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KAPITTEL 4 

OPPFATNINGER AV DEMOKRATI, DEN 

GODE SAMFUNNSBORGER OG STATENS 

ROLLE 

Ved siden av kunnskaper og ferdigheter er oppfatninger en viktig dimensjon ved 

elevenes demokratiske beredskap og kompetanse. Oppfatninger brukes i denne 

undersøkelsen som en betegnelse på forestillinger som både er påvirket av og 

plassert mellom kunnskaper og holdninger. I undersøkelsen er det kartlagt hva 

som er bra og hva som ikke er bra for demokratiet, hva som kjennetegner den 

gode samfunnsborgeren, og hva som bør være det offentliges eller statens 

ansvar. Spørsmål som dette har stått sentralt i den politiske debatten helt fra 

demokratiets «fødsel». Enkelte sider råder det stor enighet om, andre står det 

stadig strid om. 

Hva er bra og hva er ikke bra for 
demokratiet? 

Demokrati er ikke et entydig begrep, og det er ulike oppfatninger om hvordan 

begrepet skal tolkes, og om hvordan en demokratisk styreform skal realiseres. Et 

forhold som anses som positivt for demokratiet ut fra ett perspektiv, kan framstå 

som negativ ut fra et annet.  

Flere spørsmål om hovedideer og prinsipper ved demokratiet inngår i 

kartleggingen av  kunnskaper og ferdigheter (se kapittel 3, hovedområde 

«Demokrati og demokratiske institusjoner»).  

Hovedresultater 

 Fjortenåringer i de deltakende landene er i høy grad enige om hvilke 

faktorer som er bra eller dårlige for demokratiet. 

 Elevene mener det er svært bra for demokratiet når innbyggerne fritt kan 

velge politiske ledere, når alle har rett til å uttrykke sine meninger fritt og 

når det finnes mange organisasjoner folk kan melde seg inn i.  
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 Mange av de norske jentene mener at kontroll av pressen er bra for 

demokratiet, mens mange av de norske guttene mener at mest mulig 

ytringsfrihet er bra for demokratiet. 

 Det er stor forskjell på elevenes oppfatninger slik de kommer til uttrykk i 

henholdsvis det sterkeste og det svakeste kognitive kvartilet. 

 Eleven i det høyest skårende kvartilet tenker mer relasjonelt, mens elever i 

det lavest skrående kvartilet tenker mer prestrukturelt. 

For å kartlegge elevenes oppfatninger av hva som er bra og ikke bra for 

demokratiet, var det formulert 25 utsagn. Utsagnene var utformet slik at elevene 

skulle uttrykke sine oppfatninger om de trodde en gitt situasjon eller et gitt 

forhold var bra eller dårlig for demokratiet. De fikk fire svaralternativer som i 

følgende eksempel: Når det finnes mange organisasjoner som folk kan melde 

seg inn i, er det svært dårlig for demokratiet, ikke så bra for demokratiet, ganske 

bra for demokratiet og svært bra for demokratiet. Det var også anledning til å 

krysse av for vet ikke / passer ikke. Denne formuleringsmåten gjør det mulig å 

kartlegge hva elevene oppfatter som positive faktorer, og hva de ser på som 

negativt for demokratiet.  

Hva mener elevene er bra og dårlig for demokratiet?   

De utsagnene elevene ble bedt om å forholde seg til, er gjengitt i tabell 4.1. 

Tabellen viser frekvensfordelingen på alle de 25 spørsmålene for de norske 

elevene. 

En relativt stor gruppe elever svarer her vet ikke. På to av spørsmålene er det 

over 20% av elevene som ikke tar stilling. Det dreier seg om å se en adskillelse 

av kirke og stat i forhold til demokratiet (utsagn A14) og om betydningen av å 

legge begrensinger på det private næringsliv (utsagn A5). Nesten like vanskelig 

synes elevene det er å ta stilling til om det å være sikret en minimums 

levestandard er bra for demokratiet (utsagn A16) eller om det er bra uten 

forbehold å stole på politiske ledere (utsagn A24). Bare på ett spørsmål er det 

mindre enn 10% av elevene som svarer vet ikke. Det gjelder utsagn A11 om 

valg av politiske ledere. Dette mener et stort flertall av elevene er bra for 

demokratiet. 

En stor del av elevene anser at det er bra for demokratiet at befolkningen krever 

politiske og sosiale rettigheter, at politiske partier har regler for å støtte kvinner 

som politiske ledere og at det finnes mange organisasjoner som folk kan melde 

seg inn i. På disse og flere andre utsagn er det sterk tilslutning fra de norske 

elevene. Den samme tendensen gjelder også internasjonalt. 
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Tabell 4.1: Hva er dårlig og hva er bra for demokratiet? (fordeling i prosent) 

  Svært 
dårlig/ikke 

så bra 

Ganske 
bra/ svært 

bra 

Vet ikke 

A1 Når alle har rett til å uttrykke sine meninger fritt, er det 10 83 7 

A2 Hvis det er små forskjeller i inntekt og formue mellom fattig 
og rik, er det 

31 54 14 

A3 Hvis politiske ledere gir sine familiemedlemmer jobber i det 
offentlige, er det 

66 19 15 

A4 Hvis staten ikke kontrollerer avisene, er det 49 34 17 

A5 Når det ikke legges noen begrensninger på det private 
næringsliv, er det 

54 25 21 

A6 Hvis ett selskap eier alle avisene i et land, er det 75 15 10 

A7 Når befolkningen krever politiske og sosiale rettigheter, er 
det 

23 61 16 

A8 Hvis det forventes at innvandrere skal kvitte seg med språk 
og skikker fra sitt fedreland, er det 

67 20 13 

A9 Når politiske partier har regler som støtter kvinner som 
politiske ledere, er det 

18 68 15 

A10 Hvis innbyggere som kritiserer regjeringen får forbud mot å 
tale på offentlige møter, er det 

74 16 10 

A11 Når innbyggerne fritt kan velge politiske ledere, er det 17 76 7 

A12 Hvis politikere har innflytelse på dommere og rettsvesen, er 
det 

60 25 15 

A13 Når det finnes mange organisasjoner som folk kan melde 
seg inn i, er det 

12 79 9 

A14 Når det er skille mellom kirke og stat i et land, er det 39 35 26 

A15 Hvis unge mennesker er forpliktet til å gjøre sitt  beste for 
lokalsamfunnet, er det 

27 56 16 

A16 Hvis alle er sikret en minimums levestandard, er det 21 60 19 

A17 Når politiske partier har forskjellige meninger om viktige 
saker, er det 

29 59 12 

A18 Når folk er med i politiske partier for å påvirke styre og stell, 
er det 

31 50 19 

A19 Hvis det finnes lover som blir forandret fordi kvinner mener 
de er urettferdige mot dem, er det 

33 52 15 

A20 Hvis alle TV-kanaler mener det samme om politiske 
spørsmål, er det  

60 25 15 

A21 Når folk nekter å følge en lov som krenker 
menneskerettigheter, er det 

53 33 15 

A22 Hvis det er forbud mot å trykke artikler som kan komme til å 
henge ut bestemte folkegrupper, er det 

44 44 13 

A23 Hvis rike forretningsfolk har større innflytelse over styre og 
stell enn andre, er det 

79 11 10 

A24 Hvis man uten forbehold stoler på politiske ledere, er det 52 29 19 

A25 Når folk deltar i en fredelig demonstrasjon mot en lov de 
mener er urettferdig, er det 

21 65 15 
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Norge i forhold til andre land 

I tabell 4.2 er svarene fra elevene rangert etter hva de mener er bra, ganske bra 

verken bra eller dårlig og dårlig for demokratiet. Tabellen viser både det 

internasjonale gjennomsnittet for alle 28 land og gjennomsnittet for Norge. 

Gjennomsnittstallene for elevene som har tatt stilling er omregnet til en skala fra 

1 til 4. Tall mellom 3,00 til 4,00 indikerer at en gjennomsnittselev oppfatter det 

nevnte forholdet som bra for demokratiet. Er tallene mellom 2,70 og 2,99, vil 

det være et klart flertall som ser positivt på utsagnet. Tall mellom 2,30 og 2,69 

indikerer at elevene fordeler seg jevnt med verdien 2,50 som midtpunktet. 

Tallene mellom 2,00 og 2,29 uttrykker at et flertall av elevene mener utsagnet 

tar opp noe som ikke er så bra for demokratiet. Tall mellom 1,00 og 1,99 

indikerer at en gjennomsnittselev mener at det utsagnet innebærer, er dårlig for 

demokratiet.  

Elevene, både internasjonalt og i Norge, mener at det er bra for demokratiet når 

innbyggerne fritt kan velge politiske ledere når alle har rett til fritt å uttrykke 

sine meninger, og når det finnes mange organisasjoner som folk kan melde seg 

inn i. Det er også viktigst for demokratiet når politiske partier har regler som 

støtter kvinner som politiske ledere, når alle er sikret en minimums levestandard, 

og når folk deltar i en fredelig demonstrasjon mot en lov de mener er urettferdig. 

Den norske gjennomsnittseleven følger i stor grad det internasjonale 

hovedmønstret. Det er bare seks utsagn som kommer i en annen enn de fem 

kategoriene slik de her er sortert etter det internasjonale gjennomsnittet. Det 

dreier seg om utsagnene 5, 14, 17, 18, 19 og 24. Andelen norske elever som 

mener at det ikke er bra for demokratiet dersom man uten forbehold stoler på de 

politiske lederne (utsagn 24), ligger over det internasjonale gjennomsnittet. 

Tilsvarende er det en større andel norske elever som gir uttrykk for at det ikke er 

bra for demokratiet dersom det private næringsliv får for frie tøyler (utsagn 5). 

De forholder seg mer nøytrale til skillet mellom stat og kirke (utsagn 14). De tre 

siste utsagnene blir vurdert som både bra og ikke bra for demokratiet (17, 18, 

19). Utsagn 17 og 18 dreier seg om politiske partier, og 19 har med likestilling å 

gjøre. 

Når rike forretningsfolk har større innflytelse over styre og stell enn andre, og 

når politikere har innflytelse på dommere og rettsvesen, vurderes det som dårlig 

for demokratiet. På samme måte vurderes utsagnene om at ett selskap eier alle 

avisene i et land, at innbyggere som kritiserer regjeringen, får forbud mot å tale 

på offentlige møter, og at politiske ledere gir sine familiemedlemmer jobber i 

det offentlige. Elevene mener at det også er dårlig for demokratiet når det 

forventes at innvandrere skal kvitte seg med språk og skikker fra sitt fedreland. 

