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KAPITTEL 5 

HOLDNINGER 

I samfunn som ønsker å være demokratiske, er (bestemte) verdier og holdninger 

av avgjørende betydning både på det formelle, representative plan og for 

dagliglivets «sinnelagsdemokrati». Holdninger bygger på verdier, og det er ut 

fra verdivalg at en ønsket og reflektert orientering i det politiske landskapet må 

praktiseres – slik nettopp læreplanverket framhever som et ideal for 

demokratiopplæringen. 

I oppdraget til Civic-studien blir det særlig trukket fram at det er viktig å 

undersøke elevenes holdninger til egen nasjon, til kvinners politiske rettigheter 

til innvandrere og til myndighetene. Disse feltene blir supplert med holdninger 

til grupper som er mot demokratiet. Variablene knyttet til innvandrere og anti-

demokratiske grupper vil bli brukt for å få innblikk i elevenes toleranseprofiler, 

som på mange måter utgjør turbinen i holdningsdelen av en demokratisk 

beredskap, slik vi tidligere har vist i analysen av læreplanene. Uten et minimum 

av toleranse, forstått som overbærenhet med det man liker minst, er det umulig å 

tenke seg levedyktige demokratiske styreformer.  

Denne delen av rapporten tar for seg til sammen fem holdningsdimensjoner i 

undersøkelsen: holdninger til egen nasjon, støtte til innvandreres rettigheter, 

støtte til anti-demokratiske gruppers rettigheter, støtte til kvinners rettigheter og 

tillit til myndighetene. 

Holdninger til nasjonen 

I den kognitive delen av undersøkelsen ble det stilt noen spørsmål innenfor 

hovedområde 2: Nasjonal identitet, regionale og internasjonale forbindelser. Et 

første spørsmål dreier seg om flagget, et annet om sensurering av et lands 

historieskrivning. Disse spørsmålene er på ingen måte nok til å si noe om 

elevenes holdninger til nasjonen. For å få et bedre bilde av dette, ble det i den 

internasjonale delen av undersøkelsen brukt en rekke utsagn som elevene skulle 

ta stilling til.  

I tillegg ble det i den nasjonale delen av undersøkelsen utformet flere seksjoner 

med utsagn om ulike sider ved det nasjonale. En tredjedel av elevene har tatt 

stilling til disse utsagnene. De spiller også en viktig rolle i den videre analysen.  
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I det følgende belyser vi noe av elevenes tenkning om nasjonal identitet, om 

regional tilhørighet, nasjonale symboler, nasjonal stolthet og trusler utenfra. Vi 

legger først og fremst vekt på hva flertallet av elevene mener, samtidig som det 

ofte kan være mindretallet man må ha i mente når det gjelder eventuelle 

endringer i undervisningspraksis for å kunne følge opp intensjonene i L97. 

Hovedresultater 

 De fleste elever i alle land har en positiv holdning til landet sitt. 

 Elevenes nasjonale identitet ligger nærmere en demokratisk nasjonalisme 

enn en etnosentrisk nasjonalisme. 

 De norske elevene er stolte av landet sitt – mer av naturen enn av 

nasjonale symboler, felles kultur og historie. 

 Guttene er mer nasjonalistiske eller patriotiske enn jentene, delvis i en 

etnosentrisk retning. 

 Selv om elevene er glade i landet sitt, er mange ikke fremmede for å 

bosette seg utenlands. 

 De mest tolerante elevene er de som skårer høyt på den kognitive delen av 

undersøkelsen. 

 Det er en liten gruppe elever som har holdninger som ikke er i tråd 

intensjonene i L97. 

 De aller fleste synes likevel å ha holdninger som L97 vektlegger – en 

trygg forankring som gjør dem tolerante overfor andre, både innenlands 

og utenlands. 

Elevenes forhold til landet sitt – til nasjonen 

I den internasjonale undersøkelsen er det 12 utsagn som kartlegger elevenes 

holdninger til landet sitt – til nasjonen. I tabell 5.1 står de 12 utsagnene og 

svarene til de norske elevene ordnet etter hvor høy svarprosent elevene har gitt i 

positiv retning. To av utsagnene er «snudd». Det betyr at det positive svaret 

kommer fram ved at elevene er uenig eller svært uenig i utsagnet (E6 og E11).  

Tilslutningen til særlig tre av utsagnene viser at elevene er stolte av landet sitt. 

Det gjelder den positive skåren på 82% på utsagn E9: Vi i Norge har grunn til å 

være stolte av det vi har oppnådd, den negative skåren på 78% som utsagn E6 

får: Det er lite å være stolt av i Norges historie, og til slutt den positive skåren 

på 76% på utsagn E5: Norge fortjener respekt fra andre land for det vi har 
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oppnådd. Her vektlegges både det man har oppnådd innad, og det man har 

oppnådd i forhold til andre land. 

Tabell 5.1: Holdninger til nasjonen (fordeling i prosent) 

 
 

Svært 
uenig/ 
uenig 

Enig/ svært 
enig 

Vet ikke 

E7 Jeg er glad i Norge. 7 88 5 

E9 Vi i Norge har grunn til å være stolte av det vi har oppnådd. 9 82 9 

E6 Det er lite å være stolt av i Norges historie. 78 14 8 

E4 Vi bør alltid være oppmerksomme og stoppe trusler utenfra 
mot Norges politiske uavhengighet. 

8 76 16 

E5 Norge fortjener respekt fra andre land for det vi har 
oppnådd. 

13 76 11 

E2 Vi bør forhindre at andre land prøver å påvirke politiske 
beslutninger i Norge. 

18 73 9 

E3 Det norske flagget er viktig for meg. 20 72 8 

E10 Den norske nasjonalsangen er viktig for meg. 26 65 9 

E11 Jeg ville foretrekke å bosette meg i et annet land. 62 21 17 

E1 For å beskytte arbeidsplassene våre, bør vi kjøpe varer som 
er laget i Norge. 

39 50 11 

E12 Vi bør forhindre at folk utenfra får innflytelse over norske 
tradisjoner og kultur. 

37 49 14 

E8 Folk bør støtte sitt eget land selv om de synes at landet gjør 
noe galt. 

45 47 8 

Et annet utsagn (tabell 5.10) inneholder ordet «skamfull»: Det er trekk ved 

dagens Norge som gjør meg skamfull. Elevene tar ikke på samme måte avstand 

fra dette utsagnet, noe som kan tyde på at de sammenlikner norske forhold med 

hvordan det burde være, og ikke med hvordan det er i andre land. E6 står i en 

sammenheng der det er mer naturlig å sammenlikne med andre land, og da er 

mange stolte over landet sitt. Dette kan tolkes som et sunt tvisyn som forteller 

om en nasjonal identitet som ikke lukker øynene for at ting kan bli bedre også i 

Norge.  

Noen av spørsmålene kan tolkes som uttrykk for proteksjonisme. Det gjelder 

først og fremst de spørsmålene som står til slutt i tabell 5.1 og som deler 

elevflokken omkring midten. Utsagn E8  tilsvarer omtrent  utsagn e i tabell 5.10. 

Der oppfordres det til å støtte sitt eget land, uansett. Når svarene blir såpass 

forskjellige (33% og 47%), skyldes det svaralternativene. I tabell 5.1 har man 

ikke mulighet til å svare verken enig eller uenig, men vet ikke. Dermed stiger 

antallet som er enige i utsagnet, mens det synker når elevene slipper å ta stilling. 

En måte å tolke dette på er at mange av elevene ikke har en patriotisme som 

setter nasjonen i høysetet uansett: Man gir bare uttrykk for meningen sin når 

man absolutt må. Egentlig er det ikke så viktig. Det er også klart at man kan 

svare bekreftende på begge spørsmålene ut fra et demokratisk sinnelag: Når 
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flertallet har bestemt noe, følger alle bestemmelsen – selv om man synes den er 

feil eller fører galt av sted.  

Tabell 5.1 inneholder også noen utsagn som kan tolkes som en slags trusler mot 

norsk integritet. Svært mange av elevene mener at man må hindre andre land i å 

få innflytelse over norske politiske forhold. Tre av fire elever er av denne 

oppfatningen når de tar stilling til utsagn E2: Vi bør alltid være oppmerksomme 

og stoppe trusler utenfra mot Norges politiske uavhengighet, og utsagn E12: Vi 

bør forhindre at andre land prøver å påvirke politiske beslutninger i Norge. Om 

dette henger sammen med Norges forhold til EU, sier tallene intet om, men det 

er påfallende at det akkurat er på dette området enigheten er størst. At man skal 

kjøpe norsk, og at man skal forhindre andre i å få innflytelse over norske 

tradisjoner og norsk kultur, får ikke den samme støtten. Det er mulig at 

særnorske tradisjoner og det norske kulturlivet står svakt hos elevene og derfor 

ikke blir sett på som noe viktig. I og med at L97 legger såpass stor vekt på 

tradisjoner og kultur, kan det virke som om skolen må arbeide mer med disse 

områdene. Samtidig tyder den forholdsvis lave tilslutningen på at noen utpreget 

etnosentrisk nasjonalisme ikke gjør seg gjeldende i særlig grad i elevflokken. 

Svarene kan også gi uttrykk for at elevene er åpne for impulser andre steder fra, 

at de er mer internasjonalt orientert. Dette kan igjen tolkes i retning av at 

elevene ikke har en nasjonal identitet som hindrer dem i å være åpne for resten 

av verden, noe som er helt i tråd med intensjonene i L97.  

Det ser heller ikke ut til at eventuelle «kjøp norsk»-kampanjer har hatt særlig 

innvirkning på en stor del av elevene (se utsagn E1). De som støtter utsagnet, 

kan godt gjøre dette mer med tanke på å opprettholde sysselsettingen i landet 

enn fordi de ikke ønsker å være under internasjonal innflytelse. 

På den ene siden viser elevene klar støtte til Norge og en nasjonal stolthet som 

går i retning av en etnosentrisk nasjonalisme. På den andre siden er det ikke 

minst det norske demokratiet de støtter – altså en demokratisk nasjonalisme. 

