LÆRERVEILDNING

HVORFOR BARNAS VALG?
Mange barn og unge synes politikk er kjedelig og vanskelig å forstå.
Det er fortsatt lav valgdeltakelse blant unge mellom 18 og 24 år.
Redd Barna vil gi barn og unge en mulighet til å lære om politikk på
en engasjerende og inspirerende måte. FNs barnekonvensjon sier at
alle barn har rett til å si hva de mener, bli hørt og tatt på alvor. Barn
skal ha innflytelse i saker som angår dem. Derfor har vi laget Barnas
Valg.
Barnas Valg gir et innblikk i hvordan demokratiet fungerer, og lar
barns mening få innflytelse på politikken ved at de kan stemme
digitalt på det partiet de er mest enige med. Hvordan ville egentlig
Norge sett ut dersom barn fikk bestemme? Å få kunnskap om
demokratiet gjør det enklere å engasjere seg, påvirke samfunnet
man lever i og det øker sannsynligheten for at man stemmer når man
får stemmerett. Barns stemme er viktig, den kan gjøre en forskjell!
Nytt av i år er at deler av materiellet er oversatt til nordsamisk,
sørsamisk, lulesamisk og nynorsk. Nettsiden er universelt utformet
og flere filmer er tegnspråktolket og synstolket. FNs bærekraftsmål
står også på timeplanen i år. For å nå bærekraftsmålene innen
2030, må alle land i Norge lage planer og politikk. Elevene skal lære
mer om hvordan norsk politikk bidrar til å skape en inkluderende
og bærekraftig verden, der fattigdom, klimaendringer og ulikhet
bekjempes.
I det nye læreplanverket (LK20) er demokrati og medborgerskap
et av de tverrfaglige temaene. Demokratiopplæring skal slik
stå sentralt i alle fag. Barnas Valg tar utgangspunkt i både
kjerneelementer, grunnleggende ferdigheter og kompetansemål.
Redd Barna håper skolene og lærerne legger til rette for at Barnas
Valg jobbes med tverrfaglig og med dybdelæring i fokus. Barn
og unge er opptatt av at skolen må legge til rette for at politikk
oppleves relevant, interessant og engasjerende for elevene. Det
håper vi at Barnas Valg kan bidra til, og at skoler i hele landet lar
barn og unges stemmer får hovedplassen i undervisningen.
Lykke til med Barnas Valg!
Hilsen Redd Barna
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Samarbeidspartnere
Konsept, film og valgshow: Stian Barsnes Simonsen og Nordic Screens
Valgomat: NTB og Alltinget
Webutviklere: Oxx
Samiske oversettelser: Davvi girji og Kari Utsi
Nynorske oversettelser: Rett norsk
Tegnspråktolking: Supervisuell
Synstolking: Media LT
Takk til alle barn og unge som har vært med i medvirkningsprosesser, referansegrupper, testing
og filminnspilling: Antonio, Iben, Ayesha, Zakaria, Ronja, Freya Daisy, Ulrik, Ane, Isak, Audun,
David, Helene, Linnea, Ava, Emma Sofie, Reem, Jonas, Elias, Rose, Aurora, Herman, Risten, Dina
Andrea, Torgeir, Iben, Ida, Vilma, Sofia, Alva, Daniel, lærere og elever i klasse 6A på Fagerholt
skole og lærere og elever på Fløysbonn skole.

NETTSIDE OG INNHOLD
1. Demokratiet
Her finner du
informasjonsfilmer og
tekster om ulike temaer
med lengde 2-7 minutter.
• Stortingsvalget
• Regjeringen
• Barn og unges påvirkning
• Makt
• Sametinget
• FNs bærekraftsmål

3. Politiske saker
Her finner du tematisk
oversikt over hvilken
politikk de ulike partiene
har på temaene:
• Klima og miljø
• Helse
• Arbeid
• Skole
• Kultur og fritid
• Verden.

5. Språk
Alt tilgjengelig innhold på
nordsamisk, sørsamisk,
lulesamisk, nynorsk og
tegnspråk samlet på et sted,
blant annet partiprogram,
filmer og lærerveiledning.

Hovedmenyen
2. Partiene
Her finner du alle partiene
som sitter på Stortinget
og deltar i Barnas Valg
og deres barnevennlige
partiprogrammer.
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4. Valgomat
Her finner du en
barnevennlig valgomat som
kan hjelpe elevene med
å finne ut hvilket parti de
kanskje er mest enige med.

6. Video
Alt videoinnhold samlet på et sted. Dette er de
samme filmene som du finner på flere steder
på nettstedet, men samlet slik at du lettere
kan gå igjennom alt videoinnhold. Her finner
du filmer om sang og musikkvideo, demokrati,
filmer med partileder/nestleder og Barnas
Valgshow med partiledere

FORSLAG TIL TIMEPLAN

Uke 36

Uke 35

Uke 34

Hver enkelt skole avgjør selv hvordan de vil bruke ressursene til Barnas Valg.
Det går an å bruke deler av materiellet, eller ta i bruk alt innholdet. Du som
lærer velger hva som er best for din klasse. Her er et forslag til opplegg som
kan være tverrfaglig og sikre dybdelæring i en tre ukers perioden 23. august
til 9. september.
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Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Sang
Valgshow med filmer

Arbeiderpartiet (AP)
partiprogram og filmer

Høyre (H)
partiprogram og valgshow

Senterpartiet (SP)
partiprogram og valgshow

Venstre (V)
partiprogram og valgshow

Tema: Demokrati, Stortinget og
Sametinget

Tema: Utviklingspolitikk

Tema: Regjeringen

Tema: Stortingsvalget

Tema: Uformell makt

Sosialistisk Venstreparti (SV)
partiprogram og valgshow

Kristelig folkeparti (KrF)
partiprogram og valgshow

Miljøpartiet de grønne (MDG)
partiprogram og valgshow

Fremskrittspartiet (FrP)
partiprogram og valgshow

Rødt (R)
partiprogram og valgshow

Tema: Ytringsfrihet

Tema: FNs bærekraftsmål

Tema: Påvirkning

Tema: Maktfordelings-prinsippet

Tema: Makt

Valgshow:
Ungdomspartilederduell

Sammenligne politiske saker

Valgomat

Stemme!

Valgshow med resultater
Evalueringer

Tema: Ungdomspartier
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TIDSLINJE
Her er en kalenderoversikt over gangen i Barnas Valg.

August
Uke 33
Husk
å planlegge
slik at elevene
får stemt i
Valguken

Torsdag 19. august
åpner Barnas Valg!

Uke 34
September
Uke 35

Uke 36
VALGUKE!

Fredag 10. september
presenteres resultatene!
Mandag 6. september
kan barna begynne
å stemme!
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Siste frist for å stemme
er torsdag 9. september
kl. 16.00

LÆREPLANVERKET KUNNSKAPSLØFTET (LK20)
Overordnet del om demokrati og medborgerskap

Tverrfaglig tema i samfunnsfag

Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene
kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre
dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. Opplæringen skal gi elevene
forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter
som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at
demokratiet har ulike former og uttrykk.

Demokrati og medborgarskap i samfunnsfag skal bidra til at elevane får innsikt
i demokratiets moglegheiter og utfordringar, former og uttrykk. Vidare skal
elevane få kunnskap om og ferdigheiter i demokratiske prosessar for å bli aktive
medborgarar. Eit demokratisk sinnelag er avgjerande for ei vidare utvikling av
velfungerande demokrati og for å førebygge ekstreme haldningar som blant anna
kom til uttrykk 22. juli 2011.

Gjennom arbeid med temaet demokrati og medborgerskap skal elevene forstå
sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter. Individene har rett til å
delta i politisk arbeid, samtidig som samfunnet er avhengig av at borgerne bruker
rettighetene til politisk deltakelse og utforming av det sivile samfunnet. Skolen
skal stimulere elevene til å bli aktive medborgere, og gi dem kompetanse til å delta
i videreutviklingen av demokratiet i Norge.
Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og ferdigheter til å møte utfordringer
i tråd med demokratiske prinsipper. De skal forstå dilemmaer som ligger i å
anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp
evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere
uenighet. Gjennom arbeidet med temaet skal elevene lære hvorfor demokratiet
ikke kan tas for gitt, og at det må utvikles og vedlikeholdes.