Men den norske gjennomsnittseleven er likevel ikke så negativ til at politikere 

har innflytelse på dommere og rettsvesen som den internasjonale 

gjennomsnittseleven. 
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Tabell 4.2: Oppfatning av hva som er bra og hva som er dårlig for demokratiet. 

Norsk og internasjonal skala 
(Sortert etter de internasjonale resultatene) 

Det er bra for demokratiet: 

Sp.nr Int. Norge 

A11 når innbyggerne fritt kan velge politiske ledere 3,43 3,34 

A1 når alle har rett til å uttrykke sine meninger fritt 3,41 3,46 

A13 når det finnes mange organisasjoner som folk kan melde seg i 3,14 3,33 

A9 når politiske partier har regler som støtter kvinner som politiske 
ledere 

3,07 3,16 

A16 hvis alle har sikret en minimums levestandard 3,03 3,02 

A25 når folk deltar i en fredelig demonstrasjon mot en lov de mener er 
urettferdig 

3,07 3,09 

Det er dårlig for demokratiet: 

A23 hvis rike forretningsfolk har større innflytelse over styre og stell enn 
andre 

1,62 1,57 

A12 hvis politikere har innflytelse på dommere og rettsvesen 1,73 1,98 

A6 hvis ett selskap eier alle avisene i et land 1,85 1,69 

A10 hvis innbyggere som kritiserer regjeringen får forbud mot å tale på 
offentlige møter 

1,86 1,70 

A3 hvis politiske ledere gir sine familiemedlemmer jobber i det 
offentlige 

1,85 1,90 

A8 hvis det forventes at innvandrere skal kvitte seg med språk og 
skikker fra sitt fedreland 

1,96 1,83 

Det er ganske bra for demokratiet: 

A7 når befolkningen krever politiske og sosiale rettigheter 2,97 2,99 

A15 hvis unge mennesker er forpliktet til å gjøre sitt beste for 
lokalsamfunnet 

2,80 2,84 

A2 hvis det er små forskjeller i inntekt og formue mellom fattig og rik 2,70 2,85 

Det er verken bra eller dårlig for demokratiet (nøytralt): 

A19 hvis det finnes lover som blir forandret fordi kvinner mener de er 
urettferdige mot dem 

2,65 2,21 

A17 når politiske partier har forskjellige meninger om viktige saker 2,57 2,91 

A18 når folk er med i politiske partier for å påvirke styre og stell 2,52 2,73 

A4 når staten ikke kontrollerer avisene 2,50 2,39 

A22 hvis det er forbud mot å trykke artikler som kan komme til å henge 
ut bestemte folkegrupper 

2,44 2,53 

A24 hvis man uten forbehold stoler på politiske ledere 2,33 2,26 

A5 når det ikke legges noen begrensninger på det private næringsliv 2,33 2,15 

Det er ganske dårlig for demokratiet: 

A14 når det er skille mellom kirke og stat 2,27 2,48 

A20 hvis alle TV-kanaler mener det samme om politiske spørsmål 2,16 2,03 

A21 når folk nekter å følge en lov som krenker menneskerettigheter 2,08 2,19 
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Hvilke forhold ved demokrati er det størst enighet eller uenighet om 
fra land til land? 

Tabell 4.3: Internasjonale gjennomsnittstall og enighet om spørsmål som 

kartlegger oppfatning av demokrati 

(4=svært bra, 3=bra, 2=ikke så bra, 1=svært dårlig) 

Spørsmål med høy grad av enighet mellom land (forskjellen mellom gjennomsnittstallet for de 
forskjellige land er mindre enn 0,70) 

A11 Når innbyggerne fritt kan velge politiske ledere bra for demokratiet 

A13 Når det finnes mange organisasjoner som folk kan melde seg inn i bra for demokratiet 

A9 Når politiske partier har regler som støtter kvinner som politiske 
ledere 

bra for demokratiet 

A10 Hvis innbyggerne som kritiserer regjeringen får forbud mot å tale på 
offentlige møter   

dårlig for demokratiet 

A6 Hvis ett selskap eier alle avisene i et land.  dårlig for demokratiet 

A12 Hvis politikere har innflytelse på dommere og rettsvesen.  dårlig for demokratiet 

A23 Hvis rike forretningsfolk har større innflytelse over styre og stell dårlig for demokratiet 

Spørsmål med moderat grad av enighet mellom land (forskjellen mellom gjennomsnittstallet 
for de forskjellige land: 0,70 – 1,00) 

A1 Når alle har rett til å uttrykke sine meninger fritt.  bra for demokratiet 

A16 Hvis alle er sikret et minimums levestandart bra for demokratiet 

A25 Når folk deltar i en fredelig demonstrasjon mot en lov de mener er 
urettferdig 

bra for demokratiet 

A19 Hvis det finnes lover som blir forandret fordi kvinner mener de er 
urettferdige mot dem 

både bra og dårlig 

A22 Hvis det er forbud mot å trykke artikler som kan komme til å henge ut 
bestemte folkegrupper 

både bra og dårlig 

A5 Når det ikke legges noen begrensninger på det private næringsliv både bra og dårlig 

A20 Hvis alle TV-kanaler mener det samme om politiske spørsmål både bra og dårlig 

A21 Når folk nekter å følge en lov som krenker menneskerettigheter både bra og dårlig 

A8 Hvis det forventes at innvandrere skal kvitte seg med språk og 
skikker fra sitt fedreland 

dårlig for demokratiet 

A3 Hvis politiske ledere gir sine familiemedlemmer jobber i det offentlige  dårlig for demokratiet 

Spørsmål som det er liten enighet om mellom land (forskjellen mellom gjennomsnittstallet for 
de forskjellige land er større enn 1,00) 

A7 Når befolkningen krever politiske og sosiale rettigheter både bra og dårlig 

A15 Hvis unge mennesker er forpliktet til å gjøre sitt beste for 
lokalsamfunnet 

både bra og dårlig 

A2 Hvis det er små forskjeller i inntekt og formue mellom fattig og rik både bra og dårlig 

A17 Når politiske partier har forskjellige meninger om viktige saker både bra og dårlig 

A18 Når folk er med i politiske partier for å påvirke styre og stell både bra og dårlig 

A4 Når staten ikke kontrollerer avisene både bra og dårlig 

A24 Hvis man uten forbehold stoler på politiske ledere både bra og dårlig 

A14 Når det er skille mellom kirke og stat både bra og dårlig 
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Tabell 4.3 presenterer alle spørsmål i tre kategorier – spørsmål som det er sterk 

enighet om fra land til land, spørsmål som det er moderat enighet om, og 

spørsmål som det ikke er enighet om. Spørsmålene er klassifisert i disse 

kategoriene ut fra rangeringen  fra det høyeste til det laveste 

gjennomsnittstallet.  

Det er sju utsagn det er sterk enighet om mellom landene. Tre av dem refererer 

til forhold som elevene vurderer som bra for demokratiet (frie valg, forekomsten 

av mange organisasjoner og støtte til kvinner som politiske ledere). Fire av 

utsagnene i denne kategorien refererer til forhold som elevene vurderer som 

dårlige for demokratiet (begrensning av talefrihet når en vil kritisere regjeringen, 

monopol på aviseierskap, politisk innflytelse på rettsvesenet og når rike 

forretningsfolk har innflytelse på styre av landet). Disse resultatene viser at 14-

åringer på tvers av landegrensene ser ut til å fått med seg betydningen av flere 

grunnleggende forhold som demokratiteoretikere tror er de mest vesentlige for 

forståelsen av demokratiet. 

Det er åtte utsagn det er liten enighet om mellom landene. Størst uenighet er 

funnet i forhold til to utsagn som begge handler om politiske partier: Hvorvidt 

det er bra at de har forskjellige meninger om viktige saker, og hvorvidt det er bra 

at folk er med i partier for å kunne påvirke regjeringen (utsagn 17 og 18.)  Siden 

det er mange land fra det gamle Øst-Europa som deltar i Civic-undersøkelsen, 

kunne man forvente et det er elevene i disse landene som vegrer seg mot 

begrepet parti, og som gir den laveste tilslutning til de to spørsmålene. Under 

det kommunistiske styret hersket en negativ oppfatningen av begrepet parti, som 

var ensbetydende med kommunistpartiet. Denne negative oppfatningen kunne 

godt tenkes å gjelde fortsatt, også blant ungdom. Det er imidlertid ikke tilfellet. 

Det er ungdommen i land som Belgia (fr.), Kypros, Finland, Tyskland, Italia og 

Sveits som har det laveste gjennomsnittstallet på spørsmålet om det er bra for 

demokratiet når folk er med i politiske partier for å påvirke styre og stell. Den 

norske gjennomsnittseleven vurderer disse to utsagnene mer positivt enn den 

internasjonale gjennomsnittseleven. 

Et annen utsagn det er uenighet om, gjelder spørsmålet om det er bra eller dårlig 

for demokratiet hvis man uten forbehold stoler på politiske ledere. Dersom dette 

blir sett på som bra for demokratiet, kan vi tolke det som et uttrykk for et 

elitistisk syn på demokrati der makten utøves av en fåtallig elite. Den norske 

skåren på 2,30 peker i negativ retning, svært nær dårlig for demokratiet. Det 

betyr at 64% av elevene har krysset av for at det er svært dårlig  eller nokså 

dårlig for demokratiet. Det er først og fremst elevene i de søreuropeiske 

landene, Italia, Hellas og Kypros, som mener at det er bra for demokratiet når 

man uten forbehold stoler på politiske ledere. Men høyeste gjennomsnittskåre 

har Polen (3,10). Enkelte andre post-kommunistiske land, Romania og Russland, 

har den laveste skåre (1,90).    
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Det er stor enighet blant elevene om at det ikke er bra for demokratiet hvis ett 

selskap eier alle aviser i et land. Flertallet av elevene som har tatt stilling ser ut 

til å støtte en politikk, som også antyder at fravær av statlig kontroll er viktig for 

et demokrati. I noen land tror likevel ungdommen at statlig kontroll, til en viss 

grad, kan være bra. Men gjennomsnittsvaret på 2,52, forteller at elevene i alle 

land nærmest har delt seg på midten. Det samme gjelder utsagnet om at ulike 

TV-stasjoner presenterer samme synspunkter på politiske spørsmål. I Norge 

derimot, mener 60% av elevene at dette er svært dårlig eller ikke så bra for 

demokratiet. 

Elevene ble også spurt om det var bra eller dårlig for demokratiet hvis det var 

forbudt for avisene å publisere artikler som kunne krenke etniske grupper. Også 

her er elevgruppen delt. Omtrent halvparten har svart i positiv retning og 

halvparten i negativ retning. Slik er det også i Norge. I noen land veier 

omtanken for etniske grupper – eller at man vet det er lover mot diskriminering 

– sterkere enn muligheten for at dette kan oppfattes som sensur.   

