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KAPITTEL 3 

KUNNSKAPER OG FERDIGHETER 
Sammen med demokratiske ferdigheter regnes kunnskaper om demokrati og 

demokratispørsmål som nødvendige betingelser for at unge mennesker skal være 

forberedt for aktiv deltakelse i samfunnslivet. Civic-undersøkelsen kartlegger 

elevenes kunnskaper om demokratirelaterte forhold og deres ferdigheter i å tolke 

ulike typer informasjon.  

For å kartlegge elevenes kunnskaper og ferdigheter – i den kognitive delen av 

den internasjonale undersøkelsen – brukes 38 flervalgsspørsmål. Alle har en 

innholdsdimensjon som kan knyttes til undersøkelsens matrise. 30 av 

spørsmålene kartlegger hovedområde I: Demokrati og demokratiske 

institusjoner, mens tre er knyttet til hovedområde 2: Nasjonal identitet og 

internasjonale relasjoner. De tre siste spørsmålene dreier seg om  hovedområde 

3: Det som splitter og binder sammen i et samfunn.  

Spørsmålene blir også inndelt etter type. Da prøver de henholdsvis kunnskaper 

eller ferdigheter hos elevene. 25 spørsmål regnes som kunnskapsspørsmål, mens 

de 13 andre først og fremst kartlegger ferdigheter i å tolke politisk informasjon.  

I tillegg til de 38 internasjonale kognitive spørsmålene har elevene besvart 17 

flervalgsspørsmål, fem graderte spørsmål og ett avkrysningsspørsmål som bare 

er stilt i Norge. De kartlegger i hovedsak kunnskaper. 

Hovedresultater 

 I de fleste land har elevene grunnleggende kunnskaper om demokrati og 

demokratiske institusjoner. 

 I de fleste land dokumenter elevene ferdigheter i å tolke politisk 

informasjon 

 Internasjonalt hevder de norske elevene seg bra og er signifikant bedre 

enn det internasjonale gjennomsnittet. 

 Jenters og gutters gjennomsnittlige resultat er nærmest identiske. 

 På enkelte kunnskaps- og ferdighetsområder gjør elevene i 10. klasse det 

markant bedre enn 9.-klassingene. 
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 Det er store forskjeller mellom den klassen som presterer mest og klassen 

med de svakeste gjennomsnittlige resultatene.  

 Forskjellen i gjennomsnittskåre er liten for størstedelen av klassene i 

Norge 

 Elevene dokumenterer noe nølende kunnskaper om norsk historie. 

 Elevene har som folk flest i Norge, noe uklare begreper om følgene av økt 

drivhuseffekt. 

Instrumentene 

Instrumentene – spørsmålene – er utviklet for at elevene skal få vist hva de kan 

på demokratirelaterte områder. Instrumentene er ikke først og fremst laget for å 

skille mellom elevene, slik det ofte er i kvantitative undersøkelser. Dette valget 

har gitt en svarfordeling som er litt «høyretung».  Det betyr at det kan være litt 

vanskelig å skille mellom dem som presterer bra, og dem som presterer svært 

bra. Noen spørsmål har likevel fått et innhold som kan karakteriseres som 

relativt vanskelig. Når bare omkring halvparten klarer å besvare et spørsmål, 

forteller det derfor også noe om vanskegraden, ikke bare om mangel på 

kunnskap.  

De to diagrammene i figur 3.1 viser svarfordelingen på både den internasjonale 

og den norske delen  av den kognitive undersøkelsen. Særlig fordelingen av svar 

på den internasjonale delen er litt høyretung. Fordelingen på den nasjonale 

prøven følger mer gausskurven, som også er inntegnet i diagrammet.  
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Figur 3.1: Svarfordeling av de internasjonale og de nasjonale, kognitive 

spørsmålene 

Tross «skjevheten» i den internasjonale fordelingen er konklusjonen i den 

internasjonale Civic-rapporten (Torney-Purta et al. 2001) at man har lykkes å 
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konstruere en meningsfull og pålitelig undersøkelse for kartlegging av elevers 

grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om demokratiske institusjoner, 

prinsipper og prosesser. På mange måter kan svarfordelingen i undersøkelsen 

minne om fordelingen på en vanlig skriftlig-muntlig prøve i samfunnsfag i 

ungdomsskolen. 

Offentliggjøring 

Bare noen få av de internasjonale flervalgsspørsmålene blir offentliggjort i sin 

helhet. Dette har sammenheng med at man i flere land ønsker å gjenta 

undersøkelsen om noen år for å studere eventuelle endringer i kunnskaps- og 

ferdighetsprofilen. Men flervalgsspørsmålene vil bli omtalt, slik at det blir 

tydelig hva som blir kartlagt. Her gjengir vi utformingen av og svarene på sju 

ulike flervalgsspørsmål, seks som kan offentliggjøres fra det internasjonale 

spørreskjemaet, og et fra det nasjonale.  

Spørsmålseksempel 1 fra det internasjonale spørreskjemaet 

Det første eksempelet handler om demokratiske institusjoner og praksis og 

kartlegger om elevene vet hvorfor vi har flere politiske partier i et demokrati. 

Spørsmålet lyder slik: 

11. Hva er hensikten med å ha flere politiske partier i et demokrati? 

A. å få fram forskjellige meninger i nasjonalforsamlingen (Stortinget) 

B. å begrense politisk korrupsjon 

C. å forhindre politiske demonstrasjoner 

D.    å fremme økonomisk konkurranse 

Riktig svar er alternativ A, og antallet riktige svar varierer fra 88% i Kypros til 

54% i Columbia. I Norge var antallet korrekte svar 83%, godt over det 

internasjonale gjennomsnittet på 75%. For å besvare dette spørsmålet riktig 

kreves det enten kunnskap om emnet eller evne til å resonnere seg fram til det 

mest sannsynlige alternativet på bakgrunn av mer generelle kunnskaper om 

demokratiet. I dette spørsmålet finner vi eksempel på at enkelte av distraktorene 

også kan være alternativer som ikke er helt gale. Alternativ B om «å begrense 

politisk korrupsjon» kan av elever i korrupsjonsbefengte land lett virke attraktivt 

og kanskje framstå som et godt alternativ.  
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Spørsmålseksempel 2 fra det internasjonale spørreskjemaet 

Det neste eksempelet kartlegger betydningen av flere organisasjoner i et 

demokrati. Dette er også et kunnskapsspørsmål med demokratirelatert innhold. 

Spørsmålet lyder slik: 

7. Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for 

A. at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert.  

B. at myndighetene har flere muligheter til å kreve inn skatt. 

C. at forskjellige standpunkter kan diskuteres. 

D. at myndighetene når folk med opplysning om nye lover. 

Riktig svar er alternativ C. Antallet riktige svar varierte fra 82% i Finland til 

46% i Ungarn. I Norge svarte 69% av elevene riktig, det samme som det 

internasjonale gjennomsnittet. Å finne det riktige svaret krever direkte eller 

indirekte kunnskaper om organisasjonslivet i et demokrati. Dette kommer til 

uttrykk enten ved at elevene aktivt velger alternativ C, eller ved at de velger 

alternativ C som det mest sannsynlige når mer usannsynlige alternativer er valgt 

bort. Ca. 16% av de norske elevene valgte distraktor D. 

Spørsmålseksempel 3 fra det internasjonale spørreskjemaet 

17. Hvilket av disse alternativene vil bli sett på som udemokratisk? 

A. Folk blir hindret i å kritisere regjeringen offentlig. 

B. De politiske partiene kritiserer hverandre ofte. 

C. Folk må betale svært høye skatter. 

D. Alle innbyggere har rett til arbeid. 

Det tredje eksempelet, spørsmål 17, tar sikte på å kartlegge om elevene vet hva 

som mest sannsynlig bidrar til at en regjering er udemokratisk. Alternativ A er 

riktig svar, og andelen som svarte dette varierer i undersøkelsen fra 73% i Hong 

Kong til 38% i Columbia. I Norge svarte 57% av elevene riktig, litt over det 

internasjonale gjennomsnittet på 53%. For å svare riktig på dette spørsmålet, må 

elevene kunne noe om det som gjør en regjering demokratisk, samtidig som de 

må kunne bruke denne kunnskapen til å vurdere det motsatte, en udemokratisk, 

regjering. Over 20% av de norske elevene valgte distraktor C, men mange ble 

også tiltrukket av distraktor B. Et relativt stort antall elever knytter altså det 

udemokratiske til det å betale mye skatt og til kraftig politisk debatt. Dette er et 
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interessant funn i undersøkelsen fordi det har fanget opp viktige strømninger fra 

samfunnsdebatten. 

