillegg til en elektrontransportkjede. Altså er et fotosystem et område i 

tylakoidmembranen der solenergien fanges og gjør at elektroner i pigmenter først 

eksiteres og etterpå sendes videre gjennom en elektrontransportkjede av proteiner. 

Hvert granum i hver kloroplast har hundrevis av slike områder. Vi finner to 

fotosystemer i tylakoidmembranen: Fotosystem I og fotosystem II. Fotosystem II 

kommer før fotosystem I. Fotosystemene har en rekke delreaksjoner, og sammen 

jobber de om å omdanne solenergi til kjemisk energi (Sletbakk, et al., 2013, s. 85). 

Fotosystem II består av klorofyll og en elektrontransportkjede i tylakoidmembranen. 

Sollyset treffer et klorofyllmolekyl (K) noe som gjør at to elektroner i et av atomene til 

klorofyll hopper ut i en bane lengre vekk fra kjernen. Dette skrives som K*, der 

stjernen står for eksitert klorofyll. De 

eksiterte elektronene er energirike og svært 

ustabile, og blir derfor fanget fort opp av en 

elektronakseptor som fører dem videre i en 

elektrontransportkjede (Se figur 4). 

Klorofyllet har nå mistet to elektroner, og 

har dermed en positiv ladning, dette skrives 

K2+. For at K2+ skal kunne ta opp solenergi 

må det bli et nøytralt klorfyllmolekyl (K), 

noe som krevet at det tar opp to elektroner. 

Disse to elektronene skaffer K2+ seg fra et 

vannmolekyl, som da spaltes til 

 
Figur 4: Eksitasjon av atomer i et 
klorofyllmolekyl. Hentet fra læreboka s.86 
(Sletbakk, et al., 2013). 
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oksygengass og H+-ioner. Det er denne prosessen som danner oksygengass, og 

ettersom en fotosyntetiserende plante ikke har bruk for oksygengassen blir den et 

avfallsprodukt (Sletbakk, et al., 2013, s. 85). 

 

H+-ionene dannet under spaltingen av vann, gjør at innsiden av tylakoidmembranen 

får en positiv ladning i forhold til utsiden, noe som skaper spenning mellom innsiden 

og utsiden. Når elektronene overføres fra protein til protein i elektrontransportkjeden, 

bruker proteinene samtidig energi fra de eksiterte elektronene til å pumpe H+-ioner 

fra utsiden av tylakoidmembranen (stroma), til innsiden og granum sitt indre. Dette 

gjør at det blir store mengder av H+-ioner inni granum, noe som igjen fører til større 

ladningsforskjell mellom det ytre og indre av tylakoidmembranen, og en høyere 

spenning. Ladningsforskjellen kalles protongradient, og den kan brukes til å danne 

ATP. Det finnes spesielle porter i tylakoidmembranen bestående av et ATP-ase-

enzym, og H+-ioner kan bare passere gjennom disse portene for å komme ut i stroma 

og utjevne ladningsforskjellen. Reaksjonen der ATP dannes blir katalysert av ATP-

ase-enzymet, og energien som frigjøres når H+-ionene passerer portene brukes i 

reaksjonen der ATP dannes av ADP og fosfat (P) (Sletbakk, et al., 2013, s. 86).  

ADP + P + energi → ATP 

Slik har altså den opprinnelige solenergien som eksiterte elektronene i klorofyll, blitt 
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fotosyntese II sin elektrontransportkjede. De to elektronene som ble gitt bort til 

elektronakseptoren overføres fra protein til protein i elektrontransportkjeden før de 
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ender opp i stroma (Sletbakk, et al., 2013, s. 88). Der bindes de to elektronene 

sammen med NAPD+ og et H+-ion til et molekyl NADPH: 

NADP+ + 2e- + H+ → NADPH 

H+-ionene stammer opprinnelig fra spaltingen av vann, og passerte gjennom 

membranen i ATP-ase-portene i fotosystem II. Det er altså i det energibærende 

molekylet NADPH solenergi overføres til kjemisk energi i fotosystem I (Sletbakk, et 

al., 2013, s. 88). 