Selv om gjennomsnittseleven er noe usikker på hva som er bra og hva som er 

dårlig for demokratiet når det gjelder mediene, er det stor grad av enighet om at 

det er bra for demokratiet at alle har rett til fritt å uttrykke sine meninger (3,41).  

Norske elever og det internasjonale gjennomsnittet 

Når den norske gjennomsnittselevens oppfatninger sammenliknes med det 

internasjonale gjennomsnittet, er det likheten i hvordan utsagnene er besvart, 

som er mest framtredende. Figur 4.4 viser hvordan de norske 

gjennomsnittstallene for hvert spørsmål plasserer seg i forhold til det 

internasjonale gjennomsnittet. I tillegg er det høyeste og det laveste 

gjennomsnittstallet som er funnet blant de 28 deltakerlandene, tegnet inn. 

Figur 4.4: Oppfatninger av demokrati. Norsk og internasjonalt gjennomsnitt  
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Figur 4.4 viser at de norske elevenes svarer ganske nær det internasjonale 

gjennomsnittet, uten å komme på linje med det høyeste eller det laveste 

gjennomsnittstallet som er funnet blant deltakerlandene (maksimum og 

minimum i figuren). Differansen på gjennomsnittstallene for Norge og for alle 

land er varierende. Selv om Norge ikke skiller seg markant ut, er det noen 

utsagn der det norske gjennomsnittet skiller seg klart fra det internasjonale.  

Den største differansen finner vi for tre utsagn. To av dem handler om politiske 

partier: Når politiske partier har forskjellige meninger, er det…, og når folk er 

med i politiske partier for å påvirke samfunnsutviklingen, er det... De norske 

elevene synes å ha oppfatninger som er mer positive overfor meningspluralisme 

i det politiske liv og aktiv deltakelse i de politiske partier, enn gjennomsnittet av 

elever internasjonalt.  

Det tredje utsagnet der gjennomsnittstallet er klart høyere for Norge, gjelder 

spørsmålet om det er bra eller dårlig for demokratiet når politikere har 

innflytelse på dommere og rettsvesen (utsagn 12). I og med at dette ikke var noe 

medietema i Norge i slutten av 1990-tallet, er det kanskje ikke så rart at ikke 

flere elever mener dette ikke er bra for demokratiet. Samtidig er det en 

indikasjon på at elever har problemer med å skille mellom den lovgivende og 

den dømmende makt. Temaet tas opp i 8. klasse i forbindelse med den 

amerikanske og den franske revolusjonen og i forbindelse med Norge i 1814.  

Forskjeller i de norske elevenes svar 

Vi finner noen forskjeller mellom jenter og gutter, og det gjelder særlig fem 

utsagn. Hvis staten ikke kontrollerer avisene, synes 43% av guttene at dette er 

bra for demokratiet. 26% av jentene mener det samme. Dette er en forskjell på 

17 prosentpoeng, så det er tydelig at flere jenter enn gutter mener det er bra for 

demokratiet at det er kontroll med pressefriheten, mens flere gutter enn jenter gir 

uttrykk for at mest mulig ytringsfrihet er bra for demokratiet.  

Når det ikke legges noen begrensninger på det private næringsliv, mener 12 

prosentpoeng flere gutter enn jenter at dette er bra for demokratiet. Flere gutter 

enn jenter gir uttrykk for at en økonomisk liberalisme er bra for demokratiet, 

mens jentene er mer tvilende til om dette er bra. Forskjellen mellom kjønnene 

peker i samme retning: Det kan virke som om gutter mener mest mulig frihet er 

best for demokratiet, jentene oppfatter stor handlefrihet for den enkelte som ikke 

så bra. På begge utsagnene er det ganske mange som har svart vet ikke / passer 

ikke. 8 prosentpoeng flere jenter enn gutter har valgt dette svaralternativet på 

begge utsagnene. Én av fem jenter har forholdt seg til det første utsagnet på 

denne måten, én av fire til det andre. 

De to neste utsagnene kjønnene svarer noe forskjellig, henger også til en viss 

grad sammen. 11 prosentpoeng flere gutter enn jenter mener det er bra for 
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demokratiet dersom innvandrere kvitter seg med språk og skikker fra fedrelandet 

sitt. 9 prosentpoeng flere jenter enn gutter mener det er bra for demokratiet når 

politiske partier har regler som støtter kvinner som politiske ledere. Guttene gir 

utrykk for et noe mer intolerant syn på innvandrere og likestilling, noe som også 

kommer til uttrykk i kapittel 5 «Holdninger». På begge disse spørsmålene er det 

omtrent like mange gutter som jenter som ikke har tatt stilling, omkring én  av 

sju.  

Det siste utsagnet der mange er usikre på hvordan de skal svare, er når det er 

skille mellom kirke og stat i et land, er det … Hvorvidt stat og kirke skal skilles, 

er også et tema i norske medier, men debatten har ikke dreid seg om hvorvidt et 

skille ville endre demokratiet i Norge. Den har mer dreid seg om hvilken 

betydning det ville ha innad i kirken. Mange elever synes tydeligvis det er 

vanskelig å ha noen klar oppfatning om hvilken betydning et slikt skille vil ha. 

30% av jentene har svart vet ikke / passer ikke mens 8 prosentpoeng færre gutter 

har besvart utsagnet på denne måten. 9 prosentpoeng flere gutter enn jenter 

mener at det er bra for demokratiet om kirke og stat skilles. 

Hvor konsekvent svarer elevene? 

For å analysere dette har vi tatt i bruk SOLO-taksonomien (Structure of 

observed Learning Outcome). Den er utarbeidet av Biggs og Collis (1982) som 

et hjelpemiddel for å vurdere læringskvalitet, og er en taksonomi (klassifisering 

eller ordning) på fem nivåer, beskrevet i tabell 4. 5. Taksonomien kan også 

brukes når man sammenlikner elevenes svar på utsagn som tar opp noenlunde 

det samme temaet: I hvilken grad gir elevenes svar på de ulike utsagnene et 

inntrykk av oppfatninger som bygger på et mer generelt grunnlag, og i hvilken 

grad synes elevene å oppfatte hvert utsagn for seg og ikke å se sammenhengen 

mellom dem? Svarer de på utsagnene ut fra et emosjonelt betinget ståsted, eller 

tenker de mer prinsipielt? 

Tabell 4.5: SOLO-taksonomiens 5 nivåer 

Nivå Beskrivelse 

1.  Pre-strukturelt   Løsningen er irrelevant og/eller emosjonell i forhold til de forutsetninger oppgaven 
bygger på. 

2.  Uni-strukturelt Oppgave og løsning henger logisk sammen, men svaret tar bare opp en dimensjon 
ved problemet, og denne gis generell gyldighet. 

3.  Multistrukturelt Løsningen viser til to eller flere forklaringer som gis uavhengig av hverandre, dvs. 
uten at sammenhengen mellom dem klarlegges / drøftes. 

4.  Relasjonelt Løsningen viser ferdighet i å bruke flere momenter i forklaringen - og i å vise 
hvordan disse kan henge sammen. Alternative forklaringer og perspektiver savnes 
imidlertid. 

5.  Utvidet abstrakt Løsningen viser ferdighet i både induksjon og deduksjon: generalisering ut fra 
eksempler og formulering av antakelser (hypoteser) på basis av teoretiske 
overveielser (hvis - så). Svaret ser kunnskapens relative gyldighet. 
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Modellen er for «finmasket» til at vi kan bruke den på svarene som kommer 

fram i undersøkelsen. Det er særlig to nivåer som synes fruktbare å bruke som 

referanse når vi ser på hvordan elevene har svart. De to nivåene vi skal bruke i 

den videre analysen er det prestrukturelle og det relasjonelle, nivå 1 og 4.  

Vi tar for oss 14 av utsagnene der det er et relativt stort skille mellom svarene til 

det kvartilet som har de høyeste poengsummene på den kognitive skalaen, og 

det kvartilet som har de laveste. Tabellene 4.7 til 4.11 viser hvilke utsagn det 

dreier seg om. Utsagnene er ordnet etter hvilke som hører sammen – som har 

noe som er felles, men der dette belyses i ulike sammenhenger. Dessuten er 

utsagnene innenfor hver gruppe rangert etter støtten fra elevene i det høyeste 

kvartilet (kolonnen lengst til høyre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.6: Kognitiv skåre og oppfatninger av demokrati  

I figur 4.6 er utsagnene rangert etter tilslutningen de fikk fra det høyest skårende 

kvartilet. Rent billedlig viser figuren avstanden mellom det høyeste og det 

laveste kvartilet. Kurven i midten viser hvor mange prosent av alle de norske 

elevene som syntes de enkelte utsagnene var bra for demokratiet. I den videre 

analysen er det bare mulig å si noe om tendenser innen hver de to gruppene som 

vi skal sammenlikne, det vil si kvartilet som har skåret høyest på den kognitive 

kartleggingen, og det kvartilet som har skåret lavest. Forskjellene mellom de to 

kvartilene er fra 32 prosentpoeng (utsagn 1) til 50 prosentpoeng (utsagn 19).  

Ytringsfrihet 

De tre utsagnene i tabell 4.7 handler om ytringsfrihet. Nesten alle elevene i det 

høyestskårende kvartilet støtter ytringsfriheten, mens bare to av tre av det 
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lavestskårende kvartilet støtter den. Mange elever i det sistnevnte kvartilet har 

valgt ikke å forholde seg til utsagnet og har svart vet ikke / passer ikke (15%). 

Hvorvidt staten skal kontrollere avisene eller ei, er tydeligvis et vanskeligere 

tema. Nesten to av tre i det beste kvartilet mener at staten ikke skal kontrollere 

dem, men det er også tydelig at flere er av den oppfatningen at avisene ikke kan 

skrive hva de vil. Det svakeste kvartilet er langt mer positiv til statlig kontroll. 

