
Intervjuguide 

 

Informert samtykke. Gjør rede for hva oppgaven handler om. Spør om å få ta opptak og bruke 

sitater. Gjør rede for anonymitet. 

 

Deltakelse og innflytelse: 

 Hvilke saker behandlet dere? 

 Hvem initierte sakene? 

 Hvordan var kontakten med politikerne/ byråkratene?  

 Hvordan opplevelse du ungdomsrådets muligheter til innflytelse?   

 Har ungdomsrådet reell mulighet til å påvirke saker? 

 

Demokrati: 

 Hva mener du demokrati innebærer? Verdi eller et sett med regler? 

 Var ungdomsrådet demokratisk? 

 Hva oppfattet du som ungdomsrådets mandat?  

 Foregikk arbeidet i ungdomsrådet i tråd med demokratiske spilleregler? 

 Hvordan var fokuset på det formelle i ungdomsrådet, som møte og debatt-regler, 

saksgang osv. For mye, for lite? 

 Mener du ungdomsrådet er med på å styrke ungdoms mulighet til å påvirke sin egen 

hverdag og en effektiv kanal for kontakt med beslutningstakerne i fylket? 

 Kan du peke på noen demokratiske problemer knyttet til konseptet ungdomsråd? 

 

Erfaringer fra ungdomsrådet: 

 Hva vil du trekke frem som de viktigste erfaringene og lærdommene du tok med deg 

fra ungdomsrådet? 

 Var muligheten til å påvirke viktigere enn kunnskapen du fikk om politikk og 

saksgang? Var det sosiale det viktige? Hva anser du som viktig? 

 Tenkte du på at du kunne bruke erfaringene fra ungdomsrådet i fremtiden og ha nytte 

av kontakter du hadde fått gjennom dette arbeidet? Hva tenker du om dette nå? 

 Tillit til politikere; mindre, lik eller mer? 

 Den viktigste rollen til ungdomsrådet: Interessegruppe, pressgruppe, høringsinstans og 

dialogpartner, beslutningstaker, initiativtaker, vaktbikkje. 

 

 

Politisk interesse og engasjement: 

 Er du politisk interessert? 

 Er det noen politiske nivåer som interesser deg mer enn andre? 

 Diskuterer du politikk? Ofte? Med hvem? 

 Ble det diskutert politikk i familien da du vokste opp? 

 Mener du tiden i ungdomsrådet har påvirket din politiske interesse i positiv eller 

negativ retning? 

 



Politisk aktivitet: 

 Er du politisk aktiv i dag? På hvilke måter? 

 Var du politisk aktiv før tiden i ungdomsrådet?  

 Hvilke former for politisk aktivitet tok du del i ungdomsrådet? 

 Mener du din politiske aktivitet har økt etter tiden i ungdomsrådet? 

 Hva er din motivasjon for å være politisk aktiv? 

 Hvilke kanaler mener du er effektivt å bruke for å påvirke politikk og beslutninger? 

 Stemmer du ved lokalvalg og stortingsvalg? Hyppighet? 

 Har du stått på listen til et parti ved valg enten lokal, regionalt eller nasjonalt? 

 

 

Medborgerskap: 

 Hva mener du kjennetegner en god samfunnsborger/medborger? 

 Stemme i valg 

 Alltid følge lover og regler 

 Delta i diskusjoner om viktige samfunnsspørsmål 

 Delta aktivt i frivillig organisasjonsarbeid 

 Være medlem av et politisk parti og påta seg offentlige verv.  

 Solidaritet med de som er dårlig stilt 

 

Intensjoner med ungdomsrådet: 

 Er du kjent med begrunnelsen for å opprette ungdomsrådet? 

 Informasjon fra barn- og unge som brukergruppe (brukermedvirkning) 

 Bidra til økt politisk deltakelse og oppdra de unge til å bli demokratiske borgere 

 Distriktspolitisk tiltak 

 I forhold til egne erfaringer, kan du si noe om hvordan ungdomsrådet oppfyller disse 

intensjonene? 

 Noen mener deltakelse i ungdomsråd kan styrke kunnskapen om og tilhørigheten til 

hjemstedet, hva tenker du om det? 

 Gjelder dette for din opplevelse? 

 

 

Takk for at du stilte opp! 

 

 

 

 

 

 

 