 

Celleånding 
Celleånding er en kjemisk reaksjon der organiske forbindelser brytes ned til mindre 

kompliserte stoffer, samtidig som det frigjøres energi. Denne frigjorte energien 

trenger plantene til dannelse av nye stoffer, vekst og transport. Hver enkelt celle 

trenger også energi. I motsetning til fotosyntese som kun foregår i de grønne delene 

av planten og krever lys, foregår celleånding i alle cellene, både i lyset og mørket. 

Reaksjonen for celleånding er glukose + oksygen → karbondioksid + vann + energi: 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energi. 

 

Sammenheng mellom lyskvalitet og fotosyntese 
Lyskvalitet er svært viktig for den lysavhengige reaksjonen i fotosyntese, fordi 

forskjellige pigmenter absorberer ulike bølgelengder av lys. Dette gjør at dersom man 

eksponerer en plante som f.eks. inneholder mye klorofyll, men lite av andre 

pigmenter, for kun grønt lys, vil klorofyllet reflektere det grønne lyset og slik få 

absorbert svært lite lys. For få klorofyllmolekyler eksiteres, og fotosyntese II kommer 

ikke i gang. Plasserer man samme plante i rødoransje lys vil derimot klorofyllet få 

utnyttet lyset svært godt, og mange klorofyllmolekyler vil eksiteres.  

 

Hydrogenkarbonatindikator 
En indikator er en kjemisk forbindelse som benyttes for å påvise tilstedeværelsen av 

andre forbindelser. Vanligvis vil det være et stoff som endrer farge når det er i kontakt 

med et annet stoff (Jacobsen, 2021). Hydrogenkarbonatindikator er en indikator som 
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er svært sensitiv til pH-endringer, og den brukes derfor til å vise fargeendring ved 

øking eller minking av karbondioksidgass i en løsning. Indikatoren er gul når sur, 

fiolett når basisk og rød når løsningens CO2-innhold er i likevekt med atmosfærisk 

luft. Dette gjør at indikatoren blir gulere desto høyere CO2-konsetrasjonen blir, og 

mer fiolett desto lavere CO2-konsentrasjonen blir. Øking kan forekomme ved f.eks. 

celleånding, mens minking ved fotosyntese. Derfor er denne indikatoren svært ideell 

for mitt forsøk, ettersom den overvåker både celleånding og fotosyntese (Eldrigde, 

2004). 

 

Ytre faktorer 
Alle planter påvirkes av abiotiske faktorer uavhengig om de står i stua, i et drivhus 

eller utendørs. Disse ytre faktorene er det viktig å ha kontroll over ettersom de kan 

fungere som feilkilder. Betydningsfulle faktorer for fotosyntese som er relevante for 

forsøket mitt er lyskvalitet, lysmengde og temperaturen (Sletbakk, et al., 2013, s. 92).  

Forsøk: Kvantitativ måling av fotosyntese 

Hensikt: 
Hensikten med dette forsøket er å finne ut av hvordan forskjellige lysbølger påvirker 

fotosyntese, samt om hypotesen «det vil forekomme mest fotosyntese på 

bølgelengdene 400-600 nm og 650-700 nm (blålilla og rødoransje lys)» er korrekt. 