Kjerneelement i samfunnsfag
Elevane skal forstå korleis geografiske, historiske og notidige forhold har lagt
og legg føresetnader for høvet menneska har til å samarbeide, organisere seg
og ta avgjerder i samfunn. Dei skal forstå kvifor konfliktar oppstår, og korleis
dei blir handterte, og dei skal få erfaring med demokrati i praksis for å kunne
påverke og medverke til samfunnsutforming. Innhaldet i dette kjerneelementet
skal sjåast i lys av ulike perspektiv, frå det lokale til det globale, og i eit urfolks- og
minoritetsperspektiv, med fokus på fortid, notid og framtid.
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Muntlige ferdigheter samfunnsfag
Munnlege ferdigheiter i samfunnsfag inneber å kunne lytte til, tolke, formulere
og fremje meiningar, gi respons og diskutere med andre. Å få tak i andre sine
meiningar og stille oppklarande og utdjupande spørsmål inngår òg. Utviklinga av
dei munnlege ferdigheitene går frå å uttrykkje eigne meiningar, ta ordet etter tur
og lytte og gi respons til andre, til å ta ulike perspektiv og grunngi argumentasjon i
større årsakssamanhengar. Utviklinga inneber vidare i aukande grad å fortelje om
samanhengar, drøfte faglege spørsmål og handtere meir kompleks informasjon og
å forstå korleis ulike uttrykksmåtar påverkar bodskap og mottakar.
Les mer på Utdanningsdirektoratet sine sider:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

KOMPETANSEMÅL
Etter 7. Trinn

Etter 10. Trinn

Samfunnsfag
• beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi
har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å
påverke i ulike styresett
• utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling
og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan
vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land
kan bidra
• samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis
menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

Samfunnsfag
• beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg
i dag og reflektere over sentrale utfordringar
• reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og
korleis desse grunngir standpunkta sine
• utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre
internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk,
livet til menneske, likestilling og likeverd

Norsk
• lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne
standpunkter i samtaler
KRLE
• utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer
knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
Musikk
• utøve et repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans fra
samtiden og historien
Kunst og håndverk
• utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst,
og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne
arbeider
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Norsk
• gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
• informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og
skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
KRLE
• utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning
• identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til
menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
Musikk
• utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet
og etiske problemstillinger knyttet til musikalske ytringer og
musikkulturer
Kunst og håndverk
• undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i
samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i
egen samtid

SANGTEKST: EN MILLION REGNBUER
Komponist: Kjetil Røst Nilsen
Tekst: Stian Barsnes-Simonsen
Artist: Dina Matheussen

Om alle løfter, skaper vi bærekraft.
Om alle løfter, sammen samles vår makt – vår makt.
Vi er ikke enig om alt. Det er visst ganske normalt,
men la det være sagt:

Vi er ikke enig om alt.
Det er ganske normalt.
Å være helt forskjellige.
Så mye som kan gå galt
Livet er ganske brutalt.
Likevel er vi heldige.
For når vi har ett mål, så går vi i takt.
Om vi må være sterke, samles vår makt – vår makt.
Vi er ikke enige om alt. Det er visst ganske normalt,
men la det være sagt:

N
O
J
S

Vi er én million regnbuer – som lover alt blir bra. Vi lover alt blir bra.
Vi er én million regnbuer – som virkelig farger av - som virkelig farger av.
Vi er alle forskjellige, men aldri aleine.
Når det pøser, lyser vi opp i regnet.
Vi er én million regnbuer - som lover alt blir bra. Vi lover alt blir bra.

KE
VE
R

I vårt demokrati
hva vil det egentlig si
å være barn og unge?

Hva er din viktigste sak?
hvor må vi virkelig ta tak?
Er noen tak altfor tunge?
8
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Vi er én million regnbuer som lover alt blir bra. Vi lover alt blir bra.
Vi er én million regnbuer som virkelig farger av - som virkelig farger av.
Vi er alle forskjellige, men aldri aleine.
Når det pøser, lyser vi opp i regnet.
Vi er én million regnbuer - som lover alt blir bra. Vi lover alt blir bra.
Om du så roper, om du så tier.
Alt hva du tenker og mener og sier.
Du har din frihet. Landet er fritt.
Velg hva du vil, yo - for valget er ditt!
Nå er det Barnas Valg, Barnas Valg, Barnas – Barnas Valg
Nå er det Barnas Valg, Barnas Valg, Barnas – Barnas Valg
Nå er det Barnas Valg, Barnas Valg, Barnas – Barnas Valg
Ja, det er Barnas Valg, Barnas Valg, Barnas, hehehehe!
Vi er én million regnbuer – som lover alt blir bra. Vi lover alt blir bra.
Vi er én million regnbuer – som virkelig farger av - som virkelig farger av.
Vi er alle forskjellige, men aldri aleine.
Når det pøser, lyser vi opp i regnet.
Vi er én million regnbuer - som lover alt blir bra. Vi lover alt blir bra.

SANG
Læringsmål: Hva betyr demokrati og valget for barn og unge?
Tid: sang og musikkvideo ca. 4 minutter + valgt tid til sang,
dans og samtaler
1. Sang med musikkvideo
Start timen med å synge sangen og lære dansen! Kanskje den
blir ukens sang?
2. Temaer i Barnas Valg
Spør elevene om hvilke temaer som blir tatt opp i sangen, og
snakk om at det er dette de skal lære mer om i Barnas Valg:
enighet/uenighet, å være forskjellige, barn og unge, bærekraft,
demokrati, makt, frihet, valg
Snakk med elevene om hva de har lyst til å lære mer om, og
hør hvorfor elevene synes de temaene er viktige å utforske
mer!
2. Refleksjon
Barnas Valg handler om barn og unge, og at de skal bli
nysgjerrige på politikk. Det er derfor viktig at elevene kobler
at politikk og valg i stor grad handler om barn og unge. Bruk
sangteksten som utgangspunkt for introduksjonssamtaler
om valgte temaer på høyre side. 		
				
3. Aktiviteter
Bruk utdrag fra sangteksten og samtalespørsmålene som
utgangspunkt for ulike kreative oppgaver, som for eksempel å
skrive et leserinnlegg, lag et kunstverk, ta et bilde eller lag en
liten filmsnutt.
4. Avslutning
Oppsummer med elevene tanker om hva de synes er det
viktigste med demokrati og valg for barn og unge. Syng
sangen en gang til og dans dansen!
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Spørsmål til sangen
Regnbue og mangfold
• Hvorfor tror dere at Barnas Valg-sangen handler om en million regnbuer?
• Hva er regnbue ofte et symbol på? Snakk om mangfold, at alle er forskjellige og at
det som gjør regnbuen så unik er nettopp alle de ulike fargene.
• Hvem er det som er en million regnbuer? I Norge finnes det over en million barn,
og det er grunnen til at sangen synger om en million regnbuer.
• Hva tenker dere om setningen «Vi er en million regnbuer som lover alt blir bra»?
Demokrati
• Hva er demokrati?
• Hva betyr demokrati for barn og unge?
• Hvordan kan barn og unge delta i demokratiet?
• Hva menes med at en million regnbuer farger av? Snakk om at barn og unges
meninger har betydning for politikk, og gi eksempler på dette.
Enighet og uenighet
• Hvilke saker tror dere at mange barn og unge er opptatt av? Hvilke saker er dere
opptatt av?
• Er det noen saker mange av dere er enige om? Kan dere komme med eksempler
på hvilke saker barn og unge kan være uenige om? Hvilke saker tror dere at
mange voksne er enige og uenige om?
• Hvorfor er det ganske normalt å ikke være enige om alt?
• Hvorfor er det viktig at det er ulike meninger i et demokrati? Snakk om hvordan
politikk handler om nettopp det å bli enige om å finne felles løsninger, selv når
man er uenige, og at dette gjøres i demokratiske prosesser. Snakk også om at de
ulike partiene representerer ulike meninger, slik at vi som velgere kan stemme på
de som vi er mest enig med.
Elevenes viktigste sak
«Hva er din viktigste sak?» Hva er du mest opptatt av?
«Hvor må vi virkelig ta tak?» Hvilken sak er det spesielt viktig å jobbe med?
«Er noen tak altfor tunge?» Hva menes med dette? Er det noen saker som virker for
vanskelig å løse? Hva kan vi gjøre da?