Kultur og tradisjoner får liten støtte – det som kanskje forbindes mest med en 

etnosentrisk nasjonalisme. Slik sett virker det som om elevene har en sunn form 

for nasjonal identitet som ikke er for ekskluderende, men som er åpen for andre. 

Norge i forhold til andre land 

Av de 12 utsagnene om holdninger til nasjonen er det fire utsagn som fungerer 

statistisk godt sammen, og som vi mener sier noe om nasjonalfølelse: Jeg er 

glad i Norge, Vi i Norge har grunn til å være stolte av det vi har oppnådd, Det 

norske flagget er viktig for meg og Jeg ville foretrekke å bosette meg i et annet 

land. Disse er slått sammen til én internasjonal samlevariabel. I tabellen er bare 

svarene fra elever som har tatt stilling, tatt med.  
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Tabell 5.2: Holdninger til nasjonen. Norsk og internasjonal svarfordeling i 

prosent 

  Svært uenig Uenig Enig Svært enig 

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

E7 Jeg er glad i Norge. 3 4 4 9 40 40 53 47 

E9 Vi i Norge har grunn til å være 
stolte av det vi har oppnådd. 

3 4 7 10 59 52 31 34 

E3 Det norske flagget er viktig for meg. 6 6 15 12 45 37 34 45 

E11 Jeg ville foretrekke å bosette meg i 
et annet land. 

35 37 40 40 15 14 10 9 

Tabell 5.2 viser den internasjonale fordelingen av svarene på samlevariabelen 

som uttrykker positive holdninger til nasjonen. Her er bare svarene fra elevene 

som har tatt stilling til utsagnene tatt med. Norge er blant landene som ligger 

nærmest det internasjonale gjennomsnittet. Den internasjonale fordelingen viser 

at omkring 45% av elevene var svært enige i de positivt formede utsagnene om 

fedrelandskjærlighet og forholdet til flagget. Omtrent 40% var enige med disse 

to utsagnene. 34% var svært enige i utsagnet: Vi i (land) har grunn til å være 

stolte av det vi har oppnådd, mens 52% var enige. Et stort flertall av elevene vil 

ikke bosette seg permanent i et annet land. 

Ser vi på svarene på enkeltutsagnene i samlevariabelen, er det (selvsagt) visse 

variasjoner mellom det internasjonale gjennomsnittet og de norske elevenes 

svar. De norske elevene er mer glade i og stolte av landet sitt enn gjennomsnittet 

internasjonalt (93% svært enig/enig mot 87% og 90% mot 86%). Det nasjonale 

symbolet – flagget – betyr ikke så mye (79% mot 82). Ubetydelig flere elever 

kan tenke seg å flytte utenlands enn det som er tilfellet internasjonalt (25% mot 

23). Det kan virke som om de norske elevene er like internasjonalt orienterte 

som gjennomsnittet av elevene i undersøkelsen.  

Forskjellene er små, men blir litt tydeligere når vi bare tar for oss kategorien: 

svært enig. De norske elevene ligger over det internasjonale gjennomsnittet når 

det gjelder å være glad i landet sitt. Ellers ligger tallene for de norske elevene litt 

under gjennomsnittet for alle land. Forskjellen er særlig stor når det gjelder 

betydningen av flagget. I og med at de norske elevene ligger under 

gjennomsnittet på tre av spørsmålene, kan det virke som om forholdet deres til 

landet sitt er bra, men ikke akkurat preget av en «høyrøstet» nasjonalisme. Det 

samme kommer fram i 10. klasse: Like stor prosent er glade i og stolte av landet. 

Betydningen av flagget synker fra 79% til 73%, og andelen som ønsker å bosette 

seg utenlands, stiger fra 23% til 30%. Det er særlig andelen av jenter som kan 

tenke seg å bosette seg utenlands, som stiger. 
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Tabell 5.3: Positive holdninger til nasjonale. Internasjonal skala 

  

Positive holdninger til nasjonen. Internasjonal skala.  

Av de andre nordiske landene ligger Finland klart over gjennomsnittet, mens 

Norge ligger helt nær gjennomsnittet. Danmark og Sverige ligger signifikant 

under det internasjonale gjennomsnittet for positive holdninger til nasjonen. 

Estland og Latvia ligger også under, mens elevenes svar i Litauen gir et 

gjennomsnitt helt likt det internasjonale. 

Land

Hellas  11,4 (0,05)

Kypros  11,3 (0,03)

Chile  11,1 (0,04)

Polen  11,1 (0,08)

Colombia  10,9 (0,06)

Portugal  10,7 (0,04)

Finland  10,5 (0,05)

Slovakia  10,5 (0,07)

Tsjekkia  10,2 (0,04)

Romania  10,1 (0,06)

Ungarn  10,1 (0,04)

Australia  10,0 (0,05)

Litauen  10,0 (0,04)

Russland  10,0 (0,05)

Slovenia  9,9 (0,04)

USA  9,9 (0,06)

Bulgaria  9,9 (0,06)

Norge  9,9 (0,05)

Danmark  9,8 (0,04)

Italia  9,5 (0,04)

Estland  9,5 (0,04)

Latvia  9,5 (0,06)

England  9,4 (0,05)

Sverige  9,3 (0,08)

Sveits  9,2 (0,06)

Tyskland  9,0 (0,06)

Hong Kong  8,9 (0,03)

Belgia (fransk)  8,4 (0,08)

( ) Standardfeil er angitt i parentes

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

Gjennomsnitt     

skår
12108

               = Gjennomsnitt (± 2 SE).
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Elevene fra Kypros, Hellas, Chile og Polen har høy skåre på denne 

samlevariabelen og indikerer dermed svært positive holdninger til nasjonen. I en 

moderat høy kategori kommer Columbia, Tsjekkia, Finland, Portugal og 

Slovakia.  

I den andre enden av skalaen finner vi landene der elevene viste en relativt 

lavere positiv holdning til nasjonen, som Belgia (fr.), Tyskland og Hong Kong. 

Andre land med et gjennomsnitt som er signifikant lavere enn det internasjonale 

gjennomsnittet var Danmark, England, Estland, Italia, Latvia, Sverige og Sveits. 

Det er viktig å merke seg at gjennomsnittseleven fra det lavest skårende landet 

ikke hadde en negativ holdning til nasjonen. Det betyr at gjennomsnittseleven i 

alle land har en positiv holdning til nasjonen. 

Internasjonale forskjeller 

Flere gutter enn jenter har positive holdninger til nasjonen i England, Finland, 

Tyskland og Sverige. Jentene har sterkere positive holdninger i Columbia. Selv 

om kjønnsforskjellene i Norge ikke er så store når det gjelder samlevariabelen, 

er det forskjeller på hvordan jenter og gutter har svart på de enkelte utsagnene. 

Generelt er jentene mer usikre enn guttene og svarer ikke så bastant. Det betyr at 

det er større andel jenter blant dem som svarer vet ikke, noe som blir spesielt 

tydelig når det dreier seg om å bosette seg permanent i et annet land. Ellers har 

jentene lettere for å bruke enig eller uenig, mens guttene lettere merker av svært 

uenig eller svært enig. Videre er tendensen at svarene «følger» hverandre: Er det 

mange jenter som svarer positivt (enig og svært enig til sammen) gjelder dette 

også for guttene.  

Når vi sammenlikner de fire nordiske landene, viser det seg at finnene klart 

skårer høyest på tre av svaralternativene. De norske elevene er litt mer glade i 

landet sitt enn det finnene er. Danskene er like stolte av landet sitt som det 

finnene er, men de er ikke så glade i landet sitt, og flagget betyr ikke så mye. 

Svenskene ligger under det nordiske gjennomsnittet på alle svar.  

Sammenlikner vi svarene på dem som er glade i landet sitt og dem som ønsker å 

bo i landet – ikke flytte permanent til et annet land – er det hos danskene flere 

enn de som er glade i landet sitt, som ønsker å bo der. Her skiller de norske 

tallene seg sterkt fra de øvrige. I forhold til de som er glade i landet sitt er det 

hele 19 prosentpoeng færre som ønsker å bo permanent i Norge. Selv om en like 

stor andel av svenskene som av nordmennene ønsker å bo i landet, er det færre 

svensker som er glade i landet sitt. Forskjellen mellom de to svarprosentene for 

de svenske elevene er derfor 6 prosentpoeng. Ved første øyekast kan de norske 

svarene virke inkonsekvente, men de kan tolkes i retning av at de norske elevene 

har en trygg nasjonal identitet der gleden og stoltheten over landet også fører til 

åpenhet og nysgjerrighet overfor andre land og kulturer. For et annet av de 12 

utsagnene viser svarene fra de norske elevene at mange av dem ikke er så 
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opptatt av å verne nasjonale tradisjoner og nasjonal kultur som det elevene i de 

andre nordiske landene gir uttrykk for. Det kan også underbygge tolkningen 

over.  

Forskjeller i de norske elevenes svar 

Det er forskjeller på hvordan elevene svarer – særlig når man deler elevgruppen 

etter kjønn. Det utsagnet som klarest skiller elevene, er E4: Vi bør alltid være 

oppmerksomme og stoppe trusler utenfra mot Norges politiske uavhengighet. 

Over halvparten av guttene er enige eller svært enige i dette utsagnet. Jentene er 

mer delt: 43% er mot og 40% er for. 

Opp mot 20% av jentene vet ikke, noe som er dobbelt så mange som for guttene. 

Igjen synes guttene å gi uttrykk for en sterkere patriotisk nasjonalisme enn det 

jentene gjør. 

Når det gjelder andre bakgrunnsvariabler som antall bøker hjemme, planer for 

videre utdanning og skåre på den kognitive testen, er utslagene små. 

Holdninger til det å være norsk 

En side ved den nasjonale identiteten er hva det vil si å være norsk. En tredjedel 

av elevene fikk i oppgave å forholde seg til en del utsagn i denne 

sammenhengen. Dette var en del av den nasjonale delen av undersøkelsen. 

Tabell 5.4 viser elevenes svar på utsagnene i undersøkelsen. Tabellen er rangert 

etter hvor viktig de synes egenskapen er. 