Over 80% mener at staten bør kontrollere avisene. Mange av elevene er verken 

for ytringsfrihet generelt eller for at avisene skal få skrive hva de vil. Derfor blir 

det inkonsekvent når mange av dem samtidig mener at det ikke vil være bra for 

demokratiet når det er forbud mot å trykke artikler som kan henge ut bestemte 

folkegrupper. Det kan virke som om mange av elevene i dette kvartilet ser hvert 

utsagn for seg og ikke sammenhengen mellom dem. Sett i forhold til nivåene i 

SOLO-taksonomien svarer elevene på et prestruktuelt nivå.  Elevene i det beste 

kvartilet støtter ikke trykkefriheten uansett de heller, og det er flertall for et 

forbud mot å trykke diskriminerende artikler. Mange av disse elevene synes 

derfor å gi uttrykk for en oppfatning om at ytringsfriheten er viktig, men at den 

ikke gir folk lov til å hevde hva som helst når dette går ut over andre. Derfor 

virker det også som om svarene på de tre spørsmålene blir sett i sammenheng, 

og at elevene viser at de befinner seg på et relasjonelt nivå. 

Tabell 4.7: Utsagn om ytringsfrihet (fordeling i prosent) 

Uts. nr  
Alle Lavt 

kvart. 
Høyt 
kvart. 

1 Når alle har rett til å uttrykke sine meninger fritt, er det bra for 
demokratiet. 

83 64 98 

4 Hvis staten ikke kontrollerer avisene, er det bra for demokratiet. 34 18 69 

22 Hvis det er forbud mot å trykke artikler som kan komme til å henge 
ut bestemte folkegrupper, er det bra for demokratiet. 

44 22 66 

Går vi nærmere inn på hva som skjuler seg bak prosentene, finner vi følgende: 

Det er 398 elever i det laveste kvartilet som har svart at det ikke er bra for 

demokratiet uten statlig kontroll av avisene, samtidig som de mener at det er bra 

at man kan få trykke diskriminerende artikler. I det høyeste kvartilet er det 85 

elever som mener det samme. Det er vanskelig å se at noen av disse elevene har 

tenkt relasjonelt. 

Formuleringen av utsagn 4 om statlig kontroll av avisene, er vanskelig fordi 

utsagnet inneholder en nektelse…ikke kontrollere. Dette kan ha ført til at elever 

har misforstått utsagnet, og dermed kan det være andre årsaker til at elevene 

svarer som de gjør, enn den at de gir uttrykk for en bestemt oppfatning. Likevel 

er det såpass mange elever (843 av alle elevene, det vil si 25%) som har svart på 

utsagnene på en selvmotsigende måte, at det er grunn til å anta at det er mange 

elever som har disse oppfatningene.  
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Organisasjonsfrihet 

Tabell 4.8: Utsagn om organisasjonsfrihet (fordeling i prosent) 

Uts.nr  Alle Lavt 
kvart. 

Høyt 
kvart. 

13
  

Når det fins mange organisasjoner som folk kan melde seg inn i, er 
det bra for demokratiet. 

79 61 99 

11 Når innbyggerne fritt kan velge politiske ledere, er det bra for 
demokratiet. 

76 58 95 

17 Når politiske partier har forskjellige meninger om viktige saker, er 
det bra for demokratiet. 

59 39 86 

18 Når folk er med i politiske partier for å påvirke styre og stell, er det 
bra for demokratiet. 

50 36 72 

De aller fleste høytskårende elevene mener at organisasjonsfrihet er bra for 

demokratiet, og at folk fritt bør få velge politiske ledere. De har oppfattet at det 

er viktig å ha ulike partier med forskjellige meninger, og at folk påtar seg verv i 

politiske partier. Det virker med andre ord som om de støtter både 

deltakerdemokratiet og det representative demokratiet i stor grad.  

At det er 23 prosentpoeng flere som støtter retten til fritt å velge politiske ledere, 

enn som sier det er bra at folk er med i politiske partier, kan virke 

selvmotsigende. For folk flest er det viktigst at man kan velge mellom ledere 

ved et valg – og ikke at «alle» skal være med i et parti. Dessuten kan 

utformingen av utsagn 18 ha betydning for hvordan elevene har svart – i og med 

det legges vekt på påvirkning av styre og stell. Men svarene kan også antyde at 

oppmerksomheten i våre dager er flyttet over fra partiene og til lederne.  

Mens det i det lavest skårende kvartilet er et flertall for at utsagn 11 og 13 er bra 

for demokratiet, støtter bare 39% utsagn 17. Likevel utgjør dette et flertall av 

dem som har gjort seg opp en mening. 20% har svart vet ikke / passer ikke. Selv 

om én av fire heller ikke har tatt stilling til utsagn 18, er det et meget snaut 

flertall for at dette ikke er så bra for demokratiet.  

Igjen kan det virke som om det høyest skårende kvartilets svar er relasjonelle, 

mens mange innen det lavest skårende kvartilet gir svar som er prestrukturelle: 

Det er vanskelig å se at de har sett sammenhengen mellom de ulike utsagnene og 

svart i forhold til det. Tallene kunne nærmest tyde på at mange av disse elevene 

heller ville ha en annen styreform enn demokrati. Det er neppe tilfellet, og 

svarene skyldes nok mer at de ikke ser konsekvensene av de oppfatningene de 

gir uttrykk for – eller at de ser dem i en annen sammenheng enn det som har 

med et pulserende demokrati å gjøre. 

Om å protestere 

Sammen med utsagn 13 om organisasjonsfrihet gjelder de to utsagnene i tabell 

4.9  (utsagn 25 og 21) deltakerdemokratiet. 93% og 60% av de høytskårende 
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elevene mener det er bra for demokratiet at folk demonstrerer eller nekter å 

følge det de oppfatter som urettferdig eller som en krenkelse. Forskjellen i 

tilslutning er forståelig, for den siste innbærer en ren nektelse/konfrontasjon, 

mens den første mer går på å vise sitt syn og arbeide for en endring. Samtidig er 

det ikke hva som helst som blir krenket. Utsagn 25 er et av utsagnene der 

forskjellen mellom det høyeste og det laveste kvartilet er størst, hele 50 

prosentpoeng.  Forskjellen er 10 prosentpoeng mindre når det gjelder utsagn 21 

(40 prosentpoeng). Det er et klart flertall mot å nekte å følge en urettferdig lov i 

det lavest skårende kvartilet, mens flertallet av dem som har gjort seg opp en 

mening, mener at det er bra for demokratiet å delta i en fredelig demonstrasjon. 

Tabell 4.9: Utsagn om å protestere (fordeling i prosent) 

Uts. nr  
Alle Lavt 

kvart. 
Høyt 
kvart. 

25 Når folk deltar i en fredelig demonstrasjon mot en lov de mener er 
urettferdig, er det bra for demokratiet. 

65 43 93 

21 Når folk nekter å følge en lov som krenker menneskerettigheter, er 
det bra for demokratiet. 

33 20 60 

Når så få av elevene i det lavest skårende kvartilet støtter opp om det å 

protestere, kan kanskje dette også sees i sammenheng med disse elevenes syn på 

utsagn 17: et betydelig mindretall i det lavest skårende kvartilet mener det ikke 

er så bra for demokratiet når politiske partier har forskjellige meninger om 

viktige saker. Kanskje er relasjonen at de ønsker harmoni rundt seg, at folk skal 

være enige og ikke høylytt gi uttrykk for sine meninger gjennom aviser, 

demonstrasjoner eller ved å nekte å følge lover. Når de likevel kan mene at det 

er i orden å trykke artikler som henger ut bestemte folkegrupper, blir dette 

forståelig ut fra at «dette gjelder ikke meg». «Relasjonen» blir med andre ord 

emosjonell og dermed irrelevant i forhold til de forutsetninger oppgaven bygger 

på. Dermed er svarene på et prestrukturelt nivå. 

Økonomiske forskjeller 

Tabell 4.10: Utsagn om økonomiske forskjeller (fordeling i prosent) 

Uts. Nr  
Alle Lavt 

kvart. 
Høyt 
kvart. 

16 Hvis alle er sikret en minimums levestandard, er det bra for 
demokratiet. 

60 42 86 

2 Hvis det er små forskjeller i inntekt og formue mellom fattig og rik, 
er det bra for demokratiet. 

54 36 79 

7 Når befolkningen krever politiske og sosiale rettigheter, er det bra 
for demokratiet. 

61 42 84 
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De to utsagnene som har med økonomisk likhet å gjøre (utsagn 16 og 2), blir 

vurdert som bra for demokratiet av et stort flertall av de flinkeste elevene (86 og 

79%). Mens utsagn 16 blir sett på som en fordel av et flertall av de elevene i det 

lavest skårende kvartilet som har tatt stilling til utsagnet, mener de fleste av de 

som har tatt stilling til utsagn 2, at dette er en ulempe for demokratiet. Også 

utsagnet om at folk bør kreve politiske og sosiale rettigheter, får stor tilslutning 

blant de flinkeste, mens 42% av elevene i det svakeste kvartilet støtter utsagnet. 

Dette utgjør likevel flertallet av dem som har tatt stilling, for 25% har svart vet 

ikke / passer ikke. Blant elevene i det høyeste kvartilet kan det synes som om et 

nordisk syn på demokratiet kommer til uttrykk: Det er en fordel at det ikke er for 

store forskjeller på folks levekår, og er det dét, bør man aksjonere. Mange i det 

svakeste kvartilet synes å være mer preget av at det er i orden med større 

forskjeller mellom folk. 

Når det gjelder disse utsagnene, er det vanskelig å bruke SOLO-taksonomien til 

å skille mellom gruppene. Begge gruppene synes å ha svart relasjonelt ut fra de 

oppfatningene de har gitt uttrykk for. 

Likestilling 

Tabell 4.11: Utsagn om likestilling (fordeling i prosent) 

Uts. nr  
Alle Lavt 

kvart. 
Høyt 
kvart. 

9 Når politiske partier har regler som støtter kvinner som politiske 
ledere, er det bra for demokratiet. 

68 49 79 

19 Hvis det finnes lover som blir forandret fordi kvinner mener de er 
urettferdige mot dem, er det bra for demokratiet. 

52 29 79 

To spørsmål har med likestilling mellom kjønnene å gjøre (utsagn 9 og 19). 

Begge får høy tilslutning fra elevene i det høyestskårende kvartilet – nesten 80% 

på begge. Når det gjelder det svakeste kvartilet, mener et lite flertall av dem som 

har tatt stilling til utsagnet, at det er bra for demokratiet når politiske partier har 

regler som støtter kvinner som politiske ledere. Videre er det et klart flertall 

blant dem som har tatt stilling, mot at lover skal forandres dersom kvinner 

mener lovene er urettferdige mot dem. Igjen er det en viss inkonsekvens i de 

svakeste elevenes svar, og svarene ser ikke ut til å være gitt ut fra et prinsipp. 

Dermed virker det som om mange elever i den lavestskårende gruppen svarer 

prestrukturelt. 