BARNEVENNLIGE PARTIPROGRAM
Læringsmål: Hvilke saker er partiet opptatt av?
Tid: valgshow ca. 20 minutter / 60 sekunder film + tid til å utforske partiprogrammene
Det er mange måter å utforske partiprogrammene på. Redd Barna foreslår at klassen
jobber med et av partiene hver dag og slik går igjennom alle partiene i løpet av ni dager.
Noen klasser kan kanskje mye om partiene, mens andre kan mindre. Klassen kan også deles
i grupper og alle partiprogram kan gjennomgås i løpet av en time. Du som lærer tilpasser
opplegget, og her er et forslag som kan brukes for alle partiene.
1. Innledning
Start timen med å koble på elevenes forkunnskap om partiet, og introduser hvilket parti
dere skal lære mer om. Hva vet elevene om partiet fra før? Hva er de nysgjerrige på å lære
mer om?
2. Se film/Valgshow
Det finnes valgshow med partilederen/nestlederen til hvert parti, hvor det blant annet er en
60 sekunders film om partiet, film og intervju med partileder. Valgshowet kan ses i sin helhet
eller dere kan kun se 60 sekunders-filmen.
3. Utforsk partiprogrammet
La elevene gå inn på nettsiden/bruk smartboard, og les det barnevennlige partiprogrammet.
Det er også mulig å laste det ned som PDF og henge det opp i klasserommet. La elevene
svare på følgende spørsmål: Hva er partinavnet, og hvorfor tror dere at partiet heter
nettopp det? Hvilken farge bruker partiet, og hvorfor? Hvem er partilederen? Kjenner dere
til noen andre politikere fra partiet? Hvilke saker er partiet opptatt av? Hva slags politikk
fører partiet? Hva lurer dere på om partiet?
5. Avslutning
Hva lærte du som du ikke kunne fra før? Hvilke saker er partiet opptatt av? Se
60-sekundersfilmen med partiet som avslutning og repetisjon før timen avsluttes.
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SPØRSMÅL OG SVAR
Hva er et barnevennlig partiprogram?
Alle partiene har laget et barnevennlig partiprogram hver, hvor de
enkelt og konsist gir informasjon om eget parti og egen politikk.
Hvem har skrevet innholdet på nettsidene?
Alt innholdet på partisidene og i de barnevennlige
partiprogrammene er det partiene selv som har levert. Det gjelder
også de politiske sakene på temakortene du finner nederst på
partisiden og under siden Politiske saker. Annet innhold er det
Redd Barna som står for i samarbeid med produksjonsselskapet
Nordic Screens.
Hvorfor står partiene i den rekkefølgen de gjør?
Vi har valgt å sette partiene opp på en tradisjonell politisk måte fra
venstre til høyre. Oppstillingen er fast, og følger leseretningen fra
venstre til høyre, for at det skal være enklest mulig for elever med
nedsatt syn å finne tilbake til ulike partier.

SAMMENLIGNE POLITISKE TEMAER
Læringsmål: Hva er forskjellene mellom de ulike partiene?
Tid: seks ulike temaer med mye informasjon – tid tilpasses klassetrinn og
gjennomgang av aktiviteter
1. Innledning
Velg et eller flere temaer som elevene utforsker. La gjerne elevene velge temaer
som de selv er mest interesserte i.
2. Utforsk de politiske temaene
La elevene snakke sammen to og to. Hvor har partiene plassert stjernene sine –
hvilke saker er viktigst for de ulike partiene? Hva er partiene enige om? Hva er
partiene uenige om, og hva skiller partiene?
3. Aktiviteter
• Arranger debatter hvor elevene skal representere ulike partier. La de diskutere
de ulike sakene. Elevene skal øve seg på å sette seg inn i ulike politiske partier
og argumentere for sine saker. Her er det viktig at elevene får god tid til
å forberede seg og at tydelige roller avklares. Avklar også på forhånd om
debattens formål er å få frem ulike meninger, eller om formålet er å bli enige om
en sak.
• La elevene øve seg på å holde politiske appeller om et eller flere politiske
temaer.
• La elevene skrive et leserinnlegg om et spesifikt politisk tema, hva som skiller
det partiet fra andre partier og hvorfor stemmen bør gå til akkurat det partiet.
Her bør ikke nødvendigvis elevene være enige med partiet, men dette kan være
en øvelse i å argumentere for et partis saker.
• Lag et kunstverk som illustrerer forskjellene i politikk i Norge. Collage med
avisutklipp, fotografier, illustrasjon og maling er noen av mulighetene.
4. Refleksjon
Er det enkelt å forstå forskjellene mellom de ulike politiske partiene? Hvorfor/
hvorfor ikke? Hvilke temaer er viktig for deg, og har denne oppgaven hjulpet deg
til å forstå mer av hvem som er enig/uenig med deg om?
5. Avslutning
Oppsummer dagens læringsmål og spør om elevene nå kan mer om hva
forskjellene mellom de ulike partiene er.
11
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SPØRSMÅL OG SVAR
Hva er de politiske temaene?
Det er seks ulike saker som partiene har skrevet kort og konsist hva de
mener om. Partiene har skrevet ned 1-3 punkter om hva de synes er
viktigst om seks ulike temaer. De har også fått tre stjerner som de har
plassert på de viktigste sakene sine.
Hvordan har de seks temaene i Barnas Valg blitt valgt ut?
Redd Barna har i samarbeid med barn bestemt temaene, men det er de
politiske partiene som selv har fylt dem med innhold. I de voksnes valg
er det en miks av medier og politikere som setter agendaen for hva som
blir de viktigste temaene i en valgkamp. En slik dynamikk har vi dessverre
ikke i Barnas Valg, så derfor må vi sette opp temaer slik at barn lettere
kan sammenligne partienes meninger.
Hvorfor står partiene i den rekkefølgen de gjør?
På siden om de politiske temaene er det en fast oppstilling. Her har vi
valgt å vise temakortene under hvert tema med tilfeldig oppstilling, slik at
eleven ikke blir eksponert for de samme partiene på topp hver gang.

BARNAS VALGSHOW
Læringsmål: Hvem er partilederen, og hva er hen og
partiet opptatt av?
Tid: ca. 20 minutter per valgshow
Det finnes ti ulike valgshow som alle varer i cirka
20 minutter:
1. Stortingspresidenten / Demokrati, Stortinget og
Sametinget
2. Arbeiderpartiet (AP) / Utviklingspolitikk
3. Høyre (H) / Regjeringen
4. Senterpartiet (SP) / Stortingsvalget
5. Venstre (V) / Uformell makt
6. Sosialistisk Venstreparti (SV) / Ytringsfrihet
7. Kristelig folkeparti (KrF) / FNs bærekraftsmål
8. Miljøpartiet de grønne (MDG) / Påvirkning
9. Fremskrittspartiet (FrP) /
Maktfordelingsprinsippet
10. Rødt / Makt
Hvert valgshow inneholder:
• 60 sekunders video om et parti
• intervju med partileder/nestleder eller
stortingspresident
• spørsmål fra barn
• film og/eller samtale om et spesifikt tema
Det blir også laget et Barnas valgshow til, der
resultatene fra stemmegivingen blir direktesendt.
Mer informasjon om når Barnas valgshow med
resultater blir tilgjengelig, vil du finne på www.
barnasvalg.no.