Spørsmålseksempel 4 fra det internasjonale spørreskjemaet 

De tre neste eksemplene viser hvordan ferdigheter i fortolkning av politisk 

kommunikasjon er blitt kartlagt. Det første inneholder en tegning hvor ord 

viskes ut av en historiebok.  

Slik blir lærebøker i historie av og til skrevet. 

 

 

36. Hva er hovedpoenget eller budskapet i denne tegningen?  
      Lærebøker i historie 

A. blir av og til forandret for å unngå å nevne problematiske hendelser i fortiden. 

B. for barn må være kortere enn lærebøker skrevet for voksne. 

C. er fulle av opplysninger som ikke er interessante. 

D. bør skrives med datamaskin og ikke med blyant. 

Her er alternativ A ment å være riktig, og prosenten riktige svar varierer fra 79% 

i USA til 26% i Romania.  Det internasjonale gjennomsnittet er på 57%, mens 

HISTORIE 

VISKELÆR 
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bare 49% av de norske elevene svarte riktig. Dette er ett av spørsmålene hvor 

ordet riktig på ett av alternativene og dermed galt på de tre andre er lite 

dekkende for de norske elevenes svar og tenkning. At historiebøkene skulle 

skrives om for å unngå noe problematisk, vil nok fortone seg som lite 

virkelighetsnært for norske skolelever. De opplever sterkere en tradisjon hvor 

problematiserende lærebøker og kildebruk og kildekritikk i 

historieundervisningen nok er et sterkere kjennetegn. Derfor svarer også 10% 

alternativ B, 17% alternativ C og 22% alternativ D. Nesten en fjerdedel av 

elevene mener at historiebøker bør skrives med datamaskin og ikke med blyant, 

noe som er et godt resonnement når tegningen inneholder et gammeldags 

skriveredskap som forfattere av historiebøker ikke lenger bruker. Det som derfor 

etterspørres, er mer elevenes evne til å se et sofistikert billedlig uttrykk for 

historietriksing i den ellers ganske konkrete tegningen.  

Elevene fra USA skårer svært høyt på dette spørsmålet, mens de rumenske 

elevene skårer svært lavt. Hvis dette dreier seg om relevans og 

virkelighetsnærhet, kan dette kanskje indikere at slike spørsmål diskuteres mer i 

USA enn i Romania. I USA har de jo en til dels problematisk fortid med 

indianere, slaver og nyere stridsspørsmål som for eksempel Vietnamkrigen. I 

Romania kan det være at det hersker stor enighet om framstillingen av fortiden. 

Spørsmålseksempel 5 fra det internasjonale spørresskjemaet 

Det neste eksempelet på tolkning av politisk informasjon tar utgangspunkt i en 

tenkt politisk løpeseddel. Oppgaven er å resonnere seg fram til hvilken politisk 

gruppe som har laget løpeseddelen. 

Nå har vi fått nok! 

En stemme til Sølvpartiet betyr en stemme for høyere skatter. 

Det betyr økonomisk stagnasjon og ødeleggelse av ressursene i landet vårt. 

Stem heller for økonomisk vekst og markedsøkonomi. 

Stem for mer penger i lommeboka for alle! 

La oss ikke kaste bort fire nye år. Stem på Gullpartiet! 

_________________________ 

23. Dette er en løpeseddel som sannsynligvis er laget av 

A. Sølvpartiet. 

B. et parti eller en gruppe i opposisjon til Sølvpartiet. 

C. en gruppe som arbeider for et rettferdig valg. 

D. Sølvpartiet og Gullpartiet sammen. 
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Et svært enkelt svaralternativ på dette spørsmålet ville vært «Gullpartiet», og 

95% av elevene ville sannsynligvis svart riktig. I stedet er det utviklet 

svaralternativer som inviterer til tenkning og resonnement. Slike 

tenkeferdigheter er helt sentrale komponenter i en demokratisk kompetanse. 

Alternativ B er riktig svar, og her varierer antallet rette svar fra 85% i Italia og 

Finland til 40% i Colombia. Det internasjonale gjennomsnittet er på 65%, og 

norske elever ligger under det sine 57%. En grunn til det såpass lave tallet kan 

være bruken av begrepet opposisjon.  Dette er i tilfelle et mye brukt fremmedord 

som flere elever bør kjenne. Nær en fjerdedel av de norske elevene lar seg 

distrahere til å svare alternativ C, en gruppe som arbeider for et rettferdig valg. 

Kanskje har disse elevene tatt utgangspunkt i budskapet i løpeseddelen, lavere 

skatter og mer markedsøkonomi, noe de forbinder med mer rettferdighet. Dette 

viser i så fall resonnerende ferdigheter som ikke er avskrekkende uriktige. 

Spørsmålseksempel 6 fra det internasjonale spørreskjemaet 

Det siste eksempelet på ferdighetsspørsmål fra den internasjonale delen 

kartlegger elevenes evne til å skille mellom fakta og meninger. Det er fire 

spørsmål av denne typen i spørreskjemaet, og eksempelet er det som færrest 

norske elever svarte riktig på. 

38. Tre av disse utsagnene er meninger og ett av dem er et faktum.  
Hvilket er et FAKTUM? 

A. Folk med svært lave inntekter bør ikke betale skatt. 

B. I mange land betaler de rike høyere skatt enn de fattige. 

C. Det er rettferdig at noen betaler høyere skatter enn andre. 

D. Den beste måten å minske forskjellene mellom rike og fattige på er å gi   
gaver til veldedige formål. 

På dette spørsmålet regnes alternativ B som et faktum, mens de tre andre 

alternativene regnes som meninger. Det kan selvfølgelig diskuteres om det 

virkelig er slik i mange land at de rike betaler høyere skatt enn de fattige, og hva 

skatt betyr, men utsagnet skiller seg likevel ut som det mest faktiske av de fire. 

Antallet riktige svar varierer fra 69 % i USA til 26% i Colombia og Chile. Det 

internasjonale gjennomsnittet er 49%, mens 60% av de norske elevene har 

riktige svar.  

Forholdsvis mange elever krysser av for alternativene A, C og D, flest av disse 

på C.  Et relativt stort antall elever har her problemer med å skille mellom 

meninger og fakta slik det er formulert i spørsmålet. Det er først og fremst en 

ferdighet som kartlegges: evnen til å skille mellom meninger og fakta. Meninger 

identifiseres her ved uttrykk som «bør», «rettferdig», «beste måten». Men i 
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tillegg vil kunnskap om skatt og beskatning i flere land forsterke valget av B 

som et faktum. Den internasjonale gjennomsnittsskåren viser at dette er et 

relativt vanskelig spørsmål i undersøkelsen. En årsak til dette kan være at man 

ikke i særlig grad trener på å skille mellom meninger og fakta. I Norge arbeider 

man i matematikken med sant/usant som det nærmeste skillet. En annen årsak 

kan være at økonomi først gjennomgås i 10. klasse i samfunnsfag. 66% av de 

norske elevene fra dette trinnet svarer korrekt på spørsmålet, en klart høyere 

andel enn blant de norske 9.-klassingene, men et godt stykke fra elevene i USA. 

Det er interessant at 17% av elevene i 10. klasse velger alternativ C som faktum. 

I og for seg er dette mye av en «sannhet» i Norge, der man i stor grad er opptatt 

av rettferdig fordeling av fellesbyrdene og fellesgodene,  og der mediene 

forteller om svært rike mennesker som er nullskatteytere. 

Spørsmålseksempel 7 fra det nasjonale spørreskjemaet 

Til slutt i denne gjennomgangen av instrumentene gjengir vi et 

flervalgsspørsmål fra den nasjonale delen av undersøkelsen. Dette for å illustrere 

både innhold, form og vanskegrad på tilleggsspørsmålene. 

A1 Hvem tvang Norge inn i union med Sverige i 1814? 

A.        Den danske kongen  

B.        Mektige norske godseiere 

C.        Den svenske tronarvingen Karl Johan  

D.        Keiser Napoleon 

Dette er et flervalgsspørsmål hvor innholdet er hentet fra historie i 8. klasse. 

46% av 9. klassingene ga det korrekte svaret, C, mens nesten like mange, 42%, 

ble distrahert til å svare alternativ A.  

Spørsmålet tar først og fremst sikte på å finne ut om elevene vet eller kan 

resonnere seg fram til hvem som tvang Norge inn i union med Sverige i 1814. 