Ser vi på svarene på alle utsagnene under ett, synes det høyestskårende kvartilet  

å gi uttrykk for oppfatninger som peker i retning av et samfunn der folk kan si 

og skrive sine meninger, der forskjellene mellom folk ikke er for store, og der 

det er likestilling. Dette er oppfatninger som stemmer godt overens med den 

demokratimodellen som kommer til uttrykk i L97. 
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De utsagnene der det høyeste og det laveste kvartilet skiller seg lite fra 

hverandre, gjelder i de fleste tilfeller forhold som ikke er bra for demokratiet – 

og som ikke nødvendigvis har så mye med norsk politikk å gjøre. Man får for 

eksempel ikke taleforbud på offentlige møter, og politiske ledere ansetter ikke 

familiemedlemmer i offentlige verv  i Norge – for å nevne to utsagn der 

forskjellene er små mellom de to kvartilene.  

Når vi undersøker hvordan elevene i det høyest skårende og det lavest skårende 

kvartilet svarer på spørsmålene, synes det som om det i den første gruppen er 

svært mange som svarer konsekvent og relasjonelt og forholder seg til 

prinsippene. I det svakeste kvartilet svarer mange inkonsekvent og ser hvert 

spørsmål for seg – eller de svarer emosjonelt, bare ut fra seg selv. Dermed svarer 

de mer prestrukturelt. 14-åringer er i en utviklingsfase der abstrakt og relasjonell 

tenkning og det å forholde seg til prinsipper, er godt utviklet hos noen. Andre 

tenker  fortsatt mer konkret og prestrukturelt og emosjonelt. Dette er nok én 

årsak til at mange elever ikke svarer «mer i samsvar med teorien» på alle 

spørsmål. 

Det er en utfordring for skolen å legge opp til en undervisning der også de 

elevene som ikke er kommet så langt i sin utvikling, lærer seg å vurdere ut fra 

prinsipper – i det minste prinsippet om også å tenke på andre.  

Hovedtrekk ved elevenes oppfatninger av hva som er bra 
og hva som ikke bra for demokratiet 

Internasjonalt og i Norge slutter elevene seg til allment aksepterte oppfatninger 

av hva som er bra eller dårlig for demokratiet. De mener det er bra for 

demokratiet når innbyggerne fritt kan velge politiske ledere, når alle har rett til 

fritt å uttrykke sine meninger, når det finnes mange organisasjoner som folk kan 

melde seg inn i og støtte til kvinner som politiske ledere. Rike bør ikke har 

større innflytelse enn andre, politikere bør ikke ha innflytelse på dommere og 

rettsvesen, ett selskap bør ikke eie alle avisene og man ikke har lov til å kritisere 

regjeringen – blir sett på som dårlig for demokratiet. Elevenes svar viser at 14-

åringer i de fleste land kan identifisere hovedkjennetegnene ved demokratiet. 

Det er vesentlige forskjeller på tvers av landene i hvordan politiske partier og 

deres rolle oppfattes. I noen land blir respekt for politiske ledere sett på som 

vesentlig for et demokrati, mens det i andre blir oppfattet som negativt. Det 

samme gjelder synet på deltakelse og konfliktpregede meningsforskjeller. I noen 

land oppfattes disse som en del av den politiske kulturen ved et demokrati. 14-

åringer i de fleste land viser at de kan identifisere hovedkjennetegnene ved 

demokratiet.  
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Jentene i Norge ønsker noe mer kontroll av pressefriheten og av det private 

næringsliv enn det guttene gjør, mens mange av de norske guttene mener mest 

mulig ytringsfrihet er bra for demokratiet.  

Når man vurderer elevenes svar på utsagn som omhandler noe av det samme, 

viser det seg at ikke alle elever svarer like konsekvent på dem. Det kvartilet som 

skårer høyest på den kognitive delen av undersøkelsen, svarer langt mer 

relasjonelt og i forhold til prinsipper enn det kvartilet som skårer lavest på den 

kognitive delen. I den siste gruppen er det langt flere elever som svarer 

prestrukturelt og emosjonelt – uten å se sammenhengen mellom utsagnene. 

Oppfatninger av den gode samfunnsborger 

Begrepet samfunnsborgerskap kan ha en vid betydning. Det kan brukes i både 

en juridisk, en politisk eller en sosial sammenheng. I dette avsnittet er det 

elevenes oppfatninger av hva en god samfunnsborger er og gjør, og hvilke 

plikter og rettigheter en god samfunnsborger bør og kanskje skal ha, som er 

hovedtemaet.               

Hovedresultater 

 De aller fleste elevene har en oppfatning om hva en god samfunnsborger 

er og gjør. 

 Elever i alle land er enige om at den gode samfunnsborger adlyder lovene 

og stemmer ved valg. 

 Elevene er mer positive til den deltakerorienterte samfunnsborgeren enn 

til den representativt orienterte samfunnsborgeren. 

 Norske elever skiller seg ut ved at de ligger under det internasjonale 

gjennomsnittet når det gjelder støtte til den representativt orienterte 

samfunnsborgeren, men over gjennomsnittet når det gjelder den 

deltakerorienterte samfunnsborgeren. 

 Elever med høy skåre på den kognitive testen er mer positive til den 

deltakerorienterte samfunnsborgeren enn de som har lav skåre. 

 De norske elevene mener at en god samfunnsborger arbeider for å 

beskytte miljøet. 

Elevenes oppfatning av en god voksen samfunnsborger er kartlagt ved hjelp av 

15 utsagn og ved bruk av en firedelt skala med alternativene ikke viktig / lite 

viktig på den ene siden og nokså viktig / svært viktig på den andre. I tillegg 

kunne elevene krysse av for vet ikke.  



 116 

Først og fremst handler utsagnene om ulike rettigheter og plikter som en 

samfunnsborger kan ha. I tillegg er det tatt med noen utsagn som indikerer hvor 

viktig elevene opplever standpunkter og aktiviteter i samfunnet. I det følgende 

vil de nasjonale resultatene bli presentert ut fra en rangering av de ulike 

kjennetegnene som kan tilskrives den gode samfunnsborgeren. Deretter vil de 

internasjonale og de norske funnene bli analysert i forhold til to dimensjoner 

som er utviklet internasjonalt. Den representativt orienterte samfunnsborger (6 

utsagn), og den deltakerorienterte samfunnsborger (4 utsagn).  I tillegg vil 

spørsmålet om det finnes en felles oppfatning av den gode samfunnsborgeren, på 

tvers av landene, bli undersøkt og drøftet.  

En god voksen samfunnsborger 

I tabell 4.12 presenteres de norske elevenes svar på de 15 spørsmålene. 

Prosentandelen av ikke viktig og lite viktig er slått sammen i kolonnen ikke så 

viktig, og prosentandelen av nokså viktig og svært viktig er slått sammen i 

kolonnen viktig. Utsagnene er ordnet etter hvor mange prosent av elevene som 

syntes utsagnet var viktig.  

Tabell 4.12: En god voksen samfunnsborger (fordeling i prosent) 

  

En god voksen samfunnsborger... 

Ikke så 
viktig/ 

lite 
viktig 

Viktig/ 
svært 
viktig 

Vet ikke 

B1 adlyder lovene 5 93 2 

B14 er glad i sitt land og støtter opp om det 9 88 3 

B13 gjør noe for å beskytte miljøet 9 88 3 

B11 støtter opp om arbeid for menneskerettigheter 9 87 4 

B7 er villig til å gjøre militærtjeneste for å forsvare landet 16 79 4 

B9 arbeider til beste for folk i lokalsamfunnet 16 79 5 

B4 arbeider hardt 20 76 4 

B2 stemmer ved alle valg 28 70 2 

B15 er uvillig til å følge en lov som krenker menneskerettigheter 18 68 14 

B8 følger med på politiske spørsmål i aviser, radio eller TV 33 65 3 

B10 viser respekt for politiske ledere 33 62 5 

B5 vil delta i en fredelig demonstrasjon mot en lov han/hun mener er 
urettferdig 

31 62 7 

B6 kjenner landets historie 49 48 4 

B12 deltar ofte i politiske diskusjoner 60 35 5 

B3 er medlem av et politisk parti 76 20 4 

De norske elevene mener at en god samfunnsborger først og fremst adlyder 

lovene, er glad i sitt land, gjør noe for å beskytte miljøet og støtter opp om 

arbeid for menneskeretter. I noe mindre grad, men med tilslutning fra en klar 
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majoritet mener elevene at den gode samfunnsborgeren også arbeider til beste 

for folk i lokalsamfunnet, er villig til å gjøre militærtjeneste og arbeider hardt. 

Den representative aktiviteten som å stemme ved alle valg, kommer først 

deretter. Ved utsagnet om at den gode samfunnsborger har kjennskap til landets 

historie, krysser like mange elever av for viktig og som for ikke så viktig. 

Ser vi på svarfordelingen for hele settet av utsagn, er det et klart flertall som 

støtter de aller fleste påstandene. Men det finnes unntak. Tre av fire elever synes 

ikke at det er viktig for en god samfunnsborger å være medlem av et politisk 

parti. To av tre elever ser ikke noen betydning i å delta i politiske diskusjoner.    

Antall vet ikke-svar på utsagn om samfunnsborgerskap er meget lavt. Dette tyder 

på at norske 14/15-åringer raskt kan danne seg nokså klare oppfatninger om hva 

som kjennetegner den gode voksne samfunnsborgeren. Et utsagn var det 

imidlertid vanskelig å ta stilling til for flere elever (14%). Det dreier seg om å 

være uvillig til å følge en lov som krenker menneskerettene. Det er nettopp 

lydighet overfor loven og arbeidet for menneskeretter elevene vurderer som de 

kanskje viktigste kjennetegnene ved den gode samfunnsborgeren. I dette 

utsagnet møtte dermed elevene to motstridende hensyn de måtte vurdere opp 

mot hverandre. Majoriteten av elevene (68%) lot, i denne konteksten, 

menneskeretten veie tyngre enn lydighet overfor loven. 

Vi kan imidlertid ikke trekke den slutning at elevene legger større vekt på 

menneskeretter enn på å overholde en lov i enhver sammenheng. Elevene svarer 

nemlig anderledes på et liknende spørsmål som er stilt i en annen sammenheng. 

Når folk nekter å følge en lov som krenker menneskeretter, vurderes det som 

dårlig for demokratiet av 52% av elevene. Et mindretall (33%) er av den 

oppfatning at det er bra for demokratiet, mens 15% svarer vet ikke. Den ulike 

oppfatningen av den samme problematikken kan skyldes måten spørsmålene ble 

stilt på. I det første tilfellet er det tale om å være «uvillig» til å følge en lov. I det 

andre er det å «nekte å følge» en lov som står i fokus. Å nekte å gjøre noe er 

mye mer ytterliggående enn å være uvillig til å gjøre noe. Elevenes svar kan 

tyde på at de mener det er bedre å støtte en god sak enn å foreta seg en mer 

ekstrem handling. Noe av det samme kommer også fram når det gjelder å delta i 

fredelige demonstrasjoner. 