12
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1. Innledning
Fortell hvilken partileder som er med i dagens
valgshow og hva som er dagens tema.
2. Se valgshowet
Be elevene skrive ned tre nye ting som de lærer og tre
ting de lurer på mens de ser på valgshowet.
3. Avslutning
Hva har du lært? Hvilke spørsmål har du? Snakk med
klassen og bli enige om hva dere vil lære enda mer
om.

FILMER OM DEMOKRATI
Film: Ti kjappe fakta om stortingsvalget
Læringsmål: Hva er stortingsvalget?
Tid: film ca. 2 minutter + tid til spørsmål og utforsking
Spørsmål til filmen:
• Hvor ofte er det stortingsvalg?
• Hva menes med valgdistrikt?
• Hvordan kan man stemme til stortingsvalget?
• Hva er partiprogram?
• Hvorfor driver politikerne valgkamp?
• Hvem har stemmerett? Hvorfor er det så viktig å bruke stemmeretten?
• Hva menes med hemmelig valg?
• Hva er et utjevningsmandat?
• Hvor mange plasser er det på Stortinget? Hvordan velges de?
• Hvem bestemmer hvem som får danne regjering? Hva gjør Stortinget?
• Hva er demokrati? Hva betyr demokrati for barn og unge? Hva menes med
at «valget skjer en gang hvert fjerde år, men demokratiet skjer hver dag»?
Hvordan bidrar du til demokratiet?

Film: Regjeringen
Læringsmål: Hvordan velges regjeringen?
Tid: ca. 2 minutter + tid til spørsmål og utforsking
Spørsmål til filmen:
• Hvordan velges regjeringen?
• Hva er mindretallsregjering? Og hva er flertallsregjering?
• Hvorfor lages samarbeidsavtaler?
• Hvordan utpekes statsministeren? Og hva med statsrådene?
• Hva er Statsråd?
• Hva er kabinettspørsmål?
13
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Film: Maktfordelingsprinsippet
Læringsmål: Hva er maktfordelingsprinsippet?
Tid: ca. 2 minutter + tid til spørsmål og utforsking
Spørsmål til filmen:
• Hva er makt?
• Hva er maktfordelingsprinsippet?
• Hva er forskjellen mellom de ulike statsmaktene?
• Hva er uformell makt?
• Hvem mener du at har makt i samfunnet vårt? Vet
du om noen barn eller unge som du mener at har
makt?

FILM: PÅVIRKNING
Læringsmål: Hvordan kan jeg påvirke?
Tid: ca. 2 minutter + tid til spørsmål og utforsking
Spørsmål til filmen
• Nevn eksempler dere kjenner til hvor barn og unge har påvirket politikk lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
• Hvordan kan barn og unge påvirke? Gi eksempler på ulike måter det går an å
påvirke på.
• Hvilke rettigheter har barn og unge?
• Hva sier du fra om, både det som er dårlig og bra? Hva synes du er lett å si ifra
om? Når kan det være vanskelig å si ifra om noe?
• Hva gjør elevrådet på skolen din og ungdomsrådet i kommunen?
• Hvorfor er det viktig at dere som er barn og unge bruker stemmen deres her og
nå, og ikke bare i fremtiden?
Læringsaktiviteter
• Nå som det er valgkamp, prøver politikerne å være ute der folk er, for eksempel
på torg eller utenfor butikker. Forbered spørsmål til politikerne og oppsøk
offentlige arrangementer med klassen.
• Kanskje det går an å invitere til politikermøte på skolen? La elevene spørre
politikerne om hva de mener om den saken de synes er viktigst.
• Er det en sak klassen er opptatt av og kan samles om, som de ønsker å utfordre
kandidatene fra deres valgdistrikt på? La klassen skrive et felles brev til
stortingskandidatene og ta kontakt med lokalavisa.
• Skriv leserinnlegg til lokale/nasjonale aviser!
• Lag en foto- eller kunstutstilling om utfordringer politikerne bør gjøre noe med,
og inviter media og politikere til åpningen. Kanskje noen også vil lage musikk,
dans og poesi?
• La elevene tenke på en politisk sak de er opptatt av og hvor de ønsker å få til en
endring. Hvordan vil verden se ut om den endringen skjer? Hva må barn og unge
gjøre? Hva må voksne gjøre? Hvordan kan barn og unge påvirke de voksne som
har mest makt til å gjennomføre endringen?
• Hva er hersketeknikker, og hva kan elevene gjøre om de opplever det? Finn
eksempler på hersketeknikker. Dramatiser ulike situasjoner og la elevene finne
løsninger på hvordan de ulike situasjonene kan håndteres.
14
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Avisinnlegg
• Er det noen i klassen som har erfaring med å skrive debattinnlegg i aviser? Har
hen noen råd til de andre i klassen?
• Hvor kan dere finne informasjon om det å skrive debattinnlegg i avisa? Sjekk ut
Aftenposten SiD ;-), Framtida og Dagsavisen. Kanskje kan dere også kan få noen
tips fra lokalavisa?
• Spør elevene om hvordan du som lærer kan støtte og tilrettelegge i prosessen
med å skrive debattinnlegg. Se spesielt på tipsene til skolen fra Ungdommens
ytringsfrihetsråd.
• Snakk om Ungdommens ytringsfrihetsråd og gå igjennom «Tips til ungdom som
vil bruke stemmen sin».
Debatt
• Alle påstandene fra valgomaten/politiske saker er samlet i et eget PDFdokument. Påstandene/politiske saker kan brukes som utgangspunkt for
samtaler og debatter i klasserommet, enten digitalt eller ved å printes ut. La
elevene få velge et eller flere temaer som de er interesserte i, og som de ønsker
å få dybdelæring om. Slik kan elevene bli bedre kjent med hva de ulike partiene
mener om de ulike sakene, og de kan øve seg på å diskutere.
• Innledende aktivitet før diskusjon/samtale i klasserommet kan være en
klassekontrakt eller klassens egne regler for et godt debattklima. Hvordan skal
vi i klassen sammen sørge for at alle kan si hva de mener fritt og blir respektert?
• «Ta stilling» kan være en fin aktivitet for å diskutere konkrete saker. Her skal
elevene stille seg på den ene siden av klasserommet, hvis de er enige og på den
andre siden hvis de er uenige – evt. også med mulighet for å stå i midten hvis
man er usikker/verken er enig eller uenig. Les mer i Redd Barnas hefte «Ingen
utenfor».
Tips: Ytringsfrihetens ungdomsråd lanserte rapporten «Hvordan står det til med ytringsfriheten
til ungdom og unge voksne i Norge?» Rapporten er et initiativ fra Norsk PEN og Fritt Ord.
Seksten unge i alderen 16 til 26 år har sett på debattklimaet for unge. I rapporten kommer
de med konkrete tips til blant annet skolen og de som vil engasjere seg i samfunnsdebatten.
Ytringsfrihetens ungdomsråd mener at det bør gis bedre opplæring i å skrive debattinnlegg og
delta i diskusjoner på skolen. Dessuten bør læreren bidra til å fjerne terskelen for å ytre seg i
plenum, og anerkjenne meninger som er kontroversielle.