Vi ser at nær halvparten av elevene svarer riktig. Samtidig kartlegger vi også 

annen kunnskap - som at Napoleon i 1814 hadde tapt sitt keiserdømme og neppe 

kunne bestemme noe, og at norske godseiere ikke hadde makt til å tvinge Norge 

inn i en union. Vi må også spørre hva grunnen kan være til at så mange mener at 

den danske kongen tvang Norge inn i unionen. Det kan skyldes at elevene 

husker at danskekongen «ga» Norge til Sverige mot nordmennenes vilje, og 

dermed «tvang» Norge inn i union med Sverige.  

I tillegg til at spørsmålet hjelper oss med å kartlegge elevenes kunnskap om noe 

som skjedd i forbindelse med 1814, er det trolig at vi også måler elevenes evne 

til å resonnere og utelukke alternativer som synes lite logiske. Det mest 
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foretrukne av de gale svarene, er de mest logisk korrekte, og det tyder på at 

elevene tenker. 

Samlet norsk skåre 

Ser vi på de norske resultatene samlet, skårer den gjennomsnittlige elev 25,4 

poeng av 38 mulige. Dette tilsvarer 103 poeng på den internasjonale skalaen (se 

tabell 3.3). Ser vi på kvartilgrensene, finner vi at den svakeste fjerdedelen av 

elevene skårer under 20 poeng (87 i den internasjonale skalaen), mens bare 2,5% 

av elevene skårer under 10 poeng. Tre fjerdedeler av elevene svarer med andre 

ord riktig på 20 spørsmål eller flere, et resultat vi mener er bra tatt i betraktning 

innhold og vanskegrad i undersøkelsen. Den fjerdedelen som presterer de beste 

resultatene, har besvart flere enn 32 (118 i skalaen) av 38 spørsmål besvart 

riktig. 64 elever av vel 3300 har alle spørsmål riktig besvart.  

De norske resultatene i forhold til andre 
land 

Her presenterer vi de norske resultatene sammenliknet med de internasjonale 

resultatene. Deretter ser vi på de tre hovedområdene som spørsmålene er delt inn 

i. Vi har delt inn hovedområde én i tre delområder som dreier seg om 

karakteristika ved demokratiet, institusjoner, praksis, rettigheter og plikter, og vi 

kommenterer hvordan de norske elevene svarer på enkeltspørsmål i forhold til 

det internasjonale gjennomsnittet. 

Det går fram av tabell 3.2 hvordan de 28 landene som er med i undersøkelsen, 

skårer på kunnskaps- og ferdighetsspørsmålene (samlet kognitiv skåre). Det 

høyest skårende landet, Polen, har en gjennomsnittlig skåre på 111, mens det 

lavest skårende landet, Colombia, har 86. Forskjellen på 23 enheter er nær 

standardavviket (her 20), og det regnes som en relativt stor forskjell. Men for 25 

av landene i undersøkelsen er forskjellen mindre enn et halvt standardavvik fra 

det internasjonale gjennomsnittet. Dette regnes som en mindre, ja ganske liten 

forskjell. Gjennomsnittet i de nordiske landene varierer mellom 99 i Sverige, 

100 i Danmark, 103 i Norge og 109 i Finland. Norge og Finland befinner seg i 

gruppen land som er signifikant bedre enn gjennomsnittet, samtidig er det finske 

gjennomsnittet klart bedre enn det norske.  

Forskjeller i kunnskaps- og ferdighetsskåre 

I noen land er det forskjell i skåre for kunnskaper og ferdigheter (tabell 3.3, 

vedlegg 3 bak i rapporten). Elevene i USA, Australia og England skårer markant 

bedre på ferdighetsspørsmålene enn på  kunnskapsspørsmålene. Også i Sverige 

er det en slik forskjell, mens det ikke er registrert noen gjennomsnittsforskjell i 
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Danmark og Norge. I nesten alle post-kommunistiske land går forskjellen den 

andre veien. Denne forskjellen kan være en indikator på ulik vekting i 

undervisningen i skolen. Det kan indikere at undervisningen i USA og England i 

noe større grad vektlegger ferdighetsorienterte aktiviteter, mens skoler i tidligere 

kommunistiske land i større grad legger vekt på kunnskapsformidling. 

Tabell 3.2: Internasjonal kognitiv skåre 

 

 111 (1.7) 5/99 - 6/99 8 15.0

 109 (0.7) 4/99 8 14.8

 108 (0.5) 5/99 9 14.8

 108 (0.8) 3/99 - 6/99 9 14.7

 107 (1.1) 6/99 - 7/99 9 15.3

 106 (1.2) 10/99 9 14.7

 105 (0.8) 4/99 - 5/99 9 15.0

 105 (0.7) 5/99 - 6/99 8 14.3

 103 (0.5) 4/99 - 6/99 8 *   14.8

 103 (0.8) 4/99  - 5/99 8 14.4

 102 (0.8) 8/99 9 14.6

 102 (0.6) 3/99 8 14.4

 101 (0.5) 4/99 8 14.8

 100 (0.5) 4/99 8 14.8

 100 (0.2) 3/99 - 12/99 8/9 14.7

 100 (0.5) 4/99 - 7/99 8 n.a.

 100 (1.3) 4/99 - 5/99 9 15.1

 99 (0.6) 11/99 9 14.7

 99 (0.8) 10/99 - 12/99 8 14.3

 98 (0.8) 4/99 - 7/99 8/9 15.0

 98 (1.3) 5/99 - 6/99 8 14.9

 96 (0.7) 4/99 8 14.5

 95 (0.9) 3/99 - 4/99 8 14.1

 94 (0.5) 4/99 8 14.7

 94 (0.7) 5/99 8 14.8

 92 (0.9) 5/99 8 14.8

 92 (0.9) 4/99 - 5/99 8 14.5

 88 (0.7) 10/99 8 14.3

 86 (0.9) 4/99 og 10/99 8 14.6

40 60 80 100 120 140 160
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Demokrati og demokratiske institusjoner 

En rekke spørsmål kartlegger elevenes kunnskaper om demokrati som sosial og 

politisk organisasjon, de demokratiske institusjonene og deres praksis og 

demokratiske rettigheter og plikter. Samtidig kartlegger undersøkelsen i noen av 

spørsmålene også sentrale demokratiske ferdigheter. I tabell 3.4, 3.5 og 3.6 er 

resultatene ordnet etter innhold i tre områder og etter type i kunnskaper og 

ferdigheter. 

Karakteristika ved demokrati som sosial og politisk organisasjon 

Tabell 3.4: Demokrati som sosial og politisk organisasjon (prosent riktig svar) 

  Kunnskaps-
spørsmål 

Ferdighets-
spørsmål 

Sp.nr.  Norge Int. Norge Int. 

12 Hvem bør styre i et demokratisk land? 79 71   

19 Hva er nødvendig i et land med demokratisk styre? 66 65   

17 Kjennetegn på det å være udemokratisk 57 53   

14 Karakteristika ved demokrati – i en tegning   77 61 

9 Hva kan være en trussel  mot demokratiet? 72 72   

29 Handlemåte i  overgangen fra diktatur til demokrati 46 54   

 

På disse spørsmålene har mellom 2/3 og 3/4 av de norske elevene svart riktig på 

spørsmålene som det er greit å knytte til norske forhold. De to mer 

fremmedartede spørsmålene (nr. 29 og 17) har omkring halvparten av elevene 

hatt problemer med. Disse spørsmålene gjelder forhold som har med brudd på 

demokratiske rettigheter og overgang til demokrati å gjøre, og dermed forhold 

som har mindre med norsk virkelighet å gjøre. Her kan elevene for eksempel ha 

prøvd å finne fram til forhold i Norge som de synes er urettferdige, ja kanskje 

«udemokratiske» som det å betale svært høye skatter. En distraktor om høye 

skatter i spørsmål 17 ble valgt av 21% av elevene.  

Svarene fra de norske elevene på dette området ligger helt nær det internasjonale 

gjennomsnittet. 

Viktige demokratiske institusjoner og deres praksis 

Når det gjelder det neste området, hva som er viktige demokratiske institusjoner, 

er bildet noe mer sprikende. Svært mange norske elever kjenner til hensikten 

med politiske partier, hvorfor vi har lover, og hva et lands grunnlover 

inneholder. Færre elever har svart riktig på spørsmål om regelmessige valg, 

utgiveren av en løpeseddel og markedsøkonomi. Når det gjelder hensikten med 

regelmessige valg, var det riktige alternativet relativt vanskelig formulert. I 
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tillegg valgte en femtedel av elevene en distraktor som sa at hensikten var å øke 

innbyggeres politiske interesse. Og enda flere valgte denne distraktoren 

internasjonalt. Løpeseddelspørsmålet ble omtalt i innledningen til dette 

kapittelet. Også her valgte en internasjonalt ikke å bruke det enkleste svaret som 

det riktige alternativet.  