I det bildet som tegner seg av norske 14-åringers forestilling om den gode 

samfunnsborgeren, er det de jordnære, positive handlingene som peker seg ut. 

Hun/han  adlyder, er glad i, gjør noe, støtter opp om, arbeider til beste for. 

Norge i forhold til andre land 

I det følgende vil oppfatningene til elevene i alle de deltakende land av den gode 

samfunnsborger bli framstilt i forhold til to typer samfunnsborgerskap. Den 

representativt orienterte bygger på konvensjonelle borgeraktiviteter. Denne 
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typen aktiviteter er innrettet mot en indirekte deltakelse der borgerne påvirker 

samfunnsprosessene gjennom valgte representanter. Den andre typen 

samfunnsborgerskap, det deltakerorienterte, legger vekt på samfunnsborgeres 

mer direkte medvirkning i samfunnsprosessene. 

Den representativt orienterte samfunnsborgeren 

Tabell 4.13: Den representativt-orienterte samfunnsborgeren. Norsk og 

internasjonalt gjennomsnitt (fordeling i prosent) 

 

En god voksen samfunnsborger.. 

Ikke viktig Lite viktig Nokså viktig Svært viktig 

Norge Int. Norge Int. Norge Int. Norge Int. 

B2 stemmer ved alle valg 5 5 23 15 50 42 22 38 

B3 er medlem av et politisk parti 32 27 47 42 16 23 5 8 

B6 kjenner landets historie 17 9 34 20 34 37 15 34 

B8 følger med på politiske spørsmål i 
aviser, radio og TV 

9 8 25 21 59 48 16 23 

B10 viser respekt for politiske ledere 9 7 26 21 47 47 18 25 

B12 deltar ofte i politiske diskusjoner  15 16 48 41 30 33 7 10 

I tabellen er bare elever som har tatt stilling til utsagnet regnet inn. «Vet ikke»-

kategorien er tatt bort. De norske elevene uttrykker mindre positiv støtte til alle 

utsagnene enn det internasjonale gjennomsnittet. Det gjelder alle de fire 

utsagnene som trekker inn begrepet politikk, det gjelder å stemme ved valg, og 

det gjelder utsagnet om at en god voksen samfunnsborger kjenner landets 

historie. Forskjellene er fra fire til 22 prosentpoeng, og størst er forskjellen med 

hensyn til betydningen av å kjenne landets historie.  

Tabell 4.14 viser at aktiviteter som kategoriseres under betegnelsen 

representativt orientert  samfunnsborgerskap får størst tilslutning i Chile, 

Colombia, Hellas, Kypros, Polen og Romania. Andre land som har et signifikant 

høyere gjennomsnittstall enn det internasjonale, er Bulgaria, Italia, Litauen, 

Portugal, Slovakia og USA. Med unntak av USA og Italia har alle disse landene 

erfart dramatiske politiske endringer som førte til at de politiske institusjonene 

ble styrket. Disse institusjonene får en ekstra oppmerksomhet i skolen, og det 

synes som om elevene har utviklet en oppfatning av samfunnsborgerskap der 

representative aktiviteter anses som svært viktige. 

Norske elevers støtte til den representativt orienterte samfunnsborgeren, 

sammenliknet med elever i de andre landene, er lav. Norge skårer her signifikant 

lavere enn gjennomsnittet. Den lave oppslutningen om denne ganske 

tradisjonelle samfunnsborgen er karakteristisk for hele Norden.  
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Tabell 4.14: Den representativt orienterte samfunnsborgeren. Internasjonal skala 

 

Den deltakerorienterte samfunnsborgeren 

Tabell 4.15 viser den norske og internasjonale svarfordelingen på utsagnene som 

inngår i samlevariabelen støtte til den deltakerorienterte samfunnsborgeren. 

Bare elever som har tatt stilling, er regnet inn. De norske elevenes tilslutning til 

aktiviteter kategorisert som kjennetegn på den deltakerorienterte 

samfunnsborgeren er sterkere enn det internasjonale gjennomsnittet. På ett 

Land

Kypros  11,5 (0,04)

Hellas  11,2 (0,05)

Romania  11,2 (0,07)

Chile  11,0 (0,05)

Colombia  10,9 (0,07)

Polen  10,9 (0,04)

Litauen  10,8 (0,05)

USA  10,3 (0,06)

Bulgaria  10,3 (0,08)

Italia  10,2 (0,04)

Slovakia  10,2 (0,04)

Portugal  10,1 (0,04)

Hong Kong  10,0 (0,03)

Latvia  10,0 (0,05)

Ungarn  9,9 (0,04)

Sveits  9,7 (0,05)

Russland  9,6 (0,05)

Tyskland  9,6 (0,03)

Slovenia  9,5 (0,04)

Sverige  9,4 (0,05)

Australia  9,4 (0,05)

Norge  9,3 (0,04)

England  9,2 (0,04)

Belgia (fransk)  9,2 (0,05)

Tsjekkia  9,2 (0,05)

Estland  9,2 (0,03)

Danmark  9,1 (0,04)

Finland  9,1 (0,04)

( ) Standardfeil er angitt i parentes

 

Source: IEA Civic Education Study , Standard Population of 14-year-olds tested 1999.

Gjennomsnitt 

skåre 12108

               = Gjennomsnitt (± 2 SE).
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spørsmål svarer de nesten som gjennomsnittet av sine jevnaldrende (om 

deltakelse i en fredelig demonstrasjon). 

Tabell 4.15: Den deltakerorienterte samfunnsborgeren. Norsk og internasjonalt 

Gjennomsnitt (fordeling i prosent) 

 

En god voksen samfunnsborger.. 

Ikke viktig Lite viktig Nokså viktig Svært viktig 

Norge Int. Norge Int. Norge Int. Norge Int. 

B5 vil delta i en fredelig demonstrasjon 
mot en lov han/hun mener er 
urettferdig 

9 11 23 22 42 40 26 27 

B9 arbeider til beste for folk i 
lokalsamfunnet 

3 4 14 14 50 48 33 34 

B11 støtter opp om arbeid for 
menneskerettigheter 

2 3 7 13 37 41 54 43 

B13 gjør noe for å beskytte miljøet 2 5 7 15 46 41 45 39 

Tabell 4.16 viser at aktiviteter knyttet til samfunnsengasjement gjennom direkte 

deltakelse spiller størst rolle i Colombia, Hellas og Kypros. Et signifikant høyere 

gjennomsnitt finnes også i Chile, Italia, Litauen, Portugal, Romania, Slovakia og 

USA. Også norske elever viser en tilslutning til samfunnsengasjement gjennom 

direkte deltakelse som er høyere enn gjennomsnittet. I den andre enden utgjør 

Australia, Belgia (fr.), England,  Estland og Finland en gruppe land med den 

laveste støtten til den deltakerorienterte samfunnsborgeren. Andre land med et 

signifikant lavere gjennomsnitt enn det internasjonale, er Danmark, Hong Kong, 

Latvia, Slovenia, Sverige, Sveits og Tsjekkia.  

De norske elevene er altså de eneste i Norden som har et høyere 

gjennomsnittstall enn det internasjonale. De andre nordiske landene ligger under 

det internasjonale gjennomsnittet. Dette kan bety at de norske elevene støtter 

mer opp om den direkte deltakende samfunnsborgeren enn sine jevnaldrende 

nordiske naboer.  Norge er det eneste landet som har et signifikant lavere 

gjennomsnitt enn det internasjonale når det gjelder det representativt orienterte 

samfunnsborgerskapet, men signifikant høyere når det gjelder støtte til den 

deltakerorienterte samfunnsborgeren. 

Enighet på tvers av deltakende land 

Er det noen kjennetegn ved det gode samfunnsborgerskapet elevene enes om på 

tvers av landene? I det følgende vil vi analysere de internasjonale dataene ut fra 

spørsmålet om likheter og forskjeller med hensyn til enkelte utsagn (tabell 4.17, 

vedlegg 4 bak i rapporten). Et internasjonalt gjennomsnitt mellom 3,00 og 3,99 

er klassifisert som viktig og mellom 2,00 og 2,99 som blandet. Verdien 2,50 er 

det nøytrale midtpunktet. Det var intet internasjonalt gjennomsnitt under 2,00 

(som ville bety ikke viktig). 
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Det er bare to utsagn det er enighet om på tvers av alle land. Det ene en god 

voksen samfunnsborger adlyder lovene, er rangert som veldig viktig. Det andre 

utsagnet deltar ofte i politiske diskusjoner, er rangert mye lavere. Blant utsagn 

som er rangert som nokså viktige, men som det ikke er enighet om mellom 

landene, er patriotisme og lojalitet overfor sitt land og vilje til å gjøre 

militærtjeneste for å forsvare landet, men det er ikke med i noen av 

samlevariablene. 

Tabell 4.16: Støtte til den deltakerorienterte samfunnsborgeren. Internasjonal skala 

 

Land

Hellas  11,4 (0,05)

Colombia  11,3 (0,07)

Kypros  11,0 (0,04)

Romania  10,7 (0,07)

Litauen  10,6 (0,04)

Portugal  10,6 (0,04)

Chile  10,5 (0,04)

Slovakia  10,4 (0,05)

USA  10,3 (0,06)

Norge  10,2 (0,04)

Italia  10,2 (0,05)

Polen  10,1 (0,05)

Bulgaria  10,0 (0,08)

Russland  9,9 (0,05)

Tyskland  9,9 (0,04)

Ungarn  9,9 (0,04)

Sverige  9,8 (0,05)

Tsjekkia  9,7 (0,05)

Sveits  9,6 (0,04)

Slovenia  9,6 (0,04)

Hong Kong  9,6 (0,03)

Danmark  9,5 (0,04)

Latvia  9,5 (0,05)

Australia  9,3 (0,04)

England  9,2 (0,04)

Estland  9,2 (0,03)

Belgia (fransk)  9,1 (0,09)

Finland  8,9 (0,04)

( ) Standardfeil er angitt i parentes.

Source: IEA Civic Education Study,  Standard Population of 14-year-olds tested in 1999.