FNS BÆREKRAFTSMÅL
Film: FNs bærekraftsmål og politikk
Læringsmål: Hva er FNs bærekraftsmål, og hva betyr de for norsk politikk?
Tid: ca. 2 minutter + tid til spørsmål og utforsking
Spørsmål til filmen
• Hva er bærekraftig utvikling?
• Hva er FNs bærekraftsmål?
• Når skal bærekraftsmålene nås? Hvor mange mål og delmål er det?
• Hva har FNs bærekraftsmål med politikk å gjøre?
• Hvem er det FNs bærekraftsmål spesielt skal jobbe for?
• Nevn eksempler på barn og unge som dere vet om som har påvirket
politikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og som kjemper for å nå
bærekraftsmålene.
• Hva er bærekraftsmål 1, og hva skal Norge gjøre for å nå det målet? Snakk
om hvordan ulike land har ulike utfordringer, og må føre ulik politikk.
• Hva er bærekraftsmål 13, og hva er de politiske mulighetene og
spenningene med å nå målet?
• Hva synes du at politikerne skal gjøre for at vi kan nå bærekraftsmålene?
Hva skal du gjøre for å bidra til å nå bærekraftsmålene, og hvordan kan du
påvirke politikk for bærekraftsmålene?
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Læringsaktiviteter
• Søk opp nyhetsartikler om FNs bærekraftsmål-pin/nål. Se på bilder av ulike politikere
som har på seg FN-nålen. Hvilke politikere fra hvilke partier bruker den, og hvorfor
gjør de det? Finn også bilder av politikere som ikke har på seg FN-nålen, og lær mer om
hvorfor de ikke bruker den. Ville du ha gått med FN-nålen? Hvorfor eller hvorfor ikke?
• Erna Solberg har vært lederen for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Søk opp
bilder og nyhetsartikler om hva Erna Solberg har gjort, og se på bilder av henne fra
hele verden med ulike statsledere og kjendiser. Hva er det Norge har bidratt til som er
positivt for bærekraftsmålene? Er det noe som kunne være gjort annerledes?
• Regjeringen la våren 2020 frem en handlingsplan for FNs bærekraftsmål, og den
skal behandles av Stortinget. Se på nyhetssaker og informasjon om handlingsplanen.
Hvilken positiv tilbakemelding fikk handlingsplanen, og hvilken kritikk fikk
regjeringen? Hvordan tror dere at det kommende valget påvirker handlingsplanen?
Hva ønsker dere for handlingsplanen?
• Riksrevisjonen har undersøkt styring av og rapportering på den nasjonale
oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Drøft funnene fra rapporten og hvilke
tilbakemeldinger regjeringen har fått.
• Se på nettsidene til de ulike politiske partiene. Hva skriver de om FNs bærekraftsmål?
Utforsk et eller flere av målene og se på hva slags politikk de foreslår for å nå målene,
både her i Norge og internasjonalt.
• Ta kontakt med kandidatene til Stortinget eller Sametinget, og spør om hvilke
bærekraftsmål de spesielt er opptatt av og hvordan de skal jobbe for at Norge skal
bidra med å nå målene.
• Velg ut ulike land og utforsk landets demokrati, valg og nåværende politikk, og se på
hvilke utfordringer og muligheter de har med å nå bærekraftsmålene. Se gjerne på
Norad sine hjemmesider og lær mer om ulike land og deres styresett.

FILM: SAMETINGET
Læringsmål: Hva er Sametinget og sametingsvalget?
Tid: film ca. 7 minutter + tid til spørsmål og videre jobbing
1. Innledning (10 minutter)
Sametinget er en viktig del av norsk demokrati, og har mye å si for
samene og deres hverdag. Hva vet dere om Sametinget? Og hva kan dere
om Sametingsvalget? La elevene snakke sammen to og to om dette.
2. Se film om Sametinget
Se filmen enten sammen i klassen eller at hver enkelt elev ser den på
egen PC.
3. Spørsmål til filmen
• Hvor ligger Sametinget? Hva la du merke til med bygget? Hvordan så
det ut utenfor og inni?
• Når er sametingsvalget? Hvem kan stemme i sametingsvalget?
• Hvor mange blir valgt inn til Sametinget? Representantene kommer fra
hele det samiske området, men hva vil det si?
• I filmen så får vi høre ordet representativt demokrati. Hva betyr det?
Hvorfor tror dere at det er viktig for demokratiet og samene i Norge?
• Hva er sametingsrådet? Kan sametingsrådet og regjeringen
sammenlignes, og hvorfor det? Hvordan samarbeider Sametinget og
Stortinget?
• Hva gjør Sametinget for samiske barn og unge? Hvordan kan samiske
barn og unge engasjere seg?
4. Sametingets nettsider
La elevene uforske Sametinget sine nettsider og svare på følgende
spørsmål: Hva er sametingsrådet og hvordan velges det? Hvor mange
partier er det som stiller med lister? Hvilke valgdistrikter finnes? Hvilke
samiske saker er de ulike partiene opptatt av? Hvilke samiske språk
brukes av samiske politikere i dag? La elevene lage en film/plakat/
powerpoint hvor de svarer på disse spørsmålene.
5. Avslutning
Hva er det viktigste du har lært om Sametinget og sametingsvalget? Hva
vil dere lære mer om? Fortell at temaer som ble tatt opp i filmen skal dere
jobbe videre med og at det er en viktig del av undervisningen i alle fag.
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Tips til videre arbeid om Sametinget og politikk
Bruk filmen som utgangspunkt for gruppearbeid om Sametinget og politikk. Del gjerne
elevene inn i grupper og la de presentere for hverandre, eller la elevene jobbe med temaene
i lengre fordypningsperioder:
• Hva var fornorskingspolitikken? Gjør greie for hva fornorskingspolitikken betydde for
samene. Hva slags politikk ble ført mot samene før? Hvilken urett ble de utsatt for?
• Urfolk i hele verden har også blitt utsatt for urett. Se på likheter mellom
fornorskingspolitikken som ble ført i Norge og hvilken politikk som tidligere ble ført i land
som New Zealand, Australia, Latin-Amerika, USA, Canada og Grønland.
• Hva var Alta-opprøret? Reflekter over hvem som hadde makt, og hvordan ulike
standpunkt ble brukt. Utforsk hva de ulike partiene mente om Alta-vassdraget da
konflikten foregikk.
• Hva er Sameloven? Hvilken betydning har den fått for samene?
• Hva er ILO-konvensjonen 169 om urfolk og stammefolk? Hva betyr det at Norge har
ratifisert denne konvensjonen, og hvilke andre land har gjort det samme? Finn ut mer
om hva betyr konvensjonen for norsk politikk, og hvorfor den er viktig for mennesker,
likestilling og likeverd.
• Hvilken nasjonal politikk ovenfor samene føres nå? Utforsk hva de ulike partiene mener
om samiske saker og Sametinget.
• Er det bare Norge som har et sameting? Nei, det er ikke bare Norge som har et sameting,
både Sverige og Finland har sameting for samene som bor i de landene. Sametingene
samarbeider når det er saker som angår samene i alle landene. Lær mer om samarbeidet
på tvers av de nordiske landene, og finn ut av hvilke saker de samarbeider om.
• I noen saker har Sametinget og Regjeringen/Stortinget vært uenige i. Kjenner dere til
noen saker? Finn en sak, for eksempel om forvaltning av naturressurser, og reflekter over
de ulike spenningene og interessene i samisk og norsk politikk.
• Sametinget er unikt i verdenssammenheng. Hva menes egentlig med det? Hvilke
rettigheter har urfolk i andre land? Bruk New Zealand og Guatamala som land for
sammenligning.
• Jobb videre med FNs bærekraftsmål og prinsippet om “leaving no-one behind”/ingen skal
utelates. Hvorfor står det som hovedkjernen til FNs bærekraftsmål at urfolk skal spesielt
prioriteres? Velg ut et av målene og se på delmålene, og hva de betyr for samer og politikk.
• Sjekk ut sosiale medier og unge samer som engasjerer seg i politikken. Hvilke saker er de
opptatt av, og hvilke partier stiller de for?
• Bli kjent med samiske kunstnere, som for eksempel Máret Ánne Sara, og reflekter
over hvordan kunsten bidrar i samfunnskritikk, og belyser utfordringer i dagens
reindriftspolitikk.
• Sjekk ut filmen Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag? med YouTuber Dina Andrea, og lær
mer om samenes den politiske kamp og samfunnsendringene.
• Se filmen samiske språk i Norge, og lær fra fem samiske ungdom om hvorfor samiske språk
er viktig og hør hvilke ønsker de har til politikerne om hvordan samiskopplæringa kan
styrkes