Det er spesielt tre momenter elevene legger vekt på: Man må kunne snakke 

norsk, ha norsk statsborgerskap – og føle seg norsk. Mens de to første dreier seg 

om konkrete forhold, legger den siste vekt på at norsk identitet er noe som 

kommer innenfra: Alle som føler seg norske, er norske. Det å ha bodd lenge i 

Norge, være født i landet eller ha norske foreldre, får noe mindre tilslutning 

blant elevene. Det betyr at de sterkeste indikatorene på en mulig  etnosentrisk 

nasjonalisme ikke får den største tilslutningen, men flertallet mener at dette også 

er viktige kriterier for å være norsk.  

Ser vi på de tre utsagnene som får størst tilslutning, kan de tolkes i retning av at 

elevene generelt sett har en tolerant holdning. Felles språk forbindes riktignok 

med den etnosentriske nasjonalismen, men i debatten om at innvandrere bør 

beherske norsk, er det ikke denne siden ved språket som er trukket fram. Det er 

den rent instrumentalistiske: For å kunne fungere godt i Norge bør man beherske 

norsk, ikke minst i jobbesammenheng. Elever kan ha sagt seg enig i dette 

utsagnet ut fra en inkluderende tankegang: «Det er en fordel for deg selv at du 

behersker norsk, vi vil gjerne kommunisere med deg». Men en annen tolkning er 

også mulig: Bare de som har norsk som morsmål, er norske. I og med at mange 
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av elevene ikke samtidig har sagt at det er viktig å være født i Norge og ha 

norske foreldre, må de ha besvart spørsmålet ut fra ønsket om å inkludere flest 

mulig som norske. I samme retning peker vekten som legges på norsk 

statsborgerskap: Er man norsk statsborger, er man norsk – en holdning som 

stemmer godt med demokratisk nasjonalisme.  

Tabell 5.4: Egenskaper ved å være norsk 

 

N = 1112 

Ikke viktig i 
det hele 
tatt/ikke 
særlig 
viktig 

Nokså 
viktig/ 
svært 
viktig 

Vet ikke 

d Å kunne snakke norsk 7 91 2 

g Å føle seg norsk 9 87 4 

b Å ha norsk statsborgerskap 17 80 3 

c Å ha bodd i Norge mesteparten av sitt liv 17 80 3 

f Å respektere lovene, Stortinget og regjeringen 16 78 6 

a Å være født i Norge 28 68 4 

h Å ha norske foreldre 42 52 6 

e Å være protestantisk kristen 64 18 18 

Etnosentrisk nasjonalisme bygger mer på følelser av enhet mellom folk. Felles 

språk kan gi en slik følelse av enhet. Det samme kan det at slekten har bodd 

lenge i landet. Men tatt i betraktning at mange elever ikke synes det siste er så 

viktig, er det grunn til å tro at de gir uttrykk for et tolerant syn når de mener at 

den som føler seg norsk, er norsk. Med andre ord er det å være norsk mer et 

personlig anliggende enn noe som andre kan bestemme.  

Når det gjelder utsagnene om å ha bodd lenge i landet, være født i Norge og ha 

norske foreldre, kan disse tyde på en sterk etnosentrisk nasjonalisme. Men 

elevene kan ha svart slik de har, ikke i første rekke ut fra at disse kriteriene er 

nødvendige for å være norsk, men mer ut fra at da er man i hvert fall norsk. De 

er med andre ord ikke nødvendige betingelser, men understreker at man er 

norsk. 

Den vekt som legges på respekt for lover, Storting og regjering peker i retning 

av en demokratisk nasjonalisme. Men også dette utsagnet kan besvares ut fra en 

ekskluderende tankegang: Dersom man ikke følger norske lover, er man ikke 

norsk. Og da var det mange nordmenn som ikke var norske! 

Elevene legger vekt på både den etnosentriske og den demokratiske 

nasjonalismen. Det virker som likevel om det er den demokratiske 

nasjonalismen som først og fremst kommer til uttrykk. Dette er den klart mest 

tolerante formen for nasjonalisme. Den er inkluderende: Alle som er 

medlemmer av nasjonalstaten, er statsborgere, tilhører nasjonen. Den tolerante 
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holdningen kommer også fram ved at man ikke trenger være protestantisk 

kristen for å være norsk. Den enkeltes religiøse overbevisning brukes i liten grad 

som et etnosentrisk skille mellom «oss» og «de andre».  

At den etnosentriske nasjonalfølelsen likevel kommer såpass klart til uttrykk, 

stemmer overens med annen forskning som viser at de fleste steder blir 

etterkrigsmigrasjonen ansett som et problem. Det kan virke som om «vi som bor 

i landet» bruker debatten om «dem som kommer tilflyttende» til å bearbeide og 

vedlikeholde forestillingene om «vårt» nasjonale fellesskap – som kanskje ikke 

er så innlysende.  L97 er også preget av dette: «Vi» har en nasjonal tradisjon 

som skolen skal bygge på, og denne skal gi «oss» en plattform som gjør «oss» 

tolerante overfor «andre». Det blir ikke presisert i planen at disse «andre» er de 

som bor utenfor landegrensene, dermed er det rimelig å tolke «de andre» også 

som mennesker som bor innenfor landets grenser. Men planen legger stor vekt 

på at utdanningen skal utnytte de muligheter til berikelse som minoritetsgrupper 

og nordmenn med annen kulturell bakgrunn gir (L97, s. 20). 

Ellers kan det være grunn til å nevne at meningsmålinger viser at nordmenn 

generelt har en mer positiv holdning til innvandrere nå enn tidligere. Dette kan 

også være en indikasjon på at tallene fra IEA-undersøkelsen kan tolkes i en 

positiv retning, som en inkluderende demokratisk nasjonalisme. 

Forskjeller i elevenes svar 

Generelt er guttene mer restriktive enn jentene når det gjelder hvem som kan 

kalle seg norske. Skilnadene kommer spesielt tydelig fram der elevflokken er 

mest delt, og særlig når det gjelder å være født i Norge og å ha norske foreldre. 

Stolpediagrammene i figur 5.5 viser dette. 
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Figur 5.5: Egenskaper ved det å være norsk. Kjønnsforskjeller  

Når det gjelder det å være født i Norge, er det flest jenter på de tre første 

svaralternativene. Mange av jentene synes det ikke er viktig eller særlig viktig. 
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Selv om også flertallet av jentene mener dette er viktig, synes de fleste at det er 

nokså viktig. Guttene tillegger derimot det å være født i Norge langt større vekt 

og mener det er svært viktig. Dette kan tyde på en klarere etnosentrisk 

nasjonalisme. 

Når det gjelder det å ha norske foreldre, er ikke forskjellene så store, men også 

her er guttene i klart flertall på svarkategorien svært viktig, og til sammen synes 

et flertall av guttene at dette er viktig. Et flertall av jentene synes det ikke er 

viktig i det hele tatt eller ikke særlig viktig.  

Det er også en klar sammenheng mellom hvor godt man har gjort det på den 

kognitive kartleggingen og hvor aksepterende elevene er overfor «andre» og om 

disse kan kalles norske. Det mest høytskårende kvartilet mener det ikke er så 

viktig å være født i Norge. Enda mindre viktig synes de det er å ha norske 

foreldre. Guttene er fortsatt mer restriktive enn jentene. 

En større del av det lavest skårende kvartilet (20 riktige svar av 38 og under) 

synes det er svært viktig å være født i Norge og å ha norske foreldre.  

Regional tilhørighet 

En tredjedel av elevene ble også spurt om hvilken region de følte seg mest 

knyttet til. De fleste elevene føler seg mer knyttet til lokalmiljøet, byen eller 

kommunen enn til Norge. (se tabell 5.6) Men én av fire føler at identiteten deres 

er mer knyttet til nasjonen enn til lokalmiljøet. Én av ti føler seg som 

verdensborger. Dette er flere enn de elevene som indikerer at de har innvandrer-

bakgrunn ved aldri eller av og til å snakke norsk hjemme. En måte å tolke dette 

på er at den nasjonale identiteten ikke er for sterk blant elevene – i retning av 

nasjonalsjåvinisme. Både det lokale og det internasjonale står sterkt – særlig det 

første. Den mer internasjonale orienteringen finner vi også i to andre utsagn 

andre steder i undersøkelsen. I tabell 5.10 om oppfatninger av Norge er det et 

utsagn (a) om at elevene heller ville bodd i Norge enn i noe annet land i verden. 

Under halvparten sier de helst ville bodd i Norge, mens én av fem tydeligvis 

kunne tenke seg å bo i andre land. For en tredjedel av elevene er bosted av 

mindre betydning, og de er verken enig eller uenig i utsagnet.  

Det er et tilsvarende spørsmål i tabell 5.1: Jeg ville foretrekke å bosette meg i et 

annet land. Også her gir én av fem uttrykk for at de kan tenke seg å bosette seg 

andre steder enn i Norge. Her stiger imidlertid antallet som ville bo i Norge til 

godt over halvparten, altså høyere enn svarprosenten i tabell 5.10 En årsak er 

nok at alternativet vet ikke er brukt i stedet for verken enig eller uenig. Elevene 

må dermed ta standpunkt, og da vil flere fortsette å bo i Norge. En måte å tolke 

dette på er at elevene ikke er så opptatt av hvor de skal bo og at den nasjonale 

identiteten ikke er så sterk at det eneste alternativet er å bo i Norge. L97 legger 

noe større vekt på det felles norske enn det elevene gir uttrykk for. Det lokale 
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har alltid stått sterkt i Norge – noe særlig Mønsterplanen fra 1987 ga uttrykk for 

– og det gjør det fortsatt, slik det kommer til uttrykk i tabell 5.6. 

Tabell 5.6: Regional tilknytning 

 N = 1036 Prosent 

a Byen/kommunen du bor i 46 

c Norge 27 

f Hele verden 12 

b Landsdelen du bor i 11 

d Norden 2 

e Vest-Europa 2 

Verken Norden eller Vest-Europa er identitetsfaktorer å regne med. Kan dette 

henge sammen med Norges forhold til EU? Norden er mer splittet enn tidligere, 

og Norge er ikke medlem av EU.  