 

Utstyr: 
- Grønnalgekultur (Scenedesmus quadricauda) 

- 1 sprøyte 

- 5 bijouglass, 7mL  

- Natriumalginat, 4 g 

- Hydrogenkarbonatindikator, 250mL med 10x konsentrat 

- Næringsmedium, 3 g 

- Fargefiltre, rødt, grønt og blått 

- Kalsiumkloridløsning 1,5% 

- Luftpumpe 
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- Destillert vann 

- Sentrifuge 

- Beholdere til sentrifuge 

- Tesil 

- Lyskilde 

- Glassrørepinne 

- Begerglass 

- 1,5L klar plastflaske 

- Pinsett 

- Sprittusj 

- Linjal 

 

Metode:  
Oppformering av algen, 3-6 uker før forsøk 

Blander ut 1,5 g av næringsmediumet med 1L destillert vann godt i den klare 

plastflasken. Videre tilsettes algekulturen før plastflasken settes foran en lyskilde som 

skal stå på hele tiden. Algekulturen får luft via en luftpumpe, som legges oppi før 

flaskeåpningen tettes med en bomullsdott. 

 

Preparering av natriumalginat, 1 døgn før støping av algeballene 

Blander 3 g natriumalginat med 100mL destillert vann, før blandingens så settes på 

magnetrører. Lar det stå med røring over natten. 

 

Støping av algeballer, 1 uke før forsøk 

Ekstraherer 50mL alger fra plastflasken, før dette fordeles i flere mindre beholdere 

som deretter puttes i sentrifugen. Væsken med alger settes så til å sentrifugeres på 

lav hastighet i fem minutter. Etter å ha sentrifugert algevæsken fjernes den klare 

supernatanten, og man ekstraherer ut 3mL algekonsentrat. Videre puttes disse 3mL 

med algekonsentrat oppi et begerglass sammen med 3mL av det rørte 

natriumalginatet. Videre røres dette forsiktig sammen, før blandingen trekkes opp i 
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sprøyten. Plasserer så et beger med kalsiumkloridløsning under sprøyten, og slipper 

ut små dråper med alge- og natriumalginatblandingen slik at det formes små 

algeballer. Lar disse nystøpte algeballene ligge i kalsiumkloridløsningen i 10 minutter 

slik at de hardnes. Bruker deretter en tesil og separerer algeballene fra 

kalsiumkloridløsningen, før de (algeballene) skylles under springvann. Her kan man 

fullføre forsøket, men på grunn av begrenset tid ble algeballene plassert i en lukket 

beholder med destillert vann, og satt i kjøleskapet. 

 

Kvantitativ måling av fotosyntese, forsøksdagen 

Tok ut algeballene fra kjøleskapet og lot dem stå i 30 minutter slik at de fikk 

romtemperatur. I mellomtiden ble 5 bijouglass preparert. Et av glassene ble trukket 

om med primærrødt fargefilter, en annen med primærgrønt fargefilter og en siste med 

brayblå. I tillegg til disse tre glassene med fargefilter, er det to bijouglass uten 

fargefilter. Renset de 5 bijouglassene med litt fortynnet hydrogenkarbonatindikator. 

Fylte så 15 algeballer og 5mL av hydrogenkarbonindikator i 4 bijouglass, før lokkene 

ble skrudd på. Ett bijouglass ble kun fylt med hydrogenkarbonindikator. Satt deretter 

bijouglassene med algeballer og hydrogenkarbonindikator på rekke og rad, slik at 

alle sto 50cm unna lyskilden.  

Bijouglass nr.  Egenskaper 

1, U2 Uten filter og uten algeballer. 5mL hydrogenkarbonindikator. 

Står 50cm unna lyskilde. Kontrollglass. 

2, V2 Uten filter og med 15 algeballer. 5mL hydrogenkarbonindikator. 

Står 50cm unna lyskilde. 

3, B2 Med blått fargefilter og med 15 algeballer. 5mL 

hydrogenkarbonindikator. Står 50cm unna lyskilde. 

4, R2 Med rødt fargefilter og med 15 algeballer. 5mL 

hydrogenkarbonindikator. Står 50cm unna lyskilde. 

5, G2 Med grønt fargefilter og med 15 algeballer. 5mL 

hydrogenkarbonindikator. Står 50cm unna lyskilde. 

