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Valg og skolevalg - ta i bruk nettsted for skolen om  demokrati og deltakelse:            

www.minstemme.no 

 

Til høsten er det stortingsvalg og sametingsvalg. Selve valgdagen er 9. september, og enkelte 

kommuner holder også valg 8. september.  

Jeg er opptatt av at elever i skolen skal få oppfylt sin rett til å ha medvirkning, fordi demokrati 

og deltakelse gjør skolen bedre. De som går på skole og i barnehage har en stemme som det er 

viktig å høre. Høstens stortingsvalg er en god anledning til å undervise om kompetansemål 

som dreier seg om demokrati og deltakelse. 

Jeg vet at mange skoler og klasser gjennomfører egne skolevalg i forkant av valget. Jeg er 

også kjent med at Utdanningsdirektoratet har invitert alle videregående skoler til å 

gjennomføre skolevalg 2. og 3. september 2013.  

Jeg er glad for at skolevalg har lang tradisjon i norsk skole, og at det er knyttet tett opp mot 

målene for opplæringen. Selv om skolevalg er mest relevant for samfunnsfag, kan det også tas 

inn i andre fag. 

Den 14. mai i år fastsatte  vi seks nye læreplaner i valgfag for ungdomstrinnet. Ett av disse er 

om demokrati i praksis. Demokrati er en bærebjelke i samfunnet. Et demokratisk samfunn 

forutsetter at innbyggerne respekterer og slutter opp om menneskerettigheter og 
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grunnleggende demokratiske verdier som likeverd, likestilling, respekt, toleranse, 

ytringsfrihet og frie valg. Målet er at flest mulig skal få anledning til å engasjere seg og delta 

aktivt i samfunnslivet. 

Til stemmeretts- og grunnlovsjubileet har Kunnskapsdepartementet utviklet et nettsted som 

heter www.minstemme.no for skole og barnehager med læring om demokrati og deltakelse, 

tilpasset årstrinn, fag og kompetansemål.  

Her finner du læringsressurser og oppgaver, debatter og quizer, filmer og digitale fortellinger 

om temaer som valg, demokrati, medvirkning og makt. Læringsressursene er koblet til 

årstrinn, fag og kompetansemål. Det er enkelt å finne relaterte oppgaver og ressurser slik at 

man fort har opplegg til en hel time. Ettersom alle skoleklasser er unike og lærere har sine 

foretrukne metoder, kan alle oppgaver endres og tilpasses ulike behov og ønsker. 

Jeg er opptatt av at elever skal få fram sine erfaringer og synspunkter, og gjøre dem i 

stand til å komme med innspill i saker som angår dem.  

Ta derfor i bruk www.minstemme.no  som er utviklet av Kunnskapsdepartementet ved Senter 

for IKT i utdanningen, og finn nyttige artikler, filmer, oppgaver etc til bruk i undervisningen, 

gjerne i forkant av årets skolevalg. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 
              Kristin Halvorsen  
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