Markeds- og medieinstituttet har gjennomført en liknende undersøkelse blant 

voksne (MMI 2000). Her trengte ikke respondentene å velge mellom ulike 

områder, men kunne si hva de følte seg knyttet til uten å kutte ut andre områder. 

Den viste at nordmenn følte tilhørighet både til hjemby/-bygd og til hjemland. 

Ganske mange følte tilhørighet til Europa, faktisk større tilhørighet enn det folk i 

EU gjorde til sammen. Det er mulig at elevene også ville vist større tilknytning 

til Norge, Norden, Europa eller verden om de ikke måtte velge bare ett 

alternativ. 

Nasjonale symboler 

Også elevenes forhold til nasjonale symboler forteller noe om deres nasjonale 

identitet. I tabell 5.7 er det nevnt noen faktorer som kan fungere som symboler 

på Norge og det norske. Elevene skulle velge det viktigste symbolet. (Tabellen 

er rangert etter hva elevene syntes var viktigst.) Oppgaven stod i den norske 

delen av undersøkelsen. Det er interessant at det først og fremst er den norske 

naturen de fleste elevene forbinder med norsk identitet. De fleste elever bygger 

nok sine forestillinger på egne opplevelser og på sine inntrykk fra fjernsynet. 

Skal man lete etter mulige sammenhenger med hva elevene lærer på skolen, kan 

vi merke oss at det blir, ikke minst i geografibøker, lagt vekt på Norge som et 

vakkert land. Elevene er nok også klar over at norsk natur trekker turister til 

landet. 

På tross av den vekten som legges på 17. mai-feiringen, er det ikke 

nasjonalsangen og norske flagg de fleste elevene mener er de viktigste 

symbolene på det norske, men disse symbolene er andrevalget til elevene. I 

tabell 5.1 blir også dette tatt opp. I  utsagn E3 og E10 bes elevene om å ta 
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stilling til følgende: Det norske flagget er viktig for meg, og den norske 

nasjonalsangen er viktig for meg. Når elevene ikke behøver å velge mellom 

symboler, ser vi at både flagg og nasjonalsang betyr mye for omkring to 

tredjedeler av elevene. Men også i denne tabellen kommer kanskje elevenes 

forhold til naturen fram ved at nesten 90% av elevene er glade i Norge (utsagn 

E7). 

Tabell 5.7: Nasjonale symboler 

 N = 1069 Prosent 

e Naturen i Norge 40 

b Flagget og nasjonalsangen 23 

f Idrettsstjerner 18 

c Oljeindustrien 13 

a Kjente kunstnere som Ibsen, Grieg og 
Munch 

4 

d Handelsflåten 1 

Det er interessant å se at Norge som oljenasjon vektlegges av såpass mange som 

13% av elevene. I 1950- og 60-årene ville nok handelsflåten hatt en liknende 

stilling.  

Norsk kunst tillegges liten symbolsk verdi. Men kanskje er det valgt feil 

representanter? Det er mulig at navn som Gaarder, A-ha og Weidemann hadde 

gjort at elevene hadde tillagt kunsten større betydning. Lærebøkene legger stor 

vekt på kulturpersoner, men uten at de tillegges symbolsk verdi. Det er først og 

fremst personenes nasjonale betydning som vektlegges, ikke hvorvidt de er 

internasjonalt kjente. 

Forskjeller i elevenes svar 

Det er klare forskjeller mellom guttenes og jentenes valg av symboler for Norge. 

Dette kommer til uttrykk i figur 5.8. Jentene dominerer når det gjelder naturen, 

flagget og nasjonalsangen – og kjente kunstnere. Guttene er i flertall når det 

gjelder idrettsstjerner, oljeindustrien og handelsflåten. Det er bare gutter som har 

oppgitt handelsflåten som symbol, og det er tre ganger så mange gutter som 

jenter som mener at oljeindustrien er det viktigste symbolet.  

Blant elevene med få bøker hjemme, utpeker mange flagget og nasjonalsangen 

som de viktigste symbolene. Jo høyere sosiokulturelt lag, jo mindre betyr flagget 

og nasjonalsangen for mange. Dersom vi knytter disse to symbolene til det å 

være patriotisk, er elevene fra det høyeste sosiokulturelle laget mindre 

patriotiske enn de fra lavere lag. Noe av det samme kommer fram når det gjelder 

hvordan elevene har gjort det på den kognitive kartleggingen. De som er i det 

kvartilet som har skåret lavest, er mer «patriotiske». Om det dreier seg om et 
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reelt patriotisk sinnelag, eller om det er slik at de har lært at flagget og 

nasjonalsangen er nasjonale symboler, er vanskelig å si. Mange i denne gruppen 

mener også at idrettsstjerner er viktige symboler på Norge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.8: Synet på nasjonale symboler. Kjønnsforskjeller  

De elevene som har skåret høyt, er mer opptatt av naturen som symbol. Ellers er 

forskjellene små. Og stort sett er det slik at naturen får de fleste «stemmene» 

uansett oppdeling av elevene. At høy kognitiv skåre og mange bøker hjemme 

går i samme retning, stemmer overens med at elever som har mange bøker 

hjemme, skårer noe bedre enn elever med få bøker hjemme. 

Å sette funnene her i en etnosentrisk/demokratisk nasjonal ramme er vanskelig. 

Naturen appellerer til følelsene, akkurat som de mest patriotiske symbolene: 

flagget og nasjonalsangen. Det er disse to valgmulighetene nesten to tredjedeler 

av de spurte elevene velger. Det kunne tyde på at en etnosentrisk nasjonalisme 

gjør seg gjeldende. Men det er forskjell på de to: Man kan vel si at vekten på 

norsk natur viser en mer nøytral tilknytning til landet. Flagg og nasjonalsang 

appellerer sterkere til rent nasjonalistiske følelser. Når mange gutter er opptatt 

av slikt vi kan skryte av, gode sportsresultater og norsk oljeindustri, gir det 

muligens en indikasjon på at «vi er de beste» – med andre ord en viss 

nasjonalsjåvinisme. Selvsagt går det an å skryte av naturen også, men dette er 

noe nordmenn er heldige som har, det er ikke noe «menneskeskapt» resultat slik 

sportsresultater og oljeutvinning er. 
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Nasjonal stolthet 

Det er tydelig at gode norske resultater i internasjonale konkurranser fører til 

nasjonal stolthet. I tabell 5.9  rangeres sportsresultater som den faktoren som gir 

de aller fleste elevene stolthetsfølelse.  Det samme kommer fram i svarene på 

utsagn f i tabell 5.10: Når Norge gjør det bra i sport internasjonalt, blir jeg stolt 

over å være norsk. Man har lov til å vise stolthet på dette området uten å bli sett 

på som sjåvinistisk av den grunn. 

Tabell 5.9: Nasjonal stolthet (fordeling i prosent) 

 

N = 1114 

Ikke stolt i 
det hele 
tatt/Ikke 

særlig stolt 

Nokså 
stolt/Svært 

stolt 

Vet ikke 

f Sportsresultater 8 87 5 

c Det Norge har oppnådd økonomisk 11 80 9 

l Norsk mat 19 75 6 

i Vår historie 18 71 11 

k Vikingtiden 23 64 13 

a Måten demokratiet fungerer på 18 62 20 

b Vår politiske innflytelse i verden 23 62 15 

g Landets kunst og litteratur 26 60 14 

j Rettferdig og lik behandling av alle samfunnsgrupper 31 54 15 

h Norges væpnede styrker (forsvaret) 31 53 16 

e Det Norge har oppnådd innen vitenskap og teknologi 33 53 14 

d Velferdssystemet (trygder, sykehus, eldreomsorg og annen 
offentlig støtte) 

39 50 11 

Måten det norske demokratiet fungerer på og Norges politiske innflytelse i 

verden kommer lenger ned på listen over hva elevene er stolte av. Verken 

velferdssystem eller rettferdighet og lik behandling skårer særlig høyt hos 

mange av elevene. En årsak kan være at de sammenlikner med hvordan det 

burde være i Norge, ikke med hvordan det er mange andre steder i verden. Med 

andre ord kan sammenhengen elevene har satt utsagnet inn i, bety mye for 

hvordan de har svart. 

Interessant er det at norsk mat gir elevene mer stolthetsfølelse enn norsk historie 

og vikingtid! Om norsk mat er pizza og pasta, skal være usagt, men når maten 

får større tilslutning enn typisk nasjonale symboler som norsk historie og særlig 

vikingtiden, kan det tolkes i retning av at en etnosentrisk nasjonalisme ikke er 

det som vektlegges sterkest verken i skolen eller i samfunnet ellers. I samme 

retning kan synet på forsvaret peke. Bare rundt halvparten av elevene mener at 

Norges væpnede styrker gjør dem stolte. Det er også mulig å trekke den motsatte 

konklusjonen: Forsvaret får forbausende stor tilslutning. I forhold til svarene på 
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de andre utsagnene havner forsvaret likevel langt nede på lista. Det kan ellers 

virke som om forsvaret blir sett på som viktig av de aller fleste. 83% av alle 

elevene mener at voksne bør være villige til å avtjene verneplikt, noe som 

kommer fram i elevenes oppfatninger av den gode samfunnsborgeren. 

Forskjeller i elevenes svar 

Det er forskjeller i hvordan elevene har forholdt seg til utsagnene, forskjeller 

som ikke bare skyldes tilfeldigheter. Men skilnadene er forholdsvis små når det 

gjelder de fleste utsagnene.  

Det utsagnet der forskjellene kommer klarest til syne, er det som dreier seg om 

velferdssystemet. Klart flere gutter enn jenter er svært stolte av velferdssystemet 

vårt. 