Figur 5: Tabell som viser hvordan hvert bijouglass i forsøket ble arrangert. 
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Lot bijouglassene stå slik i 3 timer (fra 09.50-12-50). Sammenlignet så fargene på 

hydrogenkarbonindikatoren med standardløsninger, og lagde en fremstilling av 

resultatene.  

 

Resultat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut ifra forsøkets resultater ser man at etter 3 timers eksponering for en lyskilde, har 

det blitt mer CO2 i bijouglass B2 og G2, og blitt mindre CO2 i bijouglass R2 og V2. 

Dette ser man ved å sammenligne resultatet med standardløsninger, mer CO2 → 

 
Figur 7: Bilde som viser resultatet til forsøket 
«Kvantitativ måling av fotosyntese» sammenlignet med 
standardløsninger. Viser CO2-innholdet i bijouglassene 
ved hjelp av hydrogenkarbonindikatoren. Desto mer CO2 
dess surere løsning. Rangert fra sur (høyre) til basisk 
(venstre).  

 

 

 
Figur 6: Sammendrag av forsøket. Hentet fra forsøksheftet (Investigating photosynthesis 
student's guide, u.d.) 



205Forskningsrapporten ved Porsgrunn videregående skole 2021 – Vol. 1

 
 

Side 14 av 17 
 

Lot bijouglassene stå slik i 3 timer (fra 09.50-12-50). Sammenlignet så fargene på 

hydrogenkarbonindikatoren med standardløsninger, og lagde en fremstilling av 

resultatene.  

 

Resultat: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut ifra forsøkets resultater ser man at etter 3 timers eksponering for en lyskilde, har 

det blitt mer CO2 i bijouglass B2 og G2, og blitt mindre CO2 i bijouglass R2 og V2. 

Dette ser man ved å sammenligne resultatet med standardløsninger, mer CO2 → 

 
Figur 7: Bilde som viser resultatet til forsøket 
«Kvantitativ måling av fotosyntese» sammenlignet med 
standardløsninger. Viser CO2-innholdet i bijouglassene 
ved hjelp av hydrogenkarbonindikatoren. Desto mer CO2 
dess surere løsning. Rangert fra sur (høyre) til basisk 
(venstre).  

 

 

 
Figur 6: Sammendrag av forsøket. Hentet fra forsøksheftet (Investigating photosynthesis 
student's guide, u.d.) 

 
 

Side 15 av 17 
 

surere og gulere løsning, mindre CO2 → mer basisk og fiolett løsning. I 

kontrollglasset U2 har CO2-innholdet forblitt det samme som før lyseksponering 

 

Drøfting av resultat:  
Ved å se på utslaget til hydrogenkarbonindikatoren (figur 7) ser man at hypotesen 

min «det vil forekomme mest fotosyntese på bølgelengdene 400-600 nm og 650-700 

nm (blålilla og rødoransje lys)» ikke stemmer overens med forsøkets resultater. I 

teorien burde bijouglassene B2 (blått fargefilter) og R2 (rødt fargefilter) gitt best 

fotosyntese, men i praksis gjør B2 det dårligst og det er bijouglasset V2 (uten 

fargefilter) som gjør det best. Likevel viser kontrollglasset U2 (kun indikator) ingen 

fargeendring noe som var forventet, så det kan derfor utelukkes at resultatet skyldes 

en feil hos hydrogenkarbonindikatoren. Man ser at det i glass B2 har forgått 

celleånding, noe som betyr at det ikke slapp inn noen lysbølger som pigmentene i 

algene kunne bruke i fotosyntese. Det blå filteret har fungert som en begrensende 

faktor. Dette stemmer likevel ikke overens med det faktum at algene inneholder 

klorofyll a og b, ettersom dette er pigmenter som tar opp blåfiolett lys (Aarnes, 2020).  