BARNAS VALGOMAT
Læringsmål: Hvilket parti er jeg mest enig med?
Tid: ca. 60 minutter
1. Innledning (5 minutter)
Still spørsmålet «Hvilket parti er du mest enig med?». Fortell at dere i dag skal utforske dette,
og at dere skal bruke noe som heter «Barnas Valgomat» til å prøve å finne ut mer om det.
2. Om saker og parti (5 minutter)
La elevene snakke sammen to og to. Hvilke partier finnes det i Norge? Hvilke saker er viktigst
for de ulike partiene? Hvilke saker er du mest opptatt av? Hvilket parti tror du at du er mest
enig med?
3. Om valgomat (5 minutter)
Hva er en valgomat? Har du tatt en valgomat før? Hva er bra med en valgomat? Hva kan være
utfordringene med en valgomat? Snakk om at det er helt frivillig å si resultatet fra valgomaten.
Uansett hvilket parti eleven får, er det ikke noe som er feil eller riktig.
4. Elevene tar valgomaten (20 minutter)
Gå inn på www.barnasvalg.no/valgomat. Alle elevene tar valgomaten på hver sin PC, nettbrett
eller mobil. Det er viktig at alle får god nok tid til å gjennomføre valgomaten i eget tempo. At
det er ro og at ingen prøver å se hva andre elever svarer, er også veldig viktig. Spør elevene om
de lurer på noe før de starter med å ta valgomaten.
5. Refleksjon (5 minutter)
Hva synes du om valgomaten? Er resultatet det du trodde på forhånd? Hva var vanskelig å
svare på, og er det noen som har spørsmål? Er det noen som er overrasket? Gjenta at det er
frivillig å fortelle hvilket parti man fikk. La elevene snakke to og to om dette.
6. Avslutning (5 minutter)
Snakk om hvordan Barnas Valgomat kan hjelpe elevene til å bli mer klare for å stemme i Barnas
Valg. Presiser at Valgomaten kun er ment som hjelp. Elevene kan se på partiprogrammene en
gang til for å finne ut av hva partiet står for. Valgomaten er ikke en fasit og elevene må selv
gjøre opp sin egen mening.
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BARNAS VALGOMAT
Aktivitetstips!
Bruk gjerne anonym
responsteknologi (for
eksempel Mentimeter), for
å se hvilket parti elevene
tror at de er mest enige med
før de tar valgomaten. Bruk
responsteknologi for å se hvilke
resultater elevene fikk etter
at de har tatt valgomaten, og
se på om de er annerledes enn
på starten av timen. Reflekter
rundt hvorfor resultatene kan
være forskjellige.
Mange nettaviser har
valgomater nå før valget. La
gjerne elevene prøve noen flere
valgomater, for å bli bedre kjent
med partiene og sakene. Her er
det interessant å se om elevene
får forskjellige resultater fra
de ulike valgomatene. Det kan
være gode utgangspunkt for å
snakke om hva som kan være
grunnene til det.

SPØRSMÅL OG SVAR
Hva forteller valgomaten elevene?
Valgomaten forteller elevene hvilke partier de er mest enig
med i de spørsmålene vi har valgt å ta med. Om vi hadde
valgt noen andre temaer, kan det være at elevene hadde
fått et annet svar. Politikerne diskuterer mange flere saker
enn dem vi har tatt med i valgomaten.

Savner elevene et spørsmål som de er opptatt av?
Vi har først og fremst valgt spørsmål som angår mange
og som partiene er uenige om. Vi har funnet spørsmål
innen forskjellige temaer, som for eksempel skole, klima,
innvandring og rovdyr. Men det er også mange andre ting
politikerne diskuterer og som de har ulike svar på.

Hvordan har vi laget valgomaten?
Vi har sendt spørsmålene til partiene og bedt dem si hvor
enige eller uenige de er. Så har vi valgt de spørsmålene som
best viser forskjeller mellom dem. Når elevene svarer på
de samme spørsmålene, sammenligner NTB elevenes svar
med partienes svar. NTB og Redd Barna har prøvd å finne
noen saker som angår barn og unge. Vi har også valgt noen
saker som mange diskuterer i årets valgkamp. Og så er det
viktig at spørsmålene viser forskjeller mellom partiene,
altså at ikke alle partiene har samme svar.

Hvem har laget valgomaten?
Barnas valgomat er laget av nyhetsbyrået NTB i samarbeid
med den danske nettavisen Altinget. NTB lager nyheter og
annet innhold som brukes av mange norske medier. Altinget
skriver bare om politikk og har laget mange valgomater i
Danmark og Sverige før. NTB har også samarbeidet med
Redd Barna.

Får noen vite hvilket parti elevene er mest enige med?
Nei. Svarene blir lagret, men uten at de kan knyttes til den
som har svart. Så lenge elevene ikke selv forteller hva de
har svart eller deler resultatet på valgomaten med andre,
får ingen vite det.
Hvilke partier er med og hvorfor?
Vi har tatt med partiene som sitter på Stortinget. Det
finnes også mange andre mindre politiske partier eller
politiske lister. Men siden dette valget er et stortingsvalg,
tar vi med de partiene som kan få nok stemmer til at deres
representanter velges inn på Stortinget.
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Hva er sammenhengen mellom NTBs valgomat, Redd
Barna og Barnas valg?
Det er NTB og Altinget som har laget valgomaten. Begge
er politisk nøytrale. Det vil si at de ikke har noen mening
om hvem som skal vinne valget. Redd Barna betaler NTB
for å lage valgomaten, som en del av prosjektet Barnas
valg. Både NTB og Redd Barna ønsker at barn og unge skal
lære mer om politikk, partier og demokrati. Redd Barna har
ikke vært med på å bestemme temaene, spørsmålene eller
argumentene i valgomaten.

STEMME I BARNAS VALG!
Tid: ca. 30 minutter
Læringsmål: Hvilket parti vil jeg stemme på i Barnas Valg?
Utstyr: PC/nettbrett/mobil
Valguke: Elever fra 5. – 10. trinn kan avlegge sin stemme på nettsiden i perioden
mandag 6. september til og med torsdag 9. september kl. 16.00.
1. Innledning
Skoleelever i hele landet stemmer denne uka til Barnas Valg. Og i dag skal hele klassen stemme!
Hvilket parti skal du stemme på i Barnas Valg?
Hvorfor er det viktig at barn og unge avgir sin stemme i Barnas Valg? Snakk om mulighet for
påvirkning, det å øve seg på å stemme og hvor viktig det er for demokratiet vårt at alle deltar.
2. Aktivitet: digitalt valg
Legg til rette for at elevene kan stemme i ro uten å bekymre seg for at noen skal kunne se hva
de stemmer. Minn også elevene på at de ikke trenger å fortelle hva de har stemt, hvis de ikke vil
det selv. Valg i Norge er hemmelig, og det er også Barnas Valg.
Gå inn på nettsiden barnasvalg.no og la elevene stemme. Barnas Valg er et digitalt valg der
alt skjer på nettsiden barnasvalg.no. Det er på nettsiden at elevene avlegger sin stemme i den
perioden det er åpent for stemming.
3. Refleksjon
Hvordan kjennes det ut å stemme? Opplevde du at du var klar for å stemme, eller var du
usikker på hvilket parti som du skulle stemme på? Hva har du lært av Barnas Valg?
4. Avslutning
Hvem tror du at vinner Barnas Valg på skolen vår? Og hvem tror du at vinner Barnas Valg
i Norge? Fredag 10. september offentliggjøres resultatene i Barnas Valgshow som sendes
direkte på nettsiden. Fortell at dere skal følge med på valgshowet.
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Fysisk valg
Redd Barna vet at flere skoler liker å arrangere et fysisk
valg, og det håper vi at mange gjør. Det er veldig viktig at
dere bruker Barnas Valg sine nettsider når stemmen skal
avgis. Dere kan for eksempel sette opp stemmeavlukker
hvor barna enten har med seg nettbrett inn for å stemme,
eller at dere har satt en pc i avlukket for å kunne avgi
stemme.
Noen skoler velger også å lage egne stemmesedler til
fysisk valg. Om dere velger å lage egne stemmeselder, så
sørg for at stemmen også blir gitt via www.barnasvalg.no.
Det er viktig at alle elever stemmer digitalt, så stemmen
teller i det store nasjonale Barnas Valg!

SPØRSMÅL OG SVAR OM STEMMING
Elevene må bruke Feide eller nøkkel for å stemme.
Er det hemmelig valg da?
Ja, det er fortsatt hemmelig valg, fordi Feide
eller nøkkel kun gir eleven adgang til å stemme.
Eleven stemmer ikke med selve nøkkelen eller
Feide-brukeren sin, og eleven åpner kun opp
stemmemuligheten på nettsiden. Verken Feidebrukeren eller nøkkelen lagres hos Redd Barna, men
innloggingen/nøkkelen gir beskjed til Barnas Valgnettsiden om at de ikke kan brukes en gang til etter at
eleven har stemt. Men selv denne beskjeden er ikke
koblet til selve stemmen.
Hvordan kan lærere bestille nøkler til elevene?
Lærere kan bestille nøkler til elevene sine på
siden For lærere. Du finner For lærere nederst på
nettsiden. Som lærer kan du bestille inntil 100 nøkler
til én e-postadresse. Dersom du ønsker flere enn
dette kan du ta kontakt med oss på barnasvalg@
reddbarna.no. Vi hjelper deg gjerne om du trenger
hjelp til nøkkelbestillingen. Elever som ikke får nøkkel
av lærer eller har Feide som er koblet til Barnas Valg,
kan bestille nøkkel på SMS til en mobiltelefon de har
tilgang til.
Hvordan kan lærerne vite om vi kan bruke Feide?
Både lærere og elever kan sjekke med IT-ansvarlige
på skolen om skolen har aktivert Feide for Barnas
Valg. Dere kan også sjekke med skoleeieren/
kommunen om tjenesten er aktivert for skolen
deres. Dersom dere har Feide aktivert for Barnas
Valg på skolen deres, er dette den enkleste måten å
identifisere seg for å få tilgang til stemmegivningen.
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Hva med barn som ikke får nøkkel av lærer og ikke
har Feide-innlogging?
Barn som ikke har tilgang til nøkkel fra lærer, eller
som ikke kan bruke Feide-innlogging, kan likevel
bestille en nøkkel på SMS til et telefonnummer de har
tilgang til. Dette telefonnummeret blir ikke lagret,
men legger igjen en beskjed på nettsiden om at dette
nummeret er blitt brukt, slik at hen ikke kan bestille
mer enn én nøkkel per telefonnummer.
Dere spør om navnet til barna når barna skal
stemme. Hvorfor det?
I valg må man alltid identifisere seg før man avlegger
stemmen sin, men det er ingen kobling mellom
identitet og stemme. Slik er det også i Barnas Valg.
Når vi spør om navnet, så er det kun for å vise tydelig
at dette er din personlige stemme. Navnet lagres
ikke. Stemmen som eleven gir i Barnas Valg lagres
kun sammen med skolen som eleven går på og
kommunen og fylket som eleven bor i. Dette er for
at man skal kunne se resultatene fra enkeltskoler og
på kommunenivå og fylkesnivå. Ingen kan vite hva et
barn stemmer i Barnas Valg uten at barnet viser eller
sier det selv.
Hvorfor vises ikke resultatet for skolen vår?
Hvis det er færre enn 50 barn som har stemt, har
vi valgt å ikke vise resultatet for å være sikker på
at ikke barn kan identifiseres og kobles med et
stemmeresultat med få avgitte stemmer.
Må man stemme på en bestemt dag?
Man kan stemme fra mandag 6. september til torsdag
9. september kl. 16.00. Da stenger stemmingen
og Barnas Valg starter opptellingen. Fredag 10.
september kommer resultatene – følg med på
nettsidene for tidspunkt!

Hvorfor kan man ikke stemme hele tiden?
Barnas Valg ønsker at barn og skoler får tid til å
sette seg godt inn i valget og politikken og gjøre
et velinformert valg om hvilket parti man ønsker
å støtte. Og så blir det litt ekstra stas når selve
valguken kommer med fire dager til stemming og en
femte dag med resultatet!
Autentisering
Vi jobber alltid for å få et mest mulig pålitelig
valgresultat, men siden det ikke finnes et valgmantall
for 5. til 10. trinn, har vi satt opp en liten sjekk før du
får tilgang til den digitale stemmeurna. Dette gjøres
enten via Feide eller med en personlig engangsnøkkel
som lærere kan dele ut til sine elever. Vi gjør dette for
å begrense muligheten til å stemme mer enn en gang.
Personvern/GDPR
Redd Barna tar personvern på alvor. Selv om
eleven autentiserer seg og skriver inn navnet sitt
før de stemmer, vil elevenes navn aldri kunne
knyttes sammen med den faktiske stemmen.
Feide eller nøkkel gir deg kun adgang til å stemme.
Eleven stemmer ikke med selve nøkkelen eller
Feide-brukeren sin. Eleven åpner kun opp
stemmemuligheten på nettsiden. Verken Feidebrukeren eller nøkkelen lagres hos oss, men de legger
igjen en kryptert beskjed til Barnas Valg-nettsiden
om at de ikke kan brukes en gang til etter at man har
stemt. Men selv denne beskjeden lagres separat fra
stemmen.

UNIVERSELL UTFORMING OG SPRÅK
Tilgjengelighet (WCAG)
Nettsiden er utviklet etter prinsipper for tilgjengelighet (WCAG) og
er universelt uformet. Nettsiden kan brukes fra PC, Mac, nettbrett
eller mobiltelefon. Redd Barna har jobbet målrettet for at nettsiden og
innholdet skal være universelt utformet, og det innebærer:
• Nettsiden oppfyller EUs webdirektiv standard 2.1 AA
• Filmer om demokrati er tekstet, synstolket og tegnspråktolket
• Alle filmer er tekstet på bokmål
• Valgomaten er tilgjengelig for synshemmede
• Alle PDF-er er tilgjengelig med skjermleser
Nettsiden er tilgjengelig fra ulike nettlesere og operativsystemer.
Nettsiden gjør bruk av standarder og dokumenterer bruk av formater
med behov for plug-ins og andre utvidelser i nettleseren. Læremiddelet
er merket i henhold til norsk standard NS 4180:2020 Læringsteknologi
- Metadata for læringsressurser, der utdanningsspesifikke egenskaper
i kap. 5.2.2 er fylt ut med Grep (den nasjonale læreplandatabasen for
grunnopplæringen).

SPØRSMÅL OG SVAR
Hvor tilgjengelig er Barnas Valg for barn med funksjonsnedsettelser?
Barnas Valg er for alle barn som går i 5. klasse og til og med 10. trinn. Vi
ønsker å lage et så brukervennlig nettsted som mulig, slik at alle barn,
inkludert barn med funksjonsnedsettelser, kan bruke Barnas Valg.
Hvordan gjøres nettsiden og innholdet tilgjengelig?
Redd Barna har fulgt prinsipper i standarder for tilgjengelighet
(WCAG). Vi har også fått hjelp av utviklere og barn som selv har
funksjonsnedsettelser.

21

L Æ R E RV E I L E D N I N G • BA R N A S VA LG 2 0 21

Språk
Alt innholdet er tilgjengelig på bokmål.
Følgende innhold er tilgjengelig på nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk:
• Filmer om demokrati er tekstet
• Ni partiprogram finnes som PDF-er
• Seks politiske saker finnes som PDF-er
• Valgomat tilgjengelig på nettsiden
• Lærerveiledning finnes som PDF
Tegnspråktolket:
• Filmer om demokrati

SPØRSMÅL OG SVAR
Hvor finner jeg alt som er oversatt til ulike språk?
Du kan finne alt innhold som er oversatt til flere språk under menypunktet
Språk. I tillegg vil du på forskjellige steder på nettsidene kunne se enkelte
filmer tekstet på flere språk. Deler av innholdet kan også lastes ned som PDF
på flere språk, blant annet partiprogrammene. Valgomaten er tilgjengelig på
fem ulike språk, og det er også en del av innholdet som du vil finne på flere
språk.
Hvorfor er ikke hele Barnas Valg tilgjengelig på alle språkene i Norge?
Vi skulle gjerne ha utviklet hele nettstedet på alle offisielle språk i Norge,
men det har vi ikke fått til enda på grunn av finansiering og kapasitet.
Tidligere har ikke noe av Barnas Valg vært tilgjengelig på samiske språk
og veldig lite på nynorsk, og i år er oversettelse til ulike språk prioritert.
Redd Barna jobber til enhver tid med å sikre finansiering og ressurser til
oversettelser

FNS BARNEKONVENSJON

FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale om barns rettigheter.
Alle barn og unge under 18 år i hele verden har de samme rettighetene. FNs barnekonvensjon står i norsk lov.

1. Barnealderen
FNs barnekonvensjon gjelder for alle barn under
18 år.

12. Å si sin mening og bli hørt
Alle barn har rett til å si sine meninger og ha
innflytelse i saker som angår dem.

2. Ingen diskriminering
Alle barn har rett til å ikke bli forskjellsbehandlet
på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur,
hudfarge, kjønn, språk, religion, bakgrunn,
funksjonsnedsettelse eller mening.

13. Ytringsfrihet
Alle barn har rett til å finne, få og spre
informasjon, så lenge det ikke bryter med andre
rettigheter.

23. Barn med funksjonshemminger
Alle barn med psykiske og fysiske
funksjonsnedsettelser har rett til tilrettelegging,
slik at de kan delta, utvikle seg og ha opplæring på
lik linje som alle barn.
24. Helse
Alle barn har rett til et godt helsetilbud.
25. Barn i fosterhjem eller på institusjon
Alle barn som ikke bor med foreldrene sine,
har rett til å bli fulgt godt opp og ha en trygg
oppvekst. Det skal vurderes regelmessig om det
er det beste for barnet.

3. Til barnets beste
Voksne skal gjøre det som er best for barna.

14. Tanke- og religionsfrihet
Alle barn har rett til å tro og tenke på det de selv
ønsker, og bli respektert for det.

4. Statens ansvar
Staten har ansvar for at alle barn får rettighetene
sine oppfylt.

15. Organisasjonsfrihet
Alle barn har rett til å delta i organisasjoner og på
samlinger.

5. Foreldreveiledning
Foreldre har rett og plikt til å gi barna de rådene
som de mener at barna trenger for å ha det bra.

16. Privatliv
Alle barn har rett til privatliv.

26. Økonomisk hjelp
Alle barn har rett til økonomisk hjelp, hvis
foreldrene ikke har nok penger til å gi dem en
trygg og god oppvekst.

17. Informasjon og media
Alle barn har rett til å få informasjon som er
tilpasset barn, og de skal beskyttes mot skadelig
innhold.

27. Levestandard
Alle barn har rett til å ha god nok levestandard,
slik at de kan utvikle seg og ha en meningsfull
hverdag.

18. Foreldreansvaret
Alle barn har rett til å bli oppdratt av begge
foreldrene sine, hvis det er mulig.

28. Skole
Alle barn har rett til å gå på skole og ta utdanning.

19. Beskyttelse
Ingen har lov til fysisk eller psykisk å skade eller
misbruke barn.

29. God skole
Alle barn har rett til å gå på en god skole, der
de får utvikle seg på ulike måter og får respekt
for menneskerettighetene, natur og forskjellige
kulturer.

6. Liv og framtid
Alle barn har rett til å vokse opp, utvikle seg og ha
en framtid.
7. Navn og nasjonalitet
Alle barn har rett til å ha et navn og å høre til et
land, og å kjenne til foreldrene sine og få omsorg
fra dem, så langt det er mulig.
8. Identitet
Alle barn har rett til å ha sin egen identitet og få
være den de er.
9. Bo med foreldrene
Alle barn har rett til å bo sammen med foreldre
sine, bortsett fra når dette ikke er bra for barna.
10. Gjenforening av familien
Alle barn som ikke bor i samme land som
foreldrene sine, har rett til å ha kontakt med
begge og søke om å få bo sammen.
11. Bortføring til utlandet
Ingen har lov til å ta barn ulovlig ut av landet sitt
eller holde dem i utlandet ulovlig.
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20. Barn som ikke bor med familien
Alle barn som ikke bor med foreldrene sine, har
rett til å få beskyttelse og hjelp.
21. Adopsjon
Alle barn som blir adoptert, skal være trygge på at
det er gjort til deres beste.
22. Flyktningbarn
Alle barn som er flyktninger, har rett til få den
hjelpen og beskyttelsen de trenger.

30. Urfolk og minoriteter
Alle barn fra urfolk eller minoriteter har rett til
sammen med andre i sin gruppe å snakke sitt eget
språk, ha sin egen kultur og sin egen tro.
31. Lek og fritid
Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og til å
delta i kunst- og kulturliv.
32. Arbeid
Alle barn har rett til at arbeid ikke skal gå utover
skole og helse. Arbeid skal ikke være farlig eller
skadelig.

33. Narkotika
Alle barn har rett til å bli beskyttet mot narkotika.
34. Seksuell utnyttelse
Alle barn skal beskyttes mot seksuell utnyttelse
og misbruk.
35. Bortføring
Bortføring og salg av barn er ulovlig.
36. Beskyttelse mot utnyttelse
Alle barn skal beskyttes mot utnyttelse som kan
være skadelig.
37. Fengsel, straff og torturAlle barn som har
brutt loven, har rett til at straffen ikke skal være
skadelig og at fengsel brukes som siste utvei.
Barn må aldri behandles på en umenneskelig eller
nedverdigende måte.
38. Barn i krig og konflikt
Alle barn har rett til beskyttelse mot krig og
konflikt. Barn skal aldri bli brukt som soldater.
39. Hjelp
Alle barn som har opplevd noe vanskelig eller
skadelig, har rett til hjelp.
40. Lovbrudd
Alle barn som har brutt loven, har rett til å bli
behandlet med respekt og rettferdighet.
41. Når andre lover er bedre
Hvis andre nasjonale eller internasjonale lover
er bedre for barn, skal de følges i stedet for FNs
barnekonvensjon.
42. Kunnskap
Alle barn har rett til å kjenne til FNs
barnekonvensjon og rettighetene sine. Staten
skal gjøre barns rettigheter kjent for alle barn og
voksne.

TIPS TIL ANDRE RESSURSER
Stortinget: www.stortinget.no
Sametinget: www.sametinget.no
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: www.lnu.no
PRESS – Redd Barna ungdom: www.press.no
Ungdommens ytringsfrihetsråd: https://frittord.no/nb/aktuelt/ja-til-flere-unge-stemmer-i-den-offentlige-debatten-fastslar-rapporten-til-ungdommens-ytringsfrihetsrad
Demokratisk beredskap mot rasisme og antisettisme: www.dembra.no/
Wergelandsenteret, demokratiopplæring på Utøya: https://nor.theewc.org/2020/04/27/ressurser-fra-demokratilaering-pa-utoya/
FN-sambandet: www.fn.no

www.reddbarna.no/skole
Se Redd Barnas skolesider for mer gratis undervisningsmateriell om:
Redd Barna jobber for en verden der
alle barn overlever, lærer, er trygge og
får sine rettigheter oppfylt. Vi arbeider
for og med barn i mer enn 120 land, og
det gjør Redd Barna til verdens største
barnerettighetsorganisasjon.
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•
•
•
•

FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål
Nettvett og digital dømmekraft
Ingen utenfor – om trygge klassemiljøer og elevmedvirkning
Kunnskap om og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold

For Barnas Valg vil Redd Barna spesielt anbefale at klassene jobber videre med
Elevrådshåndboka og Det magiske klasserommet – ikke-diskriminering