Tabell 3.5: Viktige demokratiske institusjoner og deres praksis (prosent riktig svar) 

  Kunnskaps-
spørsmål 

Ferdighets-
spørsmål 

Sp.nr.  Norge Int. Norge Int. 

11 Identifisere hensikten med flere politiske partier 83 75   

22 Identifisere hensikten med regelmessige valg 57 42   

23 Identifisere hvem som har laget en løpeseddel   57 65 

24 Identifisere standpunkt hos de som har laget løpeseddelen   78 71 

25 Identifisere annet standpunkt hos de som har laget 
løpeseddelen 

  68 58 

30 Identifisere eksempel på korrupsjon i nasjonalforsamlingen 64 66   

33 Tolke budskap om  politisk lederskap i en tegning   79 77 

2 Identifisere hensikten med lover i et land 84 78   

13 Identifisere hovedoppgaven for nasjonalforsamlingen i et 
land 

71 67   

28 Identifisere formålet med grunnloven i et land 86 62   

27 Identifisere hovedkjennetegnet på markedsøkonomi 52 47   

38 Skille fakta om skatt fra meninger   60 49 

 

På spørsmålet om markedsøkonomi svarte nær 50% av elevene  riktig. Økonomi 

er lærestoff i samfunnsfag i 10. klasse, og det kan være en forklaring på at bare 

halvparten av elevene svarer riktig. På den andre siden er selvfølgelig begrepet 

brukt i historie og i den norske politiske debatten, noe som kan forklare hvorfor 

52% av elevene likevel svarte riktig på spørsmålet. 

På dette området svarer de norske elevene også både bedre og dårligere på 

spørsmålene enn det internasjonale gjennomsnittet. De norske elevene skårer 

betydelig høyere på spørsmålene om regelmessige valg og formålet med et lands 

grunnlover. De skårer lavere på spørsmålene om korrupsjon og om utgiveren av 

løpeseddelen der begrepet opposisjon ble brukt. Begrepet korrupsjon er relativt 

lite fremme i norsk politisk debatt, så mange norske elever har nok funnet 

begrepet fremmedartet.  

Plikter og rettigheter i et demokrati 

Noe av det samme mønsteret gjør seg også gjeldende når det gjelder det siste 

området innenfor demokrati og demokratiske institusjoner: Hva som er 

rettigheter og plikter i et demokrati. Særlig ett spørsmål har svært lav prosent 
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riktige svar. Her har ikke teksten som elevene skulle forholde seg til, et tydelig 

hovedpoeng. 

Tabell 3.6: Plikter og rettigheter (prosent riktig svar) 

  Kunnskaps-
spørsmål 

Ferdighets-
spørsmål 

Sp.nr.  Norge Int. Norge Int. 

3 Identifisere en politisk rettighet 80 78   

10 Identifisere hva politiske organisasjoner i et demokratisk land 
kan gjøre 

69 59   

15 Identifisere brudd på folks rettigheter i et demokratisk land 48 53   

1 Identifisere en hovedrettighet i et representativt demokrati 79 79   

4 Identifisere en journalists krenkede rettighet 68 70   

18 Vurderer virkningen av oppkjøp av aviser 65 57   

7 Vurdere betydningen av flere organisasjoner i demokratiske 
land 

69 69   

34 Finne hovedpoeng i en artikkel om fabrikknedlegging   34 35 

6 Identifisere hovedformålet med FNs menneskerettserklæring 61 77   

20 Identifisere rettigheter i FNs barnekonvensjon 73 77   

8 Identifisere hovedformålet med fagforeninger 67 64   

35 Demonstrere politiske avveininger ved nedlegging av en 
fabrikk 

  75 67 

De norske elevene svarer svært bra på spørsmål der de skal indentifisere en 

politisk rettighet og en hovedrettighet i et representativt demokrati. Mindre bra 

svarer de på spørsmål der de skal identifisere brudd på folks rettigheter i et 

demokratisk land og krysse av for  hva som er hovedpoenget med FNs 

menneskerettserklæring. På resten av spørsmålene på dette området presterer de 

norske elevene helt nær det internasjonale gjennomsnittet. 

På et spørsmål på dette området svarer de norske elevene svært mye bedre enn 

det internasjonale gjennomsnittet. Det gjelder å identifisere hva organisasjoner i 

et demokrati kan gjøre (10 prosentpoeng). På ett spørsmål svarer de norske 

elevene langt dårligere enn det internasjonale gjennomsnittet: Hovedformålet 

med FNs menneskerettserklæring (16 prosentpoeng). 32% av de norske elevene 

forbinder det med å minske konfliktene mellom land og ikke med de 

grunnleggende rettighetene for alle mennesker.  Det betyr at eleven forveksler 

hovedformålet med erklæringen med organisasjonens hovedformål. Det siste 

dokumenterer de at de kan i neste omtalte spørsmål. 

Nasjonal identitet og regionale og internasjonale 
forbindelser 

Undersøkelsen inneholder relativt få kunnskaps- og ferdighetsspørsmål knyttet 

til dette området. Det er desto flere i den affektive delen der forhold til det 
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nasjonale kartlegges. Dessuten er det utviklet en rekke tilleggsspørsmål om både 

det nasjonale og det internasjonale som blir rapportert i kapittel 5 om 

«Holdninger». 

Tabell 3.7: Nasjonal identitet, regionale og internasjonale forbindelser  

(prosent riktig svar) 

Sp.nr Område Innhold Norge Int. Norge Int. 

32 Hva som knytter et individ til et 
samfunn 

Skille ut mening om flagget og 
nasjonalsang 

  69 66 

36  Tolke en tegning som antyder 
omskrivning av historien 

  49 58 

21 Betydningen av nasjonal 
identitet, flernasjonalitet, 
overnasjonale forbindelser og 
organisasjoner 

Ta stilling til hvem som eier og 
styrer flernasjonale selskaper 

49 47   

31  Skille ut en mening om 
miljøproblemers internasjonale 
karakter 

  66 53 

16  Hovedformålet med FN 92 85   

På dette området finner vi spørsmålet der de norske elevene skåret høyest. 92% 

svarte at hovedformålet med FN er å opprettholde fred og sikkerhet mellom 

landene.  

På to av spørsmålene har mer enn halvparten av de norske elevene problemer. 

Spørsmål 36 er allerede kommentert under spørsmålseksempel 4 foran. 

Omskrivning av historien virker nok relativt fremmedartet for norske elever. 

Økonomi (spørsmål 21) er et emneområde som tas opp i samfunnsfag 10. klasse, 

og det er også på dette klassetrinnet det legges spesiell vekt på internasjonal 

handel og flernasjonale selskaper i blant annet geografi. Det er derfor grunn til å 

tro at de som vet rett svar her, godt kan ha lært det andre steder enn på skolen. 

Prosenten rett svar stiger til 63 i 10. klasse. 

I forhold til det internasjonale gjennomsnittet svarer de norske elevene meget 

bra på ferdighetsspørsmålet om miljøproblemers internasjonale karakter (+13 

prosentpoeng). Som kommentert tidligere svarer de norske elevene betydelig 

dårligere (9 prosentpoeng) på spørsmålet om omskrivning av historien. På de 

andre spørsmålene ligger de norske elevenes svar relativt nær det internasjonale 

gjennomsnittet. 

Det som binder sammen og det som splitter 

Heller ikke på dette området inneholder undersøkelsen mange kunnskaps- og 

ferdighetsspørsmål. Området er i hovedsak dekt i seksjonen der sentrale 

holdninger med betydning for demokratisk beredskap er kartlagt. 
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Tabell 3.8: Det som binder sammen og det som splitter (prosent riktig svar) 

Sp.nr Område Innhold Norge Int. Norge Int. 

5 Integrering og interaksjon i 
samfunnet 

Identifisere kvinnediskriminering 
ved søking på jobb 

73 65   

26  Identifisere brudd på regelen 
om likelønn  

  57 50 

37  Skille ut faktum om menn og 
kvinner i politikken 

  74 72 

Spørsmål 5 og 26 dreier seg begge om kjønnsdiskriminering. Når 73% svarer 

riktig på det første og «bare» 57% på det neste, er det grunn til å tro at dette har 

med spørsmålsstillingen og distraktorene å gjøre. Spørsmål 26, som dreier seg 

om lik lønn for likt arbeid, krever at elevene vet noe om utdanning og lønn, 

arbeidserfaring og lønn og kjønn og lønn. Det siste er det riktige svaret: Når 

forskjell i betaling skyldes kjønn er det brudd på regelen om lik lønn for likt 

arbeid. Også dette stoffet skal ifølge læreplanen få en systematisk behandling i 

samfunnsfagundervisningen i 10. klasse. Dette kan vi indirekte lese ved å 

sammenlikne forskjellen i resultat fra 9. til 10. klasse. Den er på 14 

prosentpoeng, den største vi finner i undersøkelsen.  