Den eneste feilkilden jeg kan tenke meg til her er at fargefilteret brukt i forsøket har 

vært for blått, og dermed begrenset for mye av det blåfiolette lyset. Grunnen til at 

bijouglasset med rødt fargefilter (R2) ikke hadde bedre fotosyntese enn bijouglasset 

uten noe fargefilter (V2), er antakeligvis fordi glasset uten slipper inn hele spekteret, 

som gjør at alle pigmentene kan utnytte lyset til det fulleste. Dette er noe jeg burde 

forutsett ettersom det stemmer med bakgrunnsteorien min. Det rødefiltrede glasset 

har sluppet inn rødt lys, noe som pigmentet klorofyll utnytter svært godt, og det derfor 

har dette glasset fått nest best fotosyntese. Altså bommet jeg ikke helt med 

hypotesen min, ettersom det tross alt foregikk en god fotosyntese i bijouglasset R2, 

det var kun at fotosyntesen i glasset V2 var hakket bedre. 

Det var som tidligere nevnt helt forventet at bijouglasset U2 (uten alger, bare 

indikator), ikke ville endre seg. Dette fordi det ikke oppbevarte noen alger som kunne 

foreta fotosyntese/celleånding, og dermed påvirke CO2-innhold. Bijouglass U2 var et 

kontrollglass for forsøket, og fungerte godt som det. I bijouglass G2 ble resultatet 

også en gulere, altså surere, løsning. Dette var også forventet ettersom det grønne 

fargefilteret kun slapp inn grønt lys, som klorofyll reflekterer. Altså var dette et 
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fargefilter som virket begrensende, ettersom det ikke ga pigmentene i algene noen 

brukbare lysbølger til fotosyntese. Likevel var det forventet at G2-glasset skulle gi 

surest løsning, noe det ikke gjorde. Det er altså kun bijouglass B2 som virkelig 

avviker med teori og forventninger. 

Selv om det på grunn av kontrollglasset U2 er utelukket at det er en feil med 

hydrogenkarbonindikatoren, kan det fremdeles ha forekommet andre feilkilder under 

forsøket. Ettersom forsøket ble gjennomført over en lengre periode, måtte algene 

oppbevares i et kjøleskap. Her har de altså blitt utsatt for lav temperatur, noe som 

påvirker enzymaktiviteten (Sletbakk, et al., 2013, s. 94). Dersom algene ikke fikk nok 

tid til å «varme» seg opp igjen etter å ha stått i kjøleskapet, kan dette ha resultert i en 

dårligere fotosyntese. Likevel mener jeg at dette er en potensiell feilkilde som lite 

sannsynlig har hendt, ettersom jeg fikk et godt og forventet resultat i 4 av 5 

bijouglass. En annen feilkilde kunne ha vært at glassene hadde forskjellig avstand til 

lyskilden, men under forsøket var jeg påpasselig med å plassere alle glassene 

presist 50 cm unna lyskilder, så dette er også en feilkilde jeg anser som lite 

sannsynlig. Igjen ender det opp med å virke som om lyskvaliteten, altså det blå 

fargefilteret er den eneste forklarlige feilkilden i forsøket. Dette fordi resultatene i alle 

de andre bijouglassene stemmer overens med bakgrunnsteori.  

Konklusjon  

Alt i alt kan jeg konkludere med at forsøket gikk noenlunde bra, og at jeg har fått sett i 

praksis hvordan forskjellige lysbølger påvirker fotosyntesen. Det at hypotesen min 

slår feil ser jeg på en mulighet for å lære, og til tross for et litt kinkig resultat i 

bijouglass B2, har jeg bygd opp en god forståelse for hvorfor resultatene i de 4 

resterende glassene ble som de ble. Teoridelen stemmer nesten totalt overens med 

forsøket og den praktiske delen, og i sin helhet har oppgaven en god rød tråd, og 

svarer på både forskingsspørsmål og hvorfor hypotesen min slo feil. 
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