60% av det lavest skårende kvartilet på den kognitive testen er nokså eller svært 

stolte av velferdssystemet. Elevene i det høyest skårende kvartilet er mer 

negative. Over halvparten av disse er ikke stolte i det hele tatt eller ikke særlig 

stolte av velferdssystemet. Av de som oppgir at de ikke er født i Norge, er 60% 

stolte av velferdssystemet, men av dem som er født i Norge, er det altså 10 

prosentpoeng færre. Igjen kan det virke som om elevene bedømmer 

velferdssystemet ut fra hvordan det burde være og ikke ut fra forholdene i andre 

land. Slike sammenlikninger er noe som mer hører til lærestoffet i 10. klasse, så 

dette kan også ha spilt en viss rolle for hvordan elevene har svart. Elevene i 10. 

klasse har dessverre ikke fått spørsmålet, så vi kan ikke sammenlikne. 

Hva gjør ellers elevene stolte av å være norsk? 

Tabell 5.10: Oppfatninger av Norge (fordeling i prosent) 

 
N = 1114 

Svært 
uenig/ 
Uenig 

Verken 
uenig eller 

enig 

Svært 
enig/enig 

f Når Norge gjør det bra i sport internasjonalt, blir jeg stolt 
over å være norsk 

8 17 75 

a Jeg vil heller bo i Norge enn i noe annet land i verden 21 33 46 

d Stort sett er Norge et bedre land enn de fleste andre 26 30 44 

g Norge er et forbilde for andre land 20 40 40 

e Folk bør støtte sitt land selv om det handler galt 39 28 33 

c Verden ville blitt bedre hvis folk i andre land var mer lik 
nordmenn 

43 33 24 

b Det er trekk ved dagens Norge som gjør meg skamfull 37 40 23 

En tredjedel av elevene er videre blitt bedt om å ta stilling til utsagn om Norge 

som et bedre land enn andre. Dette har selvfølgelig også noe med nasjonal 

identitet og stolthet å gjøre. I tabell 5.10 (rangert etter tilslutning til svært enig / 

enig) ser vi at av den delen av elevene som har en mening om utsagnene, mener 
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de fleste at Norge er et godt land å bo i, bedre enn de fleste, og at Norge kan 

tjene som et forbilde for andre land.  

Igjen ser vi at sportsbegivenheter får fram en sterk nasjonalfølelse hos de fleste. 

Men akkurat disse følelsene er muligens mer situasjonsbestemt, mens de andre 

utsagnene i tabell 5.10 gir uttrykk for dypereliggende følelser.  

Ganske mange tar ikke stilling ved å krysse av at de er verken enig eller uenig. 

De to utsagnene e: Folk bør støtte sitt land selv om det handler galt, og c: 

Verden ville blitt bedre hvis folk i andre land var mer lik nordmenn, kan tolkes 

som en form for nasjonalsjåvinisme. De får tilslutning fra relativt mange elever, 

henholdsvis 24% og 33%. Det er likevel grunn til å understreke at ingen av 

utsagnene er slik formet at man ikke kan si seg enig i dem ut fra andre motiver. 

Det er et viktig demokratisk prinsipp at man følger de flertallsbeslutninger som 

er gjort, selv om man tilhører mindretallet og mener den retningen flertallet har 

valgt, er feil.  

Forskjeller i elevenes svar 

Elevgrupper svarer forskjellig på de ulike utsagnene. Den største forskjellen 

mellom grupper av elever finnes i svarene til utsagn e: Folk bør støtte sitt land 

selv om det handler galt. Blant elevene i det høyeste kvartilet på den kognitive 

testen er 70% av elevene uenig eller svært uenig i dette utsagnet. 20% av 

elevene fra det laveste kvartilet er av samme mening.  

Det er en klar sammenheng mellom antall bøker hjemme og hvordan elevene 

svarer. Prosentandelen som er uenig i utsagnet, øker med antall bøker hjemme. 

Den samme tendensen gjør seg gjeldende når det gjelder mors og fars utdanning. 

Dess høyere utdanning, dess lavere tilslutning til utsagnet. 

Jentene er mindre enige enn guttene i utsagnene: Folk bør støtte sitt eget land 

selv om det handler galt. At guttene er mer opptatt enn jentene av å støtte 

nasjonen uansett, kommer også fram ved at flere av guttene enn av jentene er 

enige i utsagn d: Stort sett er Norge et bedre land enn de fleste andre og utsagn 

c: Verden ville blitt bedre hvis folk i andre land var mer lik nordmenn. Mens 

15% av jentene gir sin tilslutning til at verden ville blitt bedre, støttes dette av 

30% av guttene. 

Blant elevene som skårer høyt, er det ellers flere enn blant dem som skårer lavt, 

som mener  at de blir stolte når nordmenn gjør det godt i internasjonale 

sportsstevner. Dette er et litt overraskende resultat som antakelig viser at sport 

står i en særstilling: Det er lov å gi uttrykk for sterke nasjonale følelser i denne 

sammenhengen uten at man dermed er «nasjonalsjåvinist» på andre områder. 
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Hovedtrekk ved elevenes holdning til nasjonen 

De fleste elever i alle land har en positiv holdning til landet sitt. De norske 

elevene er svært glade i landet sitt og stolte av det – uten å være spesielt opptatt 

av norsk historie og vikingtiden. Norske helter synes å være av det sportslige 

slaget. Nasjonale symboler som flagget og nasjonalsangen er nok viktige, men 

det er norsk natur de fleste ser som det mest typiske symbolet for Norge. Norske 

elever er ikke fremmede for å flytte utenlands selv om de er svært glade i landet 

sitt. 

Elevene virker aksepterende overfor dem som kommer fra andre land og slår seg 

ned i Norge. Bare de kan norsk, har norsk statsborgerskap og føler seg som 

norske, så mener de aller fleste elevene at de er norske.  

Det kan virke som om de norske elevene har en nasjonal identitet som spesielt 

ønsker å forsvare Norge fra utenlandsk politisk innflytelse. Ellers virker de fleste 

åpne for påvirkning utenfra.  

De aller fleste elevene heller mer mot en demokratisk nasjonalisme enn mot en 

etnosentrisk. 

Guttene er mer restriktive enn jentene og kan i noen grad helle mer mot en 

etnosentrisk nasjonalisme. Guttene kan virke mer opptatt av det man kan skryte 

av, og virker derfor mer patriotiske enn jentene. Mens guttene oftere svarer 

svært enig / uenig, svarer jentene mer mot midten: enig / uenig. Jentene utgjør 

også ofte den største gruppen blant dem som har svart vet ikke. Guttenes andel 

av positive svar på utsagn som kan tolkes i en sjåvinistisk retning, er klart større 

enn jentenes. 

Det er en liten gruppe elever som har holdninger som ikke er i tråd med dem 

som kommer til uttrykk i L97. 

Undersøkelsen synes å gi uttrykk for at det store flertallet av elevene har utviklet 

holdninger i tråd med L97. Tolkningene av elevenes svar peker i én retning: 

Flertallet av elevene synes å ha en sunn form for nasjonal stolthet. 

Holdninger til innvandrere    

Spørsmål om nordmenns holdninger til og handlinger overfor folk med 

opprinnelse i andre kulturer og språksamfunn utløser ofte sterke følelser og 

heftig politisk, ideologisk og etisk debatt. På dette feltet har skolen gjennom 

læreplanverket plassert seg i en utvetydig rolle: Undervisningen skal bidra til å 

utvikle toleranse overfor anderledeshet og overfor etnisk mangfold. Den har som 

uttalt mål å fremme aksepterende og støttende holdninger. «Fargerikt 

fellesskap» har i mange år vært et mobiliserende slagord både for innhold og 

arbeidsmåter i undervisningen og for skolens innsats i ad hoc-kampanjer til 
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støtte for utvikling av tolerante holdninger. Disse idealene forhindrer likevel 

ikke at læreplanen også peker på problemer som kan oppstå i møtet mellom 

forskjellige livsformer: 

Utdanningen…må også gjøre tydelig de konflikter som kan ligge i møtet 
mellom ulike kulturer. Åndsfrihet innebærer ikke bare romslighet for andre 
syn, men også mot til å ta personlig standpunkt, trygghet til å stå alene og 
karakterstyrke til å tenke og handle etter egen overbevisning (L97, 
Generell del. s. 10). 

Ved å formulere seg slik foregriper læreplanen noe av det aller vanskeligste i 

verdi- og holdningslæringen: Hvor går grensen for elevenes frihet til å handle 

etter egen overbevisning – på grunnlag av holdninger som inngår i et personlig 

standpunkt, samtidig som skolen skal bidra til å utvikle helt bestemte holdninger 

i elevenes demokratiske beredskap og kompetanse? 

I dette avsnittet ser vi nærmere på noen sider ved elevenes holdninger til 

innvandreres rettigheter. 

Hovedresultater 

 Elever i alle land gir sterk støtte til innvandreres rettigheter. 

 Fire av fem norske elever er enige i at innvandrere bør ha de samme 

rettigheter som alle andre.  

 Norske elever ligger over det internasjonale gjennomsnittet når det gjelder 

støtte til innvandreres rettigheter. 

 Både i Norge og internasjonalt er jentene mer støttende overfor innvandreres 

muligheter og rettigheter enn guttene. 

 Elevene uttrykker mindre støtte når saksforholdet de tar stilling til, er politisk 

kontroversielt eller vanskelig. 

 Støtte til innvandrere samvarierer positivt med kunnskaper om demokratiet. 

 Elevenes opplevelse av å ha lært demokratirelaterte holdninger og ferdigheter 

på skolen har betydning for deres støtte til innvandreres rettigheter. 

 Skolen ser ut til å være en viktig bidragsyter til elevenes holdninger til 

innvandring. 

For å kartlegge 14-åringenes holdninger til innvandrere, ble elevene bedt om å ta 

stilling til åtte utsagn om innvandreres og flyktningers rettigheter. De markerte 

enighet på en fire-delt skala  med svært uenig / uenig og enig / svært enig eller 

svare vet ikke. Fem av utsagnene er brukt i en samlevariabel for «positiv 
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holdning til innvandrere». Tabell 5.11 viser prosentvis fordeling av de norske 

elevenes svar, fordelt på jenter og gutter. 

Tabell 5.11: Holdninger til innvandreres rettigheter (fordeling i prosent) 

 Utsagn om 
muligheter/rettigheter 

Svært uenig/ 
uenig 

Enig/svært enig  Vet ikke 

 (J.= jenter og G.= gutter) I alt J. G. I alt J. G. I alt J. G. 

H1 Barna til innvandrere bør ha de samme 
muligheter til utdanning som andre 
barn i landet. 

9 3 17 87 94 79 3 3 4 

H2 Alle land bør ta i mot flyktninger som 
prøver å slippe vekk fra krig eller 
politisk forfølgelse. 

12 6 19 80 86 73 8 8 9 

H3 Innvandrere bør ha de samme 
rettigheter som alle andre. 

13 7 20 81 87 73 6 6 7 

H4 Innvandrere som har levd i et land i 
flere år, bør ha rett til å stemme ved 
valgene. 

17 10 25 74 80 67 9 10 8 

H5 Innvandrere bør ha anledning til å 
fortsette å snakke sitt eget språk. 

21 12 31 72 81 62 7 7 7 

H6 Innvandrere bør kunne beholde sine 
egne vaner og sin egen livsstil. 

20 14 26 71 76 67 9 10 8 

H7 Hvis det er mange innvandrere i et 
land, blir det vanskelig med samhold 
og fedrelandskjærlighet. 

47 55 38 34 22 46 19 23 16 

H8 Innvandrere bør forbys å delta i politisk 
virksomhet. 

70 75 65 18 11 25 12 15 10 

Til tross for at en iøynefallende stor andel av 9.-klassingene synes å uttrykke 

innvandrerstøttende holdninger i tråd med læreplanintensjoner og holdningsmål 

på dette feltet, er det variasjoner i bildet. Det virker som om enigheten synker 

når utsagnene blir mer konkrete eller refererer til bestemte, kanskje politisk mer 

kontroversielle saksforhold. Det gjelder utsagn H4, H5, H6 og  H8 – og i enda 

høyere grad utsagn H7 (legg merke til at utsagn H7 er negativt formulert).  

34 % av elevene samlet og hele 46 % av guttene er enige i at det blir 

vanskeligere med samhold og fedrelandskjærlighet hvis det er mange 

innvandrere i et land (utsagn H7). Nå er ikke utsagnet nødvendigvis en indikator 

på aksepterende eller avvisende holdninger til innvandrere. Det kan tenkes å 

referere til et faktisk forhold der den som svarer, ikke eksponerer annet enn et 

«ja» eller et «nei»: Slik er det, eller slik er det ikke. På den annen side kan 

utsagnet sies å fange opp komplekse kunnskaps- og følelsesforhold som 

aktualiseres når kulturelle tradisjoner møtes, og at det nettopp av den grunn gir 

indikasjoner om holdninger til innvandrere på et mer forpliktende plan enn 

mange av de andre utsagnene. Det virker umiddelbart lettere å være enig i at 

innvandrere bør ha de samme rettigheter som alle andre, enn i et utsagn som 

konkretiserer og utfordrer trekk ved det elevene kanskje oppfatter som kulturelle 

tradisjoner og konvensjoner. En slik oppfatning styrkes ved at det foreligger en 



 151 

klar positiv samvariasjon mellom utsagn H7 og utsagn H6: Jo mer enige elevene 

er i at mange innvandrere gjør det vanskelig med samhold og 

fedrelandskjærlighet, jo mer sannsynlig er det at de er enige i at innvandrere bør 

forbys å delta i politisk virksomhet (r. = 0,35). Omvendt finner vi klare negative 

samvariasjoner mellom enighet i utsagn H7 og enighet i alle de andre utsagnene 

om innvandrere: Jo mer enige elevene er i at mange innvandrere gjør det 

vanskelig, jo mindre tilbøyelig er de til å uttrykke støtte på de andre områdene 

som variablene beskriver. 

Utsagn H2 bruker begrepet flyktninger og ikke innvandrere. Den handler derfor 

strengt tatt om noe litt annet enn de øvrige utsagnene. Det er i og for seg mulig 

at elevene gir de to begrepene ulikt meningsinnhold, og at utsagnet derfor tapper 

elementer i noe som er forskjellig fra holdninger til innvandrere. En 

reliabilitetsanalyse viser imidlertid at utsagnet passer godt sammen med 

utsagnene som er tatt med i den internasjonale samlevariabelen i tabell 5.12. 

Uansett, av de elevene som tar stilling, er fire av fem enige i utsagnet. 

Norge i forhold til andre land 

Tabell 5.12 viser prosentvis fordeling for norske elever (Norge) og 

internasjonalt gjennomsnitt (Int.) når det gjelder uenighet/enighet for hvert av de 

fem utsagnene som er brukt i den internasjonale samlevariabelen for holdninger 

til innvandrere. Tallene her gjelder elevene som har tatt stilling til utsagnet (vet 

ikke er tatt bort).   

Tabell 5.12: Holdninger til innvandreres rettigheter. Norske elever og 

internasjonalt gjennomsnitt (fordeling i prosent) 

  Svært uenig Uenig Enig Svært enig 

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

H5 Innvandrere bør ha anledning til å 
fortsette å snakke sitt  eget språk. 

10 8 12 15 50 54 28 23 

H1 Barna til innvandrere bør ha de 
samme muligheter til utdanning 
som andre barn i landet. 

4 3 6 7 43 50 47 40 

H4 Innvandrere som har levd i et land i 
flere år, bør ha rett til å stemme ved 
valgene. 

7 6 12 16 48 52 33 26 

H6 Innvandrere bør kunne beholde 
sine egne vaner og sin egen livsstil. 

8 6 13 14 48 53 31 27 

H3 Innvandrere bør ha de samme 
rettigheter som alle andre. 

5 5 9 14 44 49 42 32 

Niendeklassingene uttrykker tilsynelatende en ganske overveldende støtte til 

innvandreres muligheter og rettigheter.  86 %  av 9.-klassingene som tar stilling, 

er enige eller svært enige i at innvandrere bør ha de samme rettigheter som alle 

andre (utsagn 5). Omkring 80 % av dem som tar stilling, er tilsvarende enige i at 
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innvandrere bør ha anledning til å forsette å snakke sitt eget språk (utsagn H5), 

at innvandrere som har levd i et land i flere år, bør ha rett til å stemme ved 

valgene (utsagn H4) og at  innvandrere bør kunne beholde sine vaner og livsstil 

(utsagn H6). 

Tabell 5.13: Holdninger til innvandreres rettigheter. Internasjonal skala 

 

Den klareste støtten viser seg i forhold til utsagn H1 om utdanningsmuligheter 

for barn av innvandrere. 90% av alle elevene (94% av jentene, jfr. tabell 5.11) er 
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enige i at barn av innvandrere bør ha de samme muligheter til utdanning som 

andre barn i landet. Det er faktisk flere enn andelen som er enige i at alle land 

bør ta i mot flyktninger som prøver å slippe vekk fra krig eller politisk 

førfølgelse (som ikke er tatt med ved konstruksjonen av den internasjonale 

samlevariablen)  kanskje nettopp fordi utsagnet henviser til «desired 

opportunities» for barn, og fordi det fortsatt er nærliggende for 14-åringene å 

identifisere seg med dem. Det er likevel 17 % av guttene som er uenige i 

utsagnet, noe som går fram av tabell 5.11, som bare gjelder norske elever.  

Tabell 5.13 viser internasjonal gjennomsnittsskåre for støtte til innvandreres 

rettigheter. Elever i Colombia, Kypros og Sverige skårer høyest. Det er 

vanskelig å se sosiale og kulturelle fellestrekk mellom de tre landene som kan 

bidra til forståelse av hvorfor 14-åringer der skårer særlig høyt. I Sverige er det 

for eksempel mange innvandrere, i de to andre landene svært få. Sverige bruker 

omkring dobbelt så mye på undervisning som Colombia og Kypros (i % av 

BNP). Sverige er forholdsvis fredelig. Colombia har lenge vært i en 

borgerkrigsliknende situasjon. På Kypros er det sterke motsetninger mellom 

grekere og tyrkere. Det synes altså heller ikke her å være noen direkte 

sammenheng mellom makropregete samfunnsforhold og 14-åringenes 

holdninger. 

Land der elevene skårer signifikant lavere enn det internasjonale gjennomsnittet, 

er både tradisjonelle vest-europeiske demokratier og tidligere kommunistland. 

Tyske elever skårer aller lavest på variabelen. Som i Sverige er det mange 

innvandrere i Tyskland, og forskjellen i skåre mellom de to landene er slående. 

Det er mulig at holdningsskåre for elevene fra det tidligere DDR er 

utslagsgivende for Tyskland.  

Elever fra en klassisk velferdsstat, Danmark, og elever fra et rikt 

velstandssamfunn, Sveits, skårer også relativt lavt. Dette brogete bildet gir 

inntrykk av at heller ikke 14-åringenes holdninger til innvandrere utelukkende 

kan «avleses» av sosiologiske forhold på makronivå, men at de utvikles i en 

komplekst samspill mellom sosiale, økonomiske og kulturelle forhold på den 

ene siden, og elevens aktive selvfortolkning på den andre. 

Kjønnsforskjeller i holdning til innvandrere 

Tabell 5.14 viser den internasjonale fordelingen av forskjeller i jentenes og 

guttenes skåre. Svenske jenter skårer høyest, tyske gutter lavest. Forskjellen er 

størst mellom finske jenter og gutter (10.5 mot 9.1), samtidig som forskjellen 

mellom jentenes og guttenes innvandrerstøtte er påfallende stor i Norden. 



 154 

 

Tabell 5.14: Støtte til innvandreres rettigheter. Internasjonal skala fordelt på kjønn 

 

Studier av forskjeller i jenters og gutters holdninger til minoritetsgrupper på 

deres egen alder har påvist at jentene har en tendens til å uttrykke mer positive 

holdninger overfor mange slike grupper. Det gjelder både husokkupanter, 

«blitzere», nynorskungdom, homofile, militærnektere, medlemmer av kristelige 

skolelag og altså innvandrerungdom (Øia 1994). Det er grunn til å tro at jentenes 
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holdninger til minoritetsgrupper på deres egen alder også omfatter 

minoritetsgrupper mer generelt, hvilket Civic-undersøkelsen bekrefter. 

Forskjeller i de norske elevenes svar 

I Civic-utvalget er det 180 elever som oppgir at de aldri eller bare av og til 

snakker norsk hjemme. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn har en 

gjennomssnittskåre på 10.8 for støtte til innvandreres rettigheter – mot 10.3 for 

alle norske elever. Det er selvsagt ikke overraskende at minoritetsspråklige 

elever i sterkere grad støtter rettighetene til en gruppe de langt på vei må antas å 

identifisere seg med, selv om vi ikke kan vite om de skiller mellom rettigheter 

for sin egen etniske gruppe og for andre etniske minoriteter med fremmed-

kulturell forankring når de svarer.  

Materialet viser en svak, men signifikant samvariasjon mellom elevenes planer 

for egen utdanning og støtte til innvandreres rettigheter. De elevene som 

planlegger sju eller åtte års videre utdanning etter grunnskolen, viser den 

klareste støtten til innvandreres rettigheter. Deres gjennomsnittsskåre for støtte 

er 10.8. For elevene som planlegger mer enn fire års utdanning er støtten 10.5. 

Elevene som oppgir at de tenker seg mindre enn 2 år videre utdanning etter 

grunnskolen, har en gjennomsnittsskåre på 9.1. Det er altså særlig denne 

gruppen som skiller seg ut ved å ligge under det internasjonale gjennomsnittet 

for støtte til innvandrere. Disse 14-åringene har for øvrig betydelig dårligere 

kunnskaper/ferdigheter om demokratiet enn gjennomsnittet av elevene (skår = 

86 mot gjennomsnittet = 103). 

Generelt er det en viss samvariasjon mellom kognitiv skåre og holdninger til 

innvandrere: De 25% beste elevene skårer gjennomsnittlig 10.8 på 

holdningsskalaen – de 25% av elevene som har minst kunnskap om demokratiet, 

skårer 9.7.  

Verken antall bøker hjemme eller foreldrenes utdanning ser ut til å bety mye for 

14-åringenes støtte til innvandreres rettigheter, overraskende nok. Det kan 

riktignok påvises en signifikant positiv samvariasjon mellom antall bøker, 

foreldreutdanning og innvandrerstøtte, men tallene er meget små (r = 0,10 og 

lavere). De elevene hvis foreldre begge har universitetsutdanning, viser 

imidlertid en noe høyere skåre enn gjennomsnittet av alle elever (10.8 mot 10.3), 

mens barn av foreldre som bare har grunnskoleutdanning, skårer som 

gjennomsnittet. 

Elever som er best «samtidsorientert», er også mest støttende overfor 

innvandrere. Med dette menes at de elevene som oppgir at de av og til eller ofte 

er med på diskusjoner om det som skjer i norsk politikk, om det som skjer i 

internasjonal politikk, og som leser artikler i aviser eller følger nyheter i 
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fjernsyn og radio, skårer over gjennomsnittet på skalaen for innvandrerstøtte 

(10.7),  og at de som sjelden eller aldri gjør dette skårer under (9.8). 

Ser vi på enkeltutsagn, er det mulig å finne slike der flere elever gir uttrykk for 

negative holdninger. Det gjelder ofte fra fem til ti prosent av elevene. Ser vi 

derimot på hvor mange elever som svarer konsekvent negativt, får vi et annet 

bilde. 29 elever gir uttrykk for negative holdninger til kvinners rettigheter, mens 

103 ikke vil støtte innvandreres rettigheter. Det vil si at ca 3% utrykker en 

negativ holdning til innvandrere slik denne kommer til uttrykk i samlevariabelen 

holdninger til innvandrere. Ser vi på hvor mange elever som er viser negative 

holdninger til kvinners og innvandreres rettigheter, er dette en gruppe på 12 

elever. 4 promille av elevene gir altså uttrykk for negative holdninger både til 

kvinners og innvandreres rettigheter. De andre elevene gir uttrykk for ulike 

grader av støtte – slik dette kommer fram av de to samlevariablene. Elevene i 

disse gruppene ligger også under gjennomsnittsskåren på de andre 

samlevariablene, men med maksimum et halvt standardavvik. De gir med andre 

ord utrykk for mer ”lunkne” holdninger enn gjennomsnittet. 

Hovedinntrykket er likevel at de aller fleste elevene har holdninger som er i tråd 

med dem L97 ønsker at skolen skal fremme – og som også er herskende i 

flertallet i befolkningen. 

Innvandrerstøtte og skole 

Vi finner store forskjeller mellom klasser i støtte til innvandrere. Det er faktisk 

over to elevstandardavvik mellom klassen der elevene uttrykker mest støttende 

holdninger (skåre = 12.6) og klassen med minst støttende holdninger (skåre = 

8.4)  

Det er ikke enkelt å peke på hvilke faktorer og mekanismer som kan forklare så 

store forskjeller. Pedagogisk teori peker på at forskjeller mellom klasser først og 

fremst må tilskrives samspillet mellom lærer og elever (Telhaug 2000), men det 

er svært komplisert å vise til hvilke kvaliteter i dette samspillet som skulle 

disponere for utvikling av spesielt innvandrerstøttende holdninger hos elevene. 

Det kan jo tenkes at læreplanmomentene omkring toleranseutvikling blir 

behandlet med ulik aktsomhet og innfallsvinkel i de forskjellige klassene. Og 

hvis vi antar at undervisningskvalitet faktisk betyr noe for utviklingen av de 

unges holdninger, så vil forskjeller mellom klasser være en konsekvens. På dette 

læringsfeltet er imidlertid forholdet mellom undervisningsens in-put og 

læringens out-put ganske omdiskutert. Mye synes å tyde på at virkningene av 

formell toleranseundervisning er ganske små (Vogt 1997). Potensielle 

virkninger av undervisning og klassemiljø må også  vurderes i forhold til 

elevgruppens sosioøkonomiske og sosiokulturelle sammensetning: Det er ikke 

usannsynlig at de klasser som uttrykker de mest positive holdningene 

representerer et ikke-tilfeldig elevutvalg i forhold til slike bakgrunnsfaktorer.   
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I forarbeidene til Civic-undersøkelsen (Fase 1) ble det pekt på at elevenes 

opplevelse av et åpent klasseromsklima betyr mye, både for kunnskaps- og 

holdningsskårer. Materialet for de norske elevene viser at det er en positiv og 

signifikant samvariasjon mellom åpent klasseromsklima og innvandrerstøtte, 

men at samvariasjonen mellom skoledeltakelse og innvandrerstøtte er enda 

tydeligere: Jo mer elevene deltar i skolens liv, og jo mer de opplever et åpent 

klasseromsklima, jo mer sannsynlig er det at de eksponerer støtte til 

innvandrere. 

For elever som har skårer i det øvre kvartilet på begge disse variablene, viser 

innvandrerstøtten seg å være særlig sterk: Deres skåre for innvandrerstøtte ligger 

på 11,6. For elever som har skårer i det nedre kvartilet på begge variablene, 

ligger støtten på 9,1. 

En siste skolefaktor som har betydning for elevenes innvandrerstøtte, er deres 

oppfatning av innholdet i undervisningen. Elevene ble bedt om å ta stilling til sju 

utsagn om hva de synes de har lært på skolen ved å markere uenighet / enighet 

(firedelt skala fra svært uenig – svært enig eller vet ikke. Utsagnene er gjengitt i 

kapitel 7. 

En reliabilitetsanalyse viser at utsagnene fungerer godt i en samlevariabel. På 

alle enkeltvariablene bortsett fra på den siste lært at det er viktig å stemme ved 

Stortings- og kommunevalg, skårer elevene gjennomsnittlig høyere enn 2,5, som 

er det nøytrale gjennomsnittet på en firedelt skala. For «stemme ved valgene»-

variabelen ligger elevenes gjennomsnittsskåre på 2,4. Det høyeste 

gjennomsnittet, 3,2, finner vi på variabelen lært å samarbeide i grupper med 

andre elever. 

Elever som er mest enige i at de har lært «noe» på de demokratiområdene 

variabelen beskriver, er samtidig mest innvandrerstøttende. Snittverdien på 

innvandrerstøtte for elevene som er svært enige i at de har lært dette på skolen 

er, 11,2 poeng, for de som er svært uenige 9,7 poeng. Opplevelse av å ha lært 

noe om demokratiemner på skolen samvarierer dessuten positivt både med 

opplevelse av et åpent klasseromsklima (r. = 0,36) og med skoledeltakelse (r. = 

0,40).  

Disse tre skolebetingete faktorene ser altså ut til å være virksomme bidragsytere 

til elevenes holdninger på dette feltet. 

Hovedtrekk ved elevenes støtte til innvandrere. 

Elever i alle land gir sterk støtte til innvandreres rettigheter. Norske elever ligger 

over det internasjonale gjennomsnittet for støtte til innvandreres rettigheter. Fire 

av fem elever er enige i at innvandrerne bør ha de samme rettighetene som alle 

andre.  
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Eleven som er mest tilbøyelig til å støtte innvandreres rettigheter, er relativt 

kunnskapsrik, oftest jente, oppgir å lese om og delta i diskusjoner om 

samfunnsspørsmål og uttrykker tro på verdien av å delta i skolens liv. Politisk 

interesse eller politisk aktivitet betyr derimot mindre for tendensen til å uttrykke 

innvandrerstøttende holdninger. Graden av patriotisme (fedrelandskjærlighet), 

slik den ble kartlagt i avsnittet om holdninger til nasjonen, betyr ingenting for 

elevenes holdninger på dette området. 

Tre skolerelaterte forhold slår ganske sterkt ut for elevenes positive holdninger 

til innvandreres rettigheter. Det er elevenes tro på betydningen av å delta i 

skolens liv utover undervisningen, opplevelse av et åpent klasseromsklima og 

opplevelsen av å ha lært noe om demokrati på skolen. Elever som samlet skårer 

høyt på disse variablene, uttrykker mer støttende holdninger enn de 

lavtskårende. 

Samtidig er det karakteristisk for holdningene til innvandrere at de i noe mindre 

grad enn for støtte til kvinners rettigheter, er entydig positive. Støtten har en 

tendens til å synke når utsagnet elevene tar stilling til, griper inn i vanskelige 

verdispørsmål og politisk kontroversielle saker. Her kan vi kanskje ane 

konturene av holdningsprofiler som tenderer mot en «konvensjonell» form for 

toleranse – sett i relasjon til læreplanverkets normative forestillinger om 

toleranse som respekt for anderledeshet og for livsstiler som skiller seg fra 

flertallets. 

De minoritetsspråklige elevene er mer tilbøyelige til å uttrykke 

innvanderstøttende holdninger enn gjennomsnittet for alle elevene. 

Det er store forskjeller mellom klasser i holdninger på dette feltet, men det er 

meget vanskelig å grunngi hvorfor forskjellene er såpass store. De kan henge 

sammen med sammensetningen av elevene på bakgrunn av sosiokulturelle 

forhold, men også med undervisningens form og innhold, jfr. det som er sagt 

ovenfor om skolerelaterte faktorer og innvandrerstøtte. 

Holdninger til anti-demokratiske grupper 

For ytterligere å hente inn kunnskap om 14- og15-åringenes  toleranse, ble 

elevene også bedt om å ta stilling til fire utsagn om hvilke muligheter folk som 

tilhører anti-demokratiske grupper burde ha. Utsagn om ytringsmuligheter for 

anti-demokratiske grupper berører kjernepunkter i demokratisk sinnelag og 

demokratisk praksis, og de setter ønsket om toleranse og overbærenhet på 

vanskelige prøver. 

Denne skalaen er ikke rapportert internasjonalt. Tallene gjelder derfor bare for 

Norge. 
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Hovedresultater 

 De norske elevene er nølende i sin støtte til anti-demokratiske gruppers 

ytringsrett. 

 Elever som støtter anti-demokratiske gruppers ytringsmuligheter, er i 

hovedsak deltakerorienterte. 

 Det er mange elever som ikke tar stilling til spørsmålene som reises om anti-

demokratiske gruppers offentlige ytringsmuligheter. 

Tabell 5.15 viser svarfordelingen for de norske eleven i prosent for hvert av 

utsagnene om anti-demokratiske grupper. Svarfordelingen er delt inn i alt og for 

jenter og gutter. 

Tabell 5.15: Støtte til anti-demokratiske grupper. I alt og fordelt på kjønn  

(fordeling i prosent) 

 Utsagn om muligheter/rettigheter Svært uenig/ 
uenig 

Enig/svært enig  Vet ikke  

 (J.= jenter og G.= gutter) I alt J. G. I alt J. G. I alt J. G. 

G3 Medlemmer av grupper som er mot 
demokratiet, bør ikke få lede TV-
programmer der de presenterer sitt 
syn. 

45 45 42 35 29 41 21 26 15 

G10 Medlemmer av grupper som er mot 
demokratiet, bør ikke få stille til valg 

53 55 50 27 19 34 21 26 16 

G14 Medlemmer av grupper som er mot 
demokratiet, bør ikke få legge fram sitt 
syn offentlig. 

57 59 56 19 12 25 24 29 19 

G7 Medlemmer av grupper som er mot 
demokratiet, bør ikke få gjennomføre 
fredelige demonstrasjoner eller møter. 

60 60 61 18 13 23 22 27 16 

Bildet av elevenes holdninger til anti-demokratiske gruppers ytringsfrihet, slik 

det kommer til uttrykk i tabell 5.15, er enda mindre entydig «positivt» enn det 

som gjaldt for støtte til kvinner og innvandrere. Det betyr at elevene er noe mer 

tilbakeholdende med støtte til anti-demokratiske ytringer. Denne tilbøyeligheten 

kan kanskje ses i forhold til toleranseavgrensningen som foretas på side 10 i 

læreplanens generelle del:  

Toleranse er ikke det samme som holdningsløshet og likegyldighet..,  

og den uttrykker muligens en sunt kritisk sans overfor demokratiets 

motstandere. Men de store vet ikke-andelene av svarene kan også tyde på at dette 

er ytterst kompliserte utsagn å ta stilling til, og at elevenes holdningsprofil 

derfor mer er et uttrykk for forvirring enn for kritikk. Generelt gir data av den 

typen vi opererer med her lite direkte innblikk i det meningsuniverset de tar 

sikte på å beskrive, eller i den livsverdenen som svarene er en del av. Derfor kan 

det godt være elevene som tar stilling til disse utsagnene, svarer som de gjør 
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fordi de mener at støtte til selve demokratiet er viktigere enn støtte til 

ytringsfriheten, og at det derfor ligger helt logiske overveielser i 

holdningsprofilen som svarene uttrykker.  

Svarene varierer fra at 18% er enige eller svært enige i at antidemokratiske 

grupper ikke bør få gjennomføre fredelige demonstrasjoner eller møter, til at 

hele 35 % er enige eller svært enige i at antidemokrater ikke bør få lede TV-

programmer der de presenterer sitt syn. 

Forskjeller i elevenes svar 

Det er til dels store og påfallende forskjeller mellom jentenes og guttenes grad 

av enighet i påstandene: Eksempelvis er 41% av guttene mot 29% av jentene 

enige i påstand 1. Vet ikke- prosenten er altså gjennomgående ganske høy. Det er 

ikke uventet fordi påstandene som nevnt rører ved svært vanskelige dilemmaer 

og vurderinger. Både den høye vet ikke-andelen og svarfordelingen for øvrig kan 

kanskje også tyde på at elevene – som så mange i voksensamfunnet – har et 

uavklart forhold til ytringsfrihet og ytringsmuligheter som et kjernepunkt i 

demokratisk praksis. Tross dette er likevel noe over halvparten av elevene 

uenige i at medlemmer av grupper som er mot demokratiet, ikke bør få stille til 

valg. Og omkring 60% synes å mene både at de bør få gjennomføre fredelige 

demonstrasjoner, og at de bør få legge fram sitt syn offentlig. 

Det er mange trekk ved forholdet mellom bakgrunnsfaktorer og støtte til kvinner 

og innvandrere som også gjelder for støtte til anti-demokratiske gruppers 

ytringsmuligheter: 

Jentene er mer støttende enn guttene. Støtten samvarierer svakt positivt med 

antall bøker hjemme, med lengden av planlagt utdanning etter grunnskolen, med 

kunnskapskåre og sterkt med støtte til kvinner og innvandrere. Skoledeltakelse 

og opplevelse av et åpent klasseromsklima samvarierer også positivt med støtte 

til anti-demokratiske ytringer, men sammenhengen er ikke så sterk som for 

innvandrerstøtte. 

Det er likevel ingen positiv sammenheng (heller en svak negativ sammenheng) 

mellom politisk interesse (jeg er interessert i politikk) eller politisk deltakelse og 

støtte til anti-demokratiske grupper. Det samme gjelder forholdet mellom 

elevenes opplevelse av hva de har lært på skolen (innholdet i undervisningen), 

og støtte til anti-demokrater.  

For øvrig korrelerer både politisk interesse (jeg er interessert i politikk) og  

politisk deltakelse negativt signifikant med støtte til anti-demokratiske grupper, 

selv om samvariasjonen er svak. En tilsvarende negativ, men ikke signifikant, 

samvariasjon foreligger mellom opplevelsen av å ha lært noe om demokrati på 

skolen og støtte til anti-demokratiske grupper. En mulig tolkning av dette kan gå 

i retning av at elever som føler at de har lært noe om demokrati, og som tross alt 
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uttrykker en viss politisk interesse, er på vakt mot demokratiets motstandere og 

derfor er mindre rede til å støtte anti-demokratiske ytringer i det offentlige rom. 

En slik vaktsomhet kan ha både en kunnskapsbase og en mer «idelogisk» 

politisk forankring. Tolkningen er imidlertid lett spekulativ, for sammenhengene 

er som nevnt svake.  

Vi finner en interessant samvariasjon mellom elevenes oppfatning av en god 

voksen samfunnsborger (se kapittel 4) og støtte til anti-demokratiske grupper. 

Den innebærer at elever som verdsetter en representativt orientert 

samfunnsborger, er mindre tilbøyelige til å støtte anti-demokratiske ytringer, 

mens elever som verdsetter en deltakerorientert samfunnsborger, er mer 

tilbøyelige til å støtte slike ytringer. Både den negative og den positive 

samvariasjonen er signifikant, men svak. Likevel kan forskjellen i måten de to 

oppfatningene av samfunnsborgeren varerier med støtte til anti-demokratiske 

ytringer på, gi en indikasjon om at elever som opplever og gir uttrykk for at det 

er bra å være med, også utvikler en mer «ukonvensjonell» toleranse. 

Når det gjelder 10.-klassingene, er det ingen endringer i deres støtte til anti-

demokratiske grupper sammenliknet med elevene som ett år yngre. 

Hovedtrekk ved elevenes støtte til anti-demokratiske 
grupper. 

Elevene er mer nølende med støtte til anti-demokratiske gruppers 

ytringsmuligheter i det offentlige rom enn de er med støtte til kvinner og 

innvandrere. De elevene som uttrykker støtte, karakteriseres ved å ha gode 

kunnskaper om demokrati, de verdsetter en deltakende samfunnsborger og de 

støtter kvinners og innvandreres rettigheter, men de er ikke interessert i politikk.  

Det er mange elever som ikke tar stilling til om grupper som er mot demokratiet, 

bør få ytre seg i offentligheten (omkring 20% av alle elevene, blant jentene opp 

til en tredjedel). Det skyldes antakelig at spørsmålene viser til vanskelige 

verdivalg. Svarmønsteret på denne variabelen kan tolkes både i retning av at 

elevene som tar stilling, uttrykker en kritisk holdning overfor demokratiets 

motstandere, og i retning av at elevene kanskje ikke tenker på ytringsretten som 

et grunnprinsipp i levende demokratier. 
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Holdninger