På alle de tre spørsmålene på dette området skårer de norske elevene over det 

internasjonale gjennomsnittet.  

Forskjeller i de norske elevenes svar 

I tillegg til å kartlegge elevenes kunnskaper om innholdet i sentrale 

demokratirelaterte begreper og sammenhenger, kartlegger undersøkelsen 

dimensjonen ferdigheter. Disse to dimensjonene diskuteres mye i skoledebatt og 

forskning, og vi forsøker å knytte noen avgrensinger og avklaringer til 

begrepsbruken før vi ser nærmere på resultatene i dette todimensjonale lyset. 

Det vil alltid være vanskelig å skille mellom spørsmål som kartlegger 

kunnskaper, og spørsmål som kartlegger ferdigheter. Som vist i gjennomgangen 

av instrumentene i begynnelsen av dette kapittelet, vil ofte elevene ta i bruk 

tenkeferdigheten å resonnere når de skal svare på flervalgsspørsmål. Samtidig 

vil det være vanskelig å forholde seg til en politisk tegning, tekster, fakta og 

meninger uten å knytte det til kunnskaper. Undersøkelsen selv er et eksempel på 

denne gjensidigheten når den også tillegger alle spørsmålene som defineres som 

ferdighetsspørsmål, en innholdsdimensjon. Det så vi i forrige avsnitt.  

Tross dette opererer vi både i undersøkelsen, i omtale og fortolkning av 

læreplaner og i undervisningsplanlegging med et skille mellom kunnskaper og 

ferdigheter. Vi aksepterer at de er sammenvevde, men samtidig foretar vi en 
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deling hvor vi sier at et spørsmål eller en aktivitet er mer preget av kunnskaper 

enn ferdigheter – og omvendt. 

Den nære forbindelsen mellom kunnskaper og ferdigheter i Civic-undersøkelsen 

kan illustreres i et diagram hvor den enkelte elevens skåre på henholdsvis 

kunnskaper og ferdigheter er plassert i et aksesystem. Diagrammet illustrerer en 

samvariasjon mellom skåre for kunnskaper og ferdigheter på 0,9. Det betyr 

skåre for kunnskaper og ferdigheter varierer i takt for de fleste elevene. For noen 

elever kan vi likevel se at de skårer høyere på kunnskaper enn ferdigheter og 

omvendt. 
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Figur 3.9: Solsikkediagram for elevenes kunnskaper og ferdigheter 

Gruppering av ferdigheter 

Ser vi nærmere på de ulike ferdighetene som undersøkelsen kartlegger, kan de 

deles inn i tre områder. I tillegg kommer et område som ligger helt i 

grenselandet mellom kunnskaper og ferdigheter.  

Det første ferdighetsområdet dreier seg om å fortolke politiske tegninger. I 

innledningen til kapittelet omtalte vi den lave norske skåren på 49% på 

tegningen som skal illustrere omskrivning av historien. På fortolkningen av de 

andre tegningene skåret norske elever henholdsvis 77% og 79%. Ser vi på 

resultatene samlet, hadde 37% av elevene alle tre svar riktig, 38% hadde to 
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riktige svar, og bare 6% var uten riktige svar. Vi vurderer det slik at norske 

elever gjennomgående er relativt gode til å fortolke politiske tegninger. 

Det andre ferdighetsområdet dreier seg om tolkning av budskap i tekst og om 

resonnementer med utgangspunkt i tolkningen. Også her gjorde de norske 

elevene det dårlig på et spørsmål der hovedbudskapet ikke trådte helt tydelig 

fram i teksten, bare 34% svarte riktig. På de fire andre spørsmålene var skårene 

henholdsvis 57%, 78%, 68% og 75%. Høyest skåret elevene når de skulle 

identifisere et standpunkt og demonstrere en politisk avveining. På disse 

spørsmålene er det færre elever, 16%, som svarer riktig på alle.  27% svarer 

riktig på fire av fem spørsmål, men gruppen som ikke hadde noen riktige svar 

utgjør 4% av elevene. Svarene her tyder på litt større usikkerhet i forhold til 

dette ferdighetsområdet. Evnen til å lese og resonnere rundt politisk tekst kan 

være et område for mer øving i skolen. 

Det tredje ferdighetsområdet dreier seg om å skille fakta fra meninger, en 

ferdighet det er god bruk for når en skal forholde seg til politiske utsagn og 

politikk i de forskjellige mediene. Undersøkelsen bruker fire slike spørsmål, og 

elevene har skårer på henholdsvis 59%, 66%, 66% og 69%. Igjen har over en 

tredjedel besvart fire spørsmål riktig. 23% har tre riktige svar, og bare 6% er 

uten riktige svar på dette området. Også her dokumenterer flertallet av elever 

gode ferdigheter, men med litt lavere gjennomsnittlig skåre enn på det første 

ferdighetsområdet. 

På det fjerde området gjelder det å forholde seg til korte scenarier og å 

resonnere seg fram til sannsynlig utfall av et problem eller en sak. Det er fem 

spørsmål med slike korte scenarier i undersøkelsen, hvorav ett regnes til 

ferdighetsområdet og fire til kunnskapsområdet. Når elevene arbeider med disse 

oppgavene, bruker de både kunnskaper og ferdigheter, og spørsmålene befinner 

seg derfor i en slags «gråsone» når det gjelder type. Norske elever svarte 

gjennomgående bra på disse spørsmålene. Skårene var henholdsvis 68%, 73%, 

65%, 57% og 46%. Med unntak av det siste var alle spørsmålene besvart riktig 

godt over det internasjonale gjennomsnittet. Det siste handlet om overgangen 

mellom diktatur og demokrati, et relativt fremmed område å resonnere omkring 

og vurdere for norske elever. Én av fem elever hadde svart riktig på alle 

spørsmål på dette området, men 23% hadde 4 riktige. Bare 5% av elevene var 

uten riktige svar.  

Kjønnsforskjeller 

I tidligere internasjonale undersøkelser på dette og andre områder har det ofte 

vært registrert betydelige kjønnsforskjeller. Da har guttene gjort det 

gjennomgående bedre enn jentene. Samlet er det ingen forskjeller mellom 

jenters og gutters prestasjoner i denne undersøkelsen. Ser vi på enkeltspørsmål, 

finner vi imidlertid noen forskjeller. På seks av enkeltspørsmålene er det en 
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signifikant forskjell på mer enn fem prosentpoeng mellom jenters og gutters 

prestasjoner.  

Jentene svarer bedre på spørsmål om formålet med lover, om hovedbudskapet i 

og hensikten med en tegning om hvordan ulike meninger kan gjøre det vanskelig 

å regjere, og om identifisering av en rettighet som finnes i FNs 

barnekonvensjon. På det siste spørsmålet krysser 10 prosentpoeng flere jenter 

enn gutter av for det riktige alternativet. Guttene svarer bedre på spørsmål om 

brudd på folks rettigheter i et demokratisk land, om kjennetegn ved et 

flernasjonalt selskap og om hovedkjennetegnet på en markedsøkonomi. 

Guttenes avkrysninger på spørsmål knyttet til økonomi er mer enn 10 

prosentpoeng bedre enn jentenes. Likevel er hovedfunnet at det er liten forskjell 

på elevenes svar, noe som også gjennomsnittsskåren for gutter og jenter viser. 

Jentene har et gjennomsnitt på 25,5 riktige svar av 38, og guttene 25,3.  

Andre bakgrunnsfaktorer 

Vi finner både store likheter og store forskjeller mellom elever i Civic-

materialet. I analysen spør vi om dette er indikatorer på ulik 

undervisningsinnsats og læring.  Er det uttrykk for at sosiokulturelle og 

sosioøkonomiske forhold er særlig betydningsfulle når vi har å gjøre med 

spørsmål som Civic-studien kartlegger? Vi ser også på om forskjellene er 

knyttet til små og store klasser, til geografi og til by/land-problematikk? 

Dessuten undersøker vi om det kan være andre mulige forklaringer. 

I undersøkelsen har elevene svart på spørsmål om antall bøker hjemme, om 

planer for egen utdanning og om mors og fars utdanning. Dette er faktorer som 

gir indikasjoner på det sosiokulturelle og i noen grad sosioøkonomiske miljøet 

elevene kommer fra. 