Gjennomsnitt 

skåre 12108

               = Gjennomsnitt (± 2 SE).
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Elevene ser på det å være deltakerorientert som viktigere enn å være en 

representativt orientert samfunnsborger Tre av fire spørsmål som står på skalaen 

for deltakerorientering, har et gjennomsnitt som er høyere enn 3,0 (og det 

indikerer en rangering som viktig), mens bare ett av seks spørsmål på skalaen for 

det representativt orienterte samfunnsborgerskapet (stemme ved alle valg) har et 

gjennomsnitt på over 3,0. De minst viktige aktivitetene er her å være medlem i 

et politisk parti og å delta i politiske diskusjoner. Begge er fra skalaen for den 

representativt orienterte samfunnsborger. 

14-åringers oppfatning av den gode samfunnsborgeren er internasjonalt preget 

av både likheter og variasjon. Når vi tar i betraktning prosentfordelingen på 

utsagn fra våre to skalaer, viser det seg at 80% eller flere av elevene som tar 

stilling til utsagnene, rangerer deltakelse i grupper som jobber for 

menneskeretter, miljøvern, arbeid for lokalsamfunnet og stemmegivning ved alle 

valg som nokså viktig og svært viktig. Alle disse utsagnene, unntatt 

stemmegivning, tilhører den deltakerorienterte samlevariabelen. En lavere 

tilslutning mellom 65% og 75% er det når det gjelder respekt for politiske 

ledere, å følge med i politiske spørsmål, å ha kjennskap til landets historie og å 

delta i en fredelig demonstrasjon mot en lov man mener er urettferdig. Med 

unntak av det om fredelig demonstrasjon, kommer alle disse utsagnene fra 

skalaen for den representativt orienterte samfunnsborger. Det er stor forskjell i 

graden av tilslutning. Mellom 30% og 45% rangerer medlemskap i politiske 

partier og deltakelse i politiske diskusjoner som nokså viktig og svært viktig. 

Begge utsagn er en del av den konvensjonelle dimensjon av et 

samfunnsborgerskap. 

Gjennomsnittstall og prosenter indikerer at 14-åringer synes å tillegge 

forskjellige formere for deltakelse større betydning for det gode 

samfunnsborgerskapet enn aktiviteter av konvensjonell politisk art. Å stemme 

ved valg er viktig for ungdommen, men andre politiske aktiviteter rangeres ikke 

særlig høyt.  

Er det forskjeller i gutters og jenters skåre på de to samlevariablene? På skalaen 

for det representativt orienterte samfunnsborgerskap er det funnet forskjeller 

som er større enn en femtedel av standardavviket bare i Russland. Der gir 

guttene større tilslutning til denne formen for borgerskap enn det jentene gjør. 

På skalaen for det deltakerorienterte samfunnsborgerskapet er det funnet 

forskjeller på over en femtedels standardavvik i Finland, Hellas, Sverige, 

Tsjekkia og USA. Der er jentene mer tilbøyelige enn guttene til å se på disse 

formene for aktiviteter som viktige for det gode samfunnsborgerskap.                             
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Forskjeller i svarene fra norske elevene 

Kunnskaper om demokrati slik de kommer til uttrykk i elevenes svar på den 

kognitive delen av undersøkelsen, synes å ha betydning for den støtte elevene 

gir det deltakerorienterte samfunnsborgerskapet. Forskjellene er ikke så klare 

når det gjelder den representativt orienterte samfunnsborger. Dette blir enda mer 

tydelig når vi skiller ut det kvartilet som gjorde det best og det kvartilet som 

gjorde det dårligst på den kognitive delen. Blant elevene i det sterkeste kvartilet 

var det større oppslutning når det gjaldt både å delta i en fredelig demonstrasjon, 

det å arbeide til det beste for lokalsamfunnet og å støtte menneskerettene. En 

større gruppe elever i det svakeste kvartilet så ikke på disse tre områdene som så 

viktige. Støtten lå mellom 11 og 18 prosentpoeng under støtten fra elevene i det 

sterkeste kvartilet. Omkring 90% av elevene, uansett kvartil, mente det var 

viktig at en god samfunnsborger støttet arbeidet med å beskytte miljøet.  

Hovedtrekk ved elevenes oppfatning av den gode 
samfunnsborger 

De aller fleste elevene har en oppfatning om hva den gode samfunnsborger er og 

gjør. Det er noe mindre enighet mellom landene om hva som konstituerer den 

gode samfunnsborgeren enn om begrepet demokrati. Lydighet overfor lover er 

meget viktig. Blant de representative politiske aktivitetene er deltakelse ved valg 

(stemmegivning) utpekt som det viktigste. Medlemskap i et politisk parti og 

deltakelse i politiske diskusjoner er av mindre betydning, ifølge 14-åringer i de 

fleste landene. Aktiviteter relatert til miljøvern, arbeidet for menneskeretter og 

til det beste for folk i lokalsamfunnet oppfattes derimot som vesentlige for det 

gode samfunnsborgerskapet. Elever synes nå å være mer tiltrukket av og gir 

større tilslutning til aktiviteter som gir uttrykk for direkte samfunnsengasjement, 

enn til politiske diskusjoner eller partimedlemskap. 

Forskjeller mellom landene viser et annet bilde. Elever i noen land mener at 

både den representativt orienterte og den deltakerorienterte samfunnsborgeren er 

viktige. I enkelte andre land er elevene av en annen oppfatning. De tillegger 

verken den ene eller den andre formen for samfunnsborgerskap noen større 

betydning. De norske elevene skiller seg mest ut ved lav tilslutning til de mer 

representative aktivitetene og større vekt på den deltakerorienterte dimensjonen. 

Dessuten skiller de norske elevene seg ut ved sin lavere tilslutning på spørsmålet 

om det er viktig å kjenne landets historie og sterke vekt på at den gode 

samfunnsborger arbeider for å beskytte miljøet. 
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Oppfatninger av hva som bør være statens 
ansvar 

Begreper som demokrati og statsborger er relativt abstrakte. Det tredje begrepet 

som er kartlagt i denne seksjonen, staten, er noe mer konkret. Samtidig brukes 

ordet i hvert fall i to sammenhenger: staten som synonymt med landet, og 

synonymt med styret av landet. I vår sammenheng er det den siste betydningen 

vi skal forholde oss til. Staten assosieres da med offentlige institusjoner som har  

utøvende, lovgivende og dømmende makt. Det er elevens  oppfatning av statens 

rolle vi her konsentrerer oss om. Vi vil analysere i hvilken grad elevene støtter at 

statens skal ha ansvar på ulike områder i samfunnslivet.     

Hovedresultater 

 Elevene i alle de deltakende land slutter i stor grad opp om velferdsstaten 

 Hovedtendensen er at elevene i større grad ser sosiale forhold som et 

ansvar for staten mer enn de økonomisk forholdene. 

 Det er samsvar mellom elevenes svar og det man i andre undersøkelser 

har funnet ut om voksnes oppfatninger. 

 De norske elvene slutter opp om velferdsstaten, men blant elever som 

skårer lavt på den kognitive kartleggingen, er det flere som er skeptiske til 

sosialrelaterte utsagn enn det er blant de elevene som skårer høyest. 

De 12 spørsmålene som er utviklet for denne seksjon, er hentet fra ISSP 

(International Social Survey Project) og andre undersøkelser. Elevene ble bedt 

om å ta stilling til ulike utsagn med utgangspunkt i spørsmålet: Hvilket ansvar 

bør staten ha?  De fire svaralternativene var: bør absolutt ikke være og bør 

sannsynligvis ikke være, bør sannsynligvis være og bør absolutt være statens 

ansvar. Det var også mulig å krysse av for vet ikke. 

Internasjonalt er de 12 spørsmålene delt i to samlevariabler. Den første dreier 

seg om det offentliges ansvar for arbeid og økonomi. Her er samlet fem 

spørsmål om jobbgaranti, kontroll med prisene, støtte til bedriftene, hjelp til de 

arbeidsløse og reduksjon av forskjeller i inntektsnivå. Den andre 

samlevariabelen dreier seg om det offentliges ansvar for velferd, miljø, og lov og 

orden. Her er det brukt sju spørsmål om helsetilbud, hjelp til eldre, 

grunnutdanning, like politiske rettigheter for kvinner og menn, kontroll av 

forurensning, garanti for ro og orden og moralsk adferd. 
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Hva bør være statens ansvar? 

Hvilke oppfatninger har norske elever om statens ansvar på ulike områder i 

samfunnslivet? 

Tabell 4.18: Oppfatninger av statens ansvar (fordeling i prosent) 

 
Hvilket ansvar bør staten ha? 

Bør ikke 
være statens 

ansvar 

Bør være 
statens 
ansvar 

Vet ikke 

C1 garantere at alle som ønsker å arbeide, får jobb 17 78 5 

C2 holde kontroll med prisene 20 72 8 

C3 å sørge for et grunnleggende helsetilbud for alle 12 85 4 

C4 å sikre de eldre en anstendig levestandard 7 89 4 

C5 å gi bedriftene den støtten de trenger for å 
utvikle seg 

29 65 6 

C6 å gi de arbeidsløse en anstendig levestandard 11 84 5 

C7 å minske forskjeller i inntekt og formue mellom 
folk 

31 56 12 

C8 å sørge for gratis grunnutdanning til alle 11 85 5 

C9 å sikre at menn og kvinner har de samme 
politiske rettigheter 

11 84 5 

C10 å kontrollere forurensing av miljøet 17 78 5 

C11 å opprettholde ro og orden i landet 16 80 4 

C12 å fremme ærlighet og god moral i landet 25 68 8 

Tabell 4.18 viser at de aller fleste elevene er av den oppfatning at det offentlige 

bør ha ansvar på områder som eldreomsorg, grunnutdanning og helse. Like stor 

tilslutning får utsagnene om at staten bør ha ansvar for de arbeidsløses situasjon, 

og for at menn og kvinner har samme politiske rettigheter. Nesten lik støtte får 

tanken om at staten bør sørge for ro og orden i landet. 

Noe lavere rangert, men fortsatt med oppslutning fra en klart flertall, er statens 

ansvar for at alle får arbeid, og at det offentlige har kontroll med forurensning av 

miljøet og med prisene. Et flertall av elevene er også av den oppfatning at staten 

bør fremme god moral i landet, og at den bør gi bedriftene støtte om de måtte 

trenge det for videre utvikling. Minst enige er de norske elevene i påstanden om 

at det offentlige bør kontrollere at det ikke er større forskjeller i inntekt og 

formue mellom folk.    

Norge sammenliknet med andre land  

I tabell  4.19, 4.20 og 4.21 presenteres den internasjonale og den norske 

prosentfordelingen for enkelte spørsmål. Tallene gjelder de elevene som har tatt 

stilling til utsagnene om statens rolle.  Hver tabell viser hvilke spørsmål de to 
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samlevariablene inneholder, og de vil bli analysert i forhold til de enkelte 

landenes skårer.    

Velferd, miljø, ro og orden 

Den første samlevariablen er relatert til de områdene i samfunnet som har med 

velferd, miljø og ro og orden å gjøre.   

Tabell 4.19: Oppfatning av statens ansvar for velferd, miljø, og lov og orden. Norsk 

og internasjonalt gjennomsnitt (fordeling i prosent) 

 

Hvilket ansvar bør staten ha? 

Absolutt ikke Sannsynligvis 
ikke 

Sannsynligvis Absolutt 

Norge Int. Norge Int. Norge Int. Norge Int. 

C3 å sørge for et grunnleggende 
helsetilbud for alle 

4 4 8 8 25 25 63 63 

C4 å sikre de eldre en anstendig 
levestandard 

2 2 6 7 25 33 67 58 

C8 å sørge for gratis grunnutdanning 
for alle 

4 4 7 8 18 23 71 64 

C9 å sikre at menn og kvinner har de 
samme politiske rettigheter 

5 4 7 9 17 28 71 59 

C10 å kontrollere forurensning av miljøet 4 5 13 12 33 31 50 52 

C11 å opprettholde ro og orden i landet 6 3 11 5 27 18 56 74 

C12 å fremme ærlighet og god moral i 
landet 

9 7 18 16 32 37 41 40 

En sammenligning av svarene til de norske elevene med svarene til alle elevene 

i undersøkelsen viser stort sammenfall. Det blir enda tydeligere når bør 

sannsynligvis og bør absolutt være statens ansvar, slås sammen til en kategori. 

Bare ett av utsagn får noe mindre tilslutning fra de norske 14-åringene enn det 

internasjonale gjennomsnittet. Det gjelder statens ansvar for opprettholdelse av 

ro og orden i landet (Norge 83%, internasjonalt 92%). Denne forskjellen kan 

skyldes det faktum at Norge i motsetning til mange av de andre landene som er 

med på prosjektet, ikke har vært arena for noe særlig omfattende uro i samfunnet 

i de siste 10-20 årene. De postkommunistiske landene for eksempel har erfart 

mye mer uro i forbindelse med systemskifte, men også ellers har større 

konflikter gjort seg gjeldende i flere av landene.  

Hvilken støtte til de to hovedområdene for statens ansvar gir elevene i de 

deltakende landene? 

Resultater for alle de deltakende landene vist i tabell 4.20, indikerer at 

oppfatningen om  at det offentlige bør ha ansvar for velferd, miljø, og ro og 

orden er mest utbredt blant elevene i Chile, England, Hellas, Polen og Portugal. 

Andre land der elevene skårer signifikant høyere enn det internasjonale 

gjennomsnittet, er Finland, Italia, og Slovakia. Minst tilslutning gis av elever i 

Belgia (fr.), Danmark, Tyskland, Latvia og Sveits. Andre land der elevene skårer 
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signifikant lavere enn det internasjonale gjennomsnittet er Columbia, Estland, 

Litauen og Ungarn. De norske elevene plasserer seg i denne sammenhengen på 

det internasjonale gjennomsnittet. 

Tabell 4.20: Oppfatninger av statens ansvar for velferd, miljø, og lov og orden. 

Internasjonal skala  

 

 

Land

Polen  10,8 (0,06)

England  10,8 (0,04)

Hellas  10,8 (0,05)

Chile  10,5 (0,04)

Portugal  10,5 (0,04)

Finland  10,4 (0,06)

Italia  10,4 (0,05)

Slovakia  10,3 (0,06)

Russland  10,2 (0,06)

Australia  10,1 (0,04)

Kypros  10,1 (0,04)

Tsjekkia  10,0 (0,04)

USA  10,0 (0,05)

Norge  10,0 (0,04)

Bulgaria  9,9 (0,14)

Sverige  9,9 (0,03)

Ungarn  9,9 (0,04)

Slovenia  9,9 (0,04)

Colombia  9,8 (0,05)

Hong Kong  9,8 (0,05)

Romania  9,7 (0,09)

Estland  9,7 (0,05)

Litauen  9,6 (0,04)

Sveits  9,5 (0,04)

Belgia  9,5 (0,07)

Latvia  9,5 (0,06)

Tyskland  9,4 (0,04)

Danmark  9,1 (0,03)

( ) Standardfeil er angitt i parentes.

Source: IEA Civic Education Study,  Standard Population of 14-year-olds tested in 1999.

Gjennomsnitt 

skåre
12108

               = Gjennomsnitt (± 2 SE).
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Økonomi og arbeid  

Den andre samlevariabelen er relatert til økonomi og arbeid.  

Tabell 4.21: Oppfatning av det offentliges ansvar for arbeid og økonomi. Norsk og 

internasjonalt gjennomsnitt (fordeling i prosent) 

 

Hvilket ansvar bør staten ha? 

Absolutt ikke Sannsynligvis 
ikke 

Sannsynligvis Absolutt 

Norge Int. Norge Int. Norge Int. Norge Int. 

C1 å garantere at alle som ønsker å 
arbeide, får jobb 

6 6 12 11 38 33 44 50 

C2 å holde kontroll med prisene 6 4 15 12 47 41 32 43 

C5 å gi bedriftene den støtten de 
trenger for å utvikle seg 

5 4 26 17 50 48 19 31 

C6 å gi de arbeidsløse en anstendig 
levestandard 

4 4 9 12 41 41 46 43 

C7 å minske forskjeller i inntekt og 
formue mellom folk 

12 9 24 21 35 38 29 31 

Norske elever gir mindre oppslutning enn sine jevnaldrende i de deltakende 

landene til tre utsagn. Størst forskjell (10 prosentpoeng) finner vi i forhold til 

statens eventuelle ansvar for bedrifter som trenger støtte. 

Hovedtendensen er at elevene i større grad ser de sosialrelaterte forholdene som 

et ansvar for staten enn de økonomisk relaterte forholdene. Høyest tilslutning får 

utsagnene som sier at det er statens oppgave å opprettholde ro og orden i landet 

og å sørge for gratis utdanning for alle. Lavest tilslutning får utsagnene som sier 

at staten bør minske forskjeller i inntekt og formue mellom folk, og at staten bør 

gi bedriftene den støtten de trenger for å utvikle seg. Disse resultatene stemmer 

godt overens med tidligere funn gjort blant voksne (Kaase og Newton, 1995). 

De er også i samsvar med hva som framheves i læreplaner. 

Tabell 4.22 viser at elever i Bulgaria og Russland er mest tilbøyelige til støtte 

påstandene om at det offentlige bør ha ansvar for økonomien, og at alle får 

arbeid. Lavest tilslutning til denne tanken gir elevene i Danmark og USA. 

Signifikant lavere det internasjonale gjennomsnittet skårer også Belgia (fr.), 

Hellas, Hong Kong, Sveits og Tyskland.  Norge hører også med til gruppen som 

skårer under det internasjonale gjennomsnittet. 

Forskjeller mellom de norske elevene 

I Belgia (fr.), Finland, Hellas, Slovenia og USA utpeker jentene i større grad enn 

guttene velferd, miljø og orden som statens ansvar. I Bulgaria, Italia og Slovenia 

utpeker guttene i større grad enn jentene arbeid og økonomi som statens ansvar. 

I Norge er det ikke noen særlig forskjell i hvordan gutter og jenter svarer på de 

to samlevariablene. Men det er ganske store forskjeller mellom dem som skårer 

høyt og dem som skårer lavt på den kognitive delen når de vurderer statens  
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Tabell 4.22: Oppfatninger av statens ansvar for arbeid og økonomi. Internasjonal 

skala 

sosiale ansvar. Innenfor denne samlevariabelen er det særlig fire spørsmål der 

forskjellene blir svært tydelige: helsetjeneste (utsagn 3), anstendig levestandard 

for eldre (utsagn 4), gratis grunnutdanning (utsagn 8) og politisk likestilling 

mellom kjønnene (utsagn 9). Det er grunn til å understreke at de aller fleste 

elevene mener dette er viktige områder som staten bør ha ansvar for. Nesten 

100% av det faglig sterkeste kvartilet mener det, mens mellom 75% og 84% av 

det svakeste kvartilet mener det samme. 

Land

Bulgaria  10,6 (0,14)

Russland  10,6 (0,05)

Finland  10,4 (0,05)

Polen  10,4 (0,04)

Slovakia  10,4 (0,05)

Sverige  10,4 (0,04)

Romania  10,4 (0,06)

Kypros  10,3 (0,03)

Portugal  10,3 (0,04)

Litauen  10,2 (0,04)

Ungarn  10,2 (0,04)

Italia  10,2 (0,04)

England  10,1 (0,04)

Chile  10,1 (0,03)

Estland  10,1 (0,05)

Tsjekkia  9,9 (0,04)

Slovenia  9,9 (0,05)

Colombia  9,9 (0,05)

Hellas  9,8 (0,04)

Latvia  9,8 (0,06)

Australia  9,8 (0,05)

Norge  9,6 (0,03)

Sveits  9,6 (0,04)

Belgia (fransk)  9,5 (0,08)

Hong Kong  9,5 (0,03)

Tyskland  9,5 (0,04)

Danmark  9,4 (0,03)

USA  9,2 (0,04)

( ) Standardfeil er angitt i parentes.

Source: IEA Civic Education Study,  Standard Population of 14-year-olds tested in 1999.

Gjennomsnitt 

skåre
12108

               = Gjennomsnitt (± 2 SE).
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Hovedtrekk ved elevenes oppfatning av statens ansvar 

Elevene i alle deltakende land slutter i stor grad opp om velferdsstaten. 

Hovedtendensen er at elevene i større grad ser velferdsforhold som et ansvar for 

staten enn de økonomiske forholdene.  

I stor utstrekning har elevene i de deltakende landene samme syn som voksne i 

sine egne på hvilket ansvar statens bør ha. Dette trekket er spesielt tydelig blant 

elever fra de postkommunistiske landene. De forventer at staten skal spille en 

aktiv rolle på det økonomiske planet. Denne oppfatningen gjør seg mest 

gjeldende i de landene som nylig har erfart problemer med sin økonomi.  

De norske elevene gir uttrykk for en klar støtte til velferdsstaten. Nesten alle 

elevene som skårer best på den kognitive testen, støtter velferdsordningene. 

Mellom én av fire og én av fem av det svakeste kvartilet på den kognitive testen 

er mer skeptisk til deler av velferdsstaten. 

Elevene gir mindre støtte til statens ansvar for økonomiske forhold enn til mer 

sosialt pregede forhold. 

  