Bokressurser i hjemmet viser seg å være viktig for den kognitive (kunnskaper og 

ferdigheter) skåren. Jo flere bøker elevene oppgir at de har hjemme, jo høyere 

skårer elevene i gjennomsnitt. Det gjelder både internasjonalt og i Norge. 

Elevenes kulturelle kapital eller sosiokulturelle bakgrunn har med andre ord 

betydning for hva de presterer. 

Dette forsterkes ved at foreldrenes utdanning i noen grad også slår ut på de 

kognitive resultatene. Elever som kommer fra hjem hvor far har universitets- 

eller høgskoleutdanning, har en skåre nær 110. Elevene som oppgir at far har en 

kort utdanning eller ikke vet hva fars utdanning er, har et gjennomsnitt nær og 

litt lavere enn 100. Dette er resultater som forventet. Det overraskende er 

kanskje at forskjellen ikke er større. 

Elevenes egne planer for utdanning og samlet skåre for kunnskaper og 

ferdigheter følger hverandre. Elever som planlegger en kort utdanning, skårer i 
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gjennomsnitt under 90 på skalaen. Elever som planlegger 910 års utdanning, 

skårer over 110. Dette er resultater som forventet. 

Forskjeller på klassenivå 

Når vi analyserer på klassenivå i stedet for elevnivå, trer det fram relativt store 

forskjeller i materialet. Gjennomsnittsskåren for den høyest presterende klassen 

er 120, mens den lavest presterende klassen har en skåre på 85. Gjennomsnitt for 

de 10 klassene med svakest skåre er 90, mens den for de 10 med høyest skåre er 

116. Her er forskjellen på 26 enheter, noe over ett elevstandardavvik. Den lavest 

presterende fjerdedelen av klassene skårer i gjennomsnitt under 98, mens den 

mest-presterende fjerdedelen har et klassegjennomsnitt på over 107. Det betyr at 

det er under et halvt elevstandardavvik mellom de resterende 50 % av klassene. 

Selv om det er forskjeller mellom klassene, er disse for de flestes vedkommende 

ikke så store.  

Den relative likheten i skåre for de fleste klassene forsterker en indikasjon om at  

enhetsskolen med den relative mål-, ressurs- og innsatslikhet gir utslag i landet 

vårt.  

På den andre siden ser også sosiøkonomiske og sosiokulturelle faktorer ut til 

være betydningsfulle. Ser vi nærmere på mulig korrelasjon på klassenivå, finner 

vi at gjennomsnittlig kognitiv skåre for klassen samvarierer med antall bøker 

hjemme (r. = 0,50) , med planer for egen utdanning (r. = 0,45), med fars 

utdanning (r. = 0,57)og med mors utdanning (r. = 0,60). Dette er høye tall for 

samvariasjon som indikerer at hovedforklaringen på forskjellen mellom klasser 

ligger utenfor skolen og heller henger sammen med elevenes hjemmebakgrunn. 

Rekruttering til skoler skjer gjerne geografisk, og boligstrukturen i norske byer 

og tettsteder er svært mange steder slik at dette er med på å bestemme 

forskjellene mellom klasser på ulike skoler. 

Ser vi på samvariasjonen mellom kunnskaper og ferdigheter på den ene siden og 

elevenes oppfatning av et åpent klasseromsmiljø på den andre, finner vi at den er 

relativt sterk. Vi finner en korrelasjon på 0,35, noe som indikerer at 

klasseromsmiljøet kan være en betydningsfull faktor for å forklare kognitiv 

skåre. På den andre siden kan det også være slik at elevenes skåre kan være av 

betydning for om det er mulig å etablere et åpent klasseromsklima. 

Internasjonalt heller en til at kognitiv skåre påvirkes av klasseromsklimaet. 

Klassene i undersøkelsen varierer i størrelse fra fem elever i den minste til 54 

elever i den største. 18 klasser har mindre enn 15 elever, 38 klasser har mindre 

enn 20 elever. Tre klasser er såkalte storklasser med henholdsvis 40, 53 og 54 

elever. De gjenværende 113 klassene har normalsstørrelse med 20 til 29 elever. 

Skiller noen av disse gruppene seg ut på noen måte? 
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De tre storklassene har et kognitivt gjennomsnitt på 108, mens de 18 klassene 

med mindre enn 15 elever har et gjennomsnitt på 101. Dette utgjør ikke mer enn 

et tredjedels elevstandardavvik og er en relativt liten forskjell. For storklassene 

ser det ut til at de sosioøkonomiske og sosiokulturelle forholdene er svært 

betydningfulle. Her finner vi samvariasjoner på 0,88, 0,87, 0,84 og 0,72 mellom 

de fire indikatorene og gjennomsnittlig kognitiv skåre. For de minste klassene 

blir samvariasjonene mye mindre tydelige med 0,43, 0,15, 0,20 og 0,14 . Slike 

sammenhenger eller mangel på slike kommer ofte som en følge av klasse-

størrelse, og det er ikke mulig å trekke slutninger om mulige årsaker til 

forskjellene. 

 

Figur 3.10: Plottdiagram over kunnskaper og ferdigheter på klassenivå 

En annen interessant forskjell på klassenivå er knyttet til kunnskaper og 

ferdigheter. I figur 3.10 gjengis et diagram hvor de gjennomsnittlige 

klasseresultatene er plottet inn i forhold til to akser. Plassering i forhold til den 

loddrette aksen antyder gjennomsnittlig ferdighetsskåre. Plassering i forhold til 

den loddrette aksen antyder kunnskapsskåre. I de fleste klassene følger 

ferdighetsskåren og kunnskapsskåren hverandre. Det er stor samvariasjon. Men 

et mindre antall klasser har en skåre som helt klart går i en bestemt retning. 

Disse skiller seg fra de «vanlige» klassene på en måte som fortjener nærmere 

analyse. Trolig skyldes disse forskjellene ulik vektlegging i undervisningen.  
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Klassetrinnsforskjeller 

På en tredjedel av skolene som deltok i undersøkelsen, besvarte også 10.-

klassinger alle spørsmål. Når vi sammenlikner disse kognitive resultatene med 

det norske gjennomsnittet for 9. klasse, finner vi flere forskjeller i antall riktige 

svar.  

Gjennomsnittsskåren endres fra 103 i 9. til 110 i 10. klasse. Dette er en endring 

på nær en tredjedels standardavvik. Den gjennomsnittlige endringen ligger svært 

nær endringene den store TIMSS-undersøkelsen (Lie et al 1997) fant for 

tilsvarende aldersgruppe i matematikk og naturfag. I matematikk endret samlet 

skåre seg fra 461 for 14-åringene til 503 for 15-åringene. Endringen på 42 

enheter ligger helt nær et halvt standardavvik. Endringen i naturfag gikk fra 483 

til 527, en endring på 44 enheter. Også dette ligger helt nær et halvt 

standardavvik. Endringen fra ett klassetrinn til det neste var altså i TIMSS-

undersøkelsen større enn den vi finner i Civic-undersøkelsen. Slike 

sammenlikninger kan være en indikasjon på at skolemessige forhold har noe 

større betydning for naturfag og matematikk enn på demokratirelaterte 

kunnskaps- og ferdighetsområder. 

Tabell 3.11: Større endringer fra 9. til 10. klasse 

Sp.nr 
 

Innholdet i spørsmålet 
Forskjell i 
prosent-
poeng 

  Store endringer  

8 K Identifisere hovedformålet med fagforeninger + 14 

26 K/F Identifisere brudd på regelen om likelønn +14 

21 K Ta stilling til hvem som eier og styrer flernasjonale selskaper +12 

30 K Identifisere eksempel på korrupsjon i nasjonalforsamlingen +11 

32 F Skille ut mening om flagg og nasjonalsang +11 

4 K/F Identifisere en journalists krenkede rettighet +10 

15 K Identifisere brudd på folks rettigheter i et demokratisk land +10 

31 F Skille ut mening om miljøproblemers internasjonale karakter +10 

19 K Hva er nødvendig i et land med demokratisk styre? +10 

  Moderate endringer  

27 K Identifisere hovedkjennetegnet på en markedsøkonomi + 9 

23 F Identifisere hvem som har laget en løpeseddel + 8 

24 F Identifisere standpunkt om skatter hos de som har laget løpeseddel + 8 

29 K/F Handlemåte i overgangen fra diktatur til demokrati + 8 

Bak den gjennomsnittlige skåren skjuler det seg relativt store ulikheter i 

besvarelsen av enkeltspørsmål. Ser vi på hvert enkelt, finner vi at det er positiv 

endring for alle spørsmål unntatt ett. Dette siste gjelder spørsmålet om hvilken 

av fire foreslåtte rettigheter som finnes i FNs barnekonvensjon. Her svarer to 
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prosentpoeng færre elever det korrekte svaret, å bli beskyttet mot vold. 

Distraktoren som flere nå velger, er retten til å velge skole, en rett som 

aktualiseres veldig for elevene i 10. klasse bare to måneder før avslutningen av 

grunnskolen. 

De positive endringene varierer fra bare et par prosentpoeng og opp til 14 

prosentpoeng. Bak endringene finnes med stor sannsynlighet både modning, 

annen påvirkning og skolemessige forhold. I tabell 3.11 står de 13 spørsmålene 

der forskjellen mellom trinnene er størst. De er rangert og ordnet i to 

hovedgrupper. 

Flere av spørsmålene handler om forhold som er lærestoff i samfunnsfag i 10. 

klasse. Det gjelder begreper som markedsøkonomi og flernasjonale selskaper og 

spørsmål om skatt og fagforeninger. I 10. klasse skal også eleven sette seg inn i 

styringsordninger og politiske forhold i Europa og andre verdensdeler. Slik 

undervisning vil naturlig berøre begreper som diktatur og korrupsjon. Mye kan 

tyde på at skolemessige forhold og læring ligger under de relativt store 

endringene i resultater vi finner her. 

Nasjonale tilleggsspørsmål 

De nasjonale tilleggsspørsmålene er utviklet for å kartlegge elevenes kunnskaper 

i demokratirelaterte deler av historie og om politiske institusjoner, begreper og 

saksområder. Til det brukes 17 flervalgsspørsmål, fem utsagn om norsk politikk 

og noen utsagn om drivhuseffekten. Det siste er tatt med fordi det er et eksempel 

på et viktig politisk saksområde. 

Historiske spørsmål om politikk og kultur 

I  undersøkelsen er det stilt spørsmål om den epoken i norsk historie som er 

lærestoff i 8. eller 9. klasse ut fra en vanlig fortolkning av L97. Et par av 

spørsmålene handler om forhold som elevene ikke nødvendigvis har lært om på 

skolen. I tabell 3.12 står spørsmålet, det riktige svaret (i kursiv) og prosent-

andelen riktige svar for elevene fra 9. klasse som har besvart spørsmålet. 

Spørsmålene i denne delen av undersøkelsen er særlig knyttet til hovedområde 

2, nasjonal identitet og internasjonale relasjoner. Svært få elever har presise 

kunnskaper om unionstiden med Sverige. Kanskje har distraktorene vært for 

vanskelige. Vi har allerede vist at danskekongen som distraktor på det første 

spørsmålet kan føre til et resonnement som slett ikke er så galt – men som 

likevel fører til galt svar.  
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Tabell 3.12: Spørsmål fra norsk historie 

 N=1120 Prosent 

A1 Hvem tvang Norge inn i union med Sverige? 
Den svenske tronarvingen Karl Johan 

45 

A2 Hva hadde Norge og Sverige felles i unionen mellom 1814 og 1905? 
Konge og utenrikstjeneste 

30 

A5 Hvem ledet innføringen av parlamentarismen i Norge i 1884? 
Johan Sverdrup 

54 

A7 I 1905 ble unionen mellom Norge og Sverige oppløst. Hvem tok initiativet til dette? 
Stortinget og den norske regjeringen som ville ha full selvstendighet 

67 

A8 Når fikk kvinnene i Norge alminnelig stemmerett? 
1913 

49 

A9 Hva var Norges stilling under 1. verdenskrig? 
Norge var nøytralt 

54 

A10 Hvem ble leder av partiet Nasjonal Samling (NS) i 1933? 
Vidkun Quisling 

63 

A11 Når gikk Tyskland til angrep på Norge? 
9. april 1940 

66 

Distraktoren som ble valgt av flest elever i spørsmål A2 om unionens innhold, 

var alternativ D: Konge, nasjonalforsamling og militære styrker med 33%. 

Alternativ A: Nasjonalforsamling og regjering ble krysset av 22% av elevene. 

En resonnerende elev burde her husket og brukt kunnskapen om at Norge tross 

alt fikk sin grunnlov og sitt Storting i 1814, og at nasjonalforsamlingen vår var 

aktiv og hadde makt gjennom hele 1800-tallet. Både i spørsmålet om 

parlamentarisme og i spørsmålet om oppløsning av unionen viser flere elever at 

dette er noe de egentlig er kjent med. Men de forbinder kanskje ikke Stortinget 

med Norges nasjonalforsamling, og dermed blir svarene preget av ren gjetning. 

En annen tolkning kan ha med undervisning og lærebøker å gjøre. Ved å gi 

inntrykk av at Norge hadde enda mer felles med Sverige enn det som var tilfelle, 

får elevene et bilde av unionstiden som verre for Norge enn det den virkelig var 

– og at det er det inntrykket de sitter igjen med etter gjennomgangen fra året før. 

(1800-tallet og tiden fram til 1914 hører med til stoffet som gjennomgås i 8. 

klasse.) 

Mellom halvparten og to tredjedeler av elevene svarer riktig på sentrale 

spørsmål fra 1900-tallet. Her stiger prosenten for riktig avkrysning etter hvert 

som vi nærmer oss vår egen tid. For mange elever reflekterer nok dette 

avstanden til tidspunktet de har arbeidet med stoffet på. Første og andre 

verdenskrig hører til lærestoffet som det ifølge L97 arbeides med i 9. klasse. På 

spørsmålet om Norges stilling i første verdenskrig krysset 23% av elevene av for 

alternativet Norge var alliert med Storbritannia, Frankrike og USA. Disse 

elevene forveksler trolig første verdenskrig med den andre. 
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Kjente personer i norsk historie 

De neste spørsmålene er knyttet til kjente personer i norsk historie, og tabell 

3.13 viser spørsmål, svar og andelen rette svar i prosent: 

Tabell 3.13: Kjente personer 

 N=1120 Prosent 

A3 Hvem skapte det nynorske skriftspråket? 
Ivar Aasen 

69 

A4 Hvem skrev teksten til nasjonalsangen ”Ja vi elsker”? 
Bjørnstjerne Bjørnson  

75 

A6 Polarferder gjorde en nordmann internasjonalt berømt i 1880-90-årene. Han var 
også aktiv i politikken. Hvem var dette? 
Fridtjof Nansen  

51 

Det dreier seg til dels om personer som gjorde Norge kjent i utlandet, og som 

også nærmest  er som nasjonale symboler å regne. Mange elever krysser her av 

for de riktige alternativene selv om distraktorene ikke gjorde dem til noen 

selvfølge eller et enkelt valg. Dette synes derfor å være kunnskaper som sitter 

hos mange elever. 

Spørsmål om demokratiske forhold i Norge  

De fire neste spørsmålene har mer direkte med demokrati å gjøre og oppført i 

tabell 3.14: 

Tabell 3.14: Spørsmål om demokrati og politiske forhold i Norge 

 N=1120 Prosent 

A13 Hva er et politisk parti? 
En sammenslutning av folk som har felles oppfatning av hvordan landet bør styres. 

74 

A14 Hva er et kommunestyre? 
Folkevalgt forsamling for en kommune. 

77 

A15 Hva vil det si at Norge er en rettsstat? 
Folk kan bare få fengselsstraff etter lov og dom. 

58 

A16 Nedenfor finner du fire hendelser. Hvilken av dem er et eksempel på sivil ulydighet? 
Folk nekter å godta vedtak fra folkevalgte forsamlinger. 

53 

A17 Hvem er statsminister i Norge? 
Kjell Magne Bondevik. 

93 

Mange elever krysser av for riktig alternativ når de skal beskrive et politisk 

parti. Vi hadde kanskje trodd at flere elever ville valgt alternativ A: En 

sammenslutning av folk som kjemper for egne interesser, men bare 9% gjorde 

det. Dette viser at mange kan skille mellom en interesseorganisasjon og et 

politisk parti med et mangfold av interesser og hensyn å ivareta. Svar fra den 

internasjonale kognitive delen viser det samme. Tre fjerdedeler av elevene 

svarer også riktig på spørsmålet om hva et kommunestyre er. 
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Seks av ti elever krysser av for riktig alternativ for beskrivelse av en rettsstat. 

Dette er et begrep som elevene møter i 9. klasse, men i en sammenheng der det i 

hovedsak fokuseres på arbeidet med lov, orden og domstoler. Begrepet er i 

større grad en abstraksjon enn andre begreper de møter i denne undervisningen. 

23% av elevene har krysset av for alternativet Domstolene blir styrt av 

regjeringen. Denne feilkoplingen skyldes nok at elevene ser på begge som en 

del av statsapparatet, men glemmer maktfordelingsprinsippet. 

Spørsmålet om sivil ulydighet besvares riktig av nær halvparten av elevene. 

Resten av dem fordeler seg relativt likt på alternativene: A: Elever nekter å 

svare på spørsmål i timene.  B: Stortingsrepresentanter nekter å stemme i 

Stortinget  C: Folk lar være å stemme ved valg  Alle disse alternativene bærer i 

seg ulydighet og vil tiltrekke seg mange elever som ikke er fortrolige med 

begrepet «sivil».  

Det siste spørsmålet får en kjempeskåre og skiller ikke mellom elevene i det 

hele tatt. Motivet for å ta det med er mer å gi alle elever mulighet til å krysse av 

for noe de virkelig vet, samtidig som det gir en indikator på at spørsmålene 

virkelig blir lest. 

Spørsmål fra aktuell, norsk politikk  

Det er også brukt en annen måte å spørre på for å kartlegge kunnskaper i den 

nasjonale delen av undersøkelsen. Her får vi et annet og mer differensiert bilde 

av kunnskapsprofilen hos elevene. Både graderingene og muligheten for å 

krysse av for vet ikke bidrar til det. Svarene fra elevene er gjengitt i tabell 3.15. 

Tabell 3.15: Aktuell, norsk politikk 

A18 Her er noen påstander om norsk politikk                   
N = 1120 

Jeg vet 
at dette 
er galt 

Jeg tror 
at dette 
er galt 

Jeg tror 
at dette 
er riktig 

Jeg vet 
at dette 
er riktig 

Jeg vet 
ikke 

1. Kristelig Folkeparti er med i regjeringen 3 4 24 58 9 

2. Arbeiderpartiet er det største opposisjonspartiet 1 7 33 34 22 

3. Kirsti Kolle Grøndahl er utenriksminister i Norge 28 21 13 4 32 

4. Det er flere kvinner enn menn i den norske regjeringen 26 33 12 8 19 

5. Folk som står til høyre i politikken, støtter prinsippet om fri 
økonomisk konkurranse mer enn folk som står til venstre 

3 11 21 6 56 

Disse utsagnene er satt opp slik at forventet vanskegrad øker, og det kan vi 

nesten lese ut av avkrysningene for vet ikke. Det siste spørsmålet er helt klart det 

vanskeligste, og hele 56% av elevene krysser her av for vet ikke. Bare 6% 

erklærer seg sikre på at høyrepolitikk og fri konkurranse følges ad, mens 21% 

sier de tror det. Dette er flere enn de som sier det motsatte. Undervisning om 

økonomiske forhold er lagt til 10. klasse i L97, så noe av forklaringen på svak 
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skåre kan trolig hentes her. Spørsmålet er ikke stilt til 10.-klasseelevene, og 

dermed kan vi ikke sjekke om de besvarer det bedre. 

Generelt forteller svarene på disse spørsmålene at en del elever er svært usikre. 

På de fire første svarer mellom 10% og 30% vet ikke. Dessuten velger flere 

elever å legge seg inn mot midten der de svarer tror og ikke vet. De to første 

utsagnene berører spørsmål som et vanlig orientert samfunnsindivid bør ha 

oversikt over. Og mange, 82% og 67%,  av de 14 / 15 år gamle elevene svarer at 

de vet eller tror de vet hva som riktig. De mer spesielle kunnskapene vi 

kartlegger i de neste to utsagnene, får mye lavere riktig skåre. Kirsti Kolle 

Grøndahl var stortingspresident våren 1999. Nær halvparten av elevene vet eller 

tror at hun ikke er utenriksminister. Nær 60% vet eller tror ikke at det er flere 

kvinner enn menn i regjeringen som er det riktige. Men ca. 20% vet eller tror at 

kvinnene er i flertall.  

Et aktuelt politisk tema: drivhuseffekten og global oppvarming 

Utsagn om drivhuseffekten er tatt med som indikator i undersøkelsen fordi det 

dreier seg om et helt sentralt politisk kunnskapsområde. De siste årene har det til 

stadighet vært medieoppslag om emnet, og det er lærestoff i samfunnsfag i 8. 

klasse og i natur- og miljøfag i 10. klasse.  

I oppgaven fikk elevene lese en introduksjon hvor det sto følgende: Et svært 

viktig politisk tema for tiden er det vi kaller klimaproblemet eller økt 

drivhuseffekt. Hva er de tre mest sannsynlige effektene av økt drivhuseffekt på 

jorda? Elevene fikk ni alternativer og beskjed om å krysse av for tre av dem. I 

tabell 3.16 er de sannsynlige effektene eller virkningene satt i kursiv. 

Avkrysningene fordelte seg slik: 

Tabell 3.16: Følger av økt drivhuseffekt 

A19 N=1121 
Prosent 

 Det vil falle mer sur nedbør 40 

 Gjennomsnittstemperaturen på jorda vil synke 13 

 Havet vil stige 41 

 Gjennomsnittstemperaturen på jorda vil stige 66 

 Været vil bli roligere 8 

 Det blir lettere å dyrke mat på jorda 12 

 Ozonlaget vil bli tynnet ut 72 

 Havet vil synke 9 

 Været vil bli mer ustabilt og urolig 30 

De tre påstandene som her står i kursiv i tabell 3.16, regnes som relativt sikre 

virkninger av økt drivhuseffekt. To tredjedeler av elevene mener økt temperatur 
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vil bli en virkning, mens nær en tredjedel setter kryss ved mer ustabilt vær, og 

noe over 40% krysser av for havstigning. Under halvparten av elevene kan 

dermed identifisere trolige hovedvirkninger av økt drivhuseffekt på jorda. Et lite 

lyspunkt er at svært få elever, henholdsvis 13%, 7% og 9% har krysset av for 

motsatsene til de tre trolige virkningene. 

Avkrysningen som flest gjør, er knyttet til uttynning av ozonlaget. At det finnes 

en slik sammenheng er en utbredt misforståelse i voksenbefolkningen, og den 

har også festet seg hos disse elevene.  

Hovedtrekk ved elevenes kunnskaps- og ferdighetsprofil 

I de fleste land har elevene grunnleggende kunnskaper om demokrati og 

demokratiske institusjoner. Gjennomgående dokumenterer elevene i de 

deltakende land at de har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. 

Mer enn 75% av elevene i de fleste landene svarer riktig på spørsmål som dreier 

seg betydningen av lover, politiske rettigheter og hensikten med flere politiske 

partier. 

De norske elevene svarer i hovedsak godt på hva som karakteriserer 

demokratiet, hva som er viktige demokratiske institusjoner, og hvilke plikter og 

rettigheter de som lever i et demokrati har. Det er heller ingen store forskjeller 

mellom de norske elevene og det internasjonale gjennomsnittet i svarene på 

ferdighetsspørsmål som å forstå politiske tekster og tegninger, skjelne mellom 

fakta og meninger og praktisere demokratiske tenkemåter. 

På enkelte områder registrerer vi noen mangler på kunnskap blant norske 14-

åringer. Det dreier seg i stor grad om ganske abstrakt kunnskap og om 

ferdigheter som krever at man kan tenke strukturert. Elevene er i en alder da 

mange er i ferd med å ta skrittet over fra en prestrukturell til en strukturell fase 

(Biggs og Collis 1982) . Dette er det viktig å ha for øye når man skal vurdere 

resultatene. Det er også viktig når en skal videreutvikle strategier for en enda 

bedre demokratisk beredskap og kompetanse blant norske ungdommer.  

De norske elevenes beherskelse av sentrale demokratiske ferdigheter i å tolke 

politisk informasjon må på bakgrunn av resultater fra undersøkelsen 

karakteriseres som over gjennomsnittet. Det er imidlertid et potensial for 

forbedring både på viktige enkeltområder og i å utvikle større beherskelse hos 

flere elever. 

Vi registrerer noen forskjeller i resultater som kan føres tilbake til elevenes 

sosiokulturelle kapital og bakgrunn. For en del elever forsterkes dette gjennom 

egne ambisjoner. I noen grad bekrefter dette det som i sosiologien kalles 

ulikhetens reproduksjon. På den andre siden ser ideen om enhetsskolen ut til å 
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bidra til at det store antallet klasser og elever ikke befinner seg for langt fra 

hverandre i kunnskaps- og ferdighetsprofil. 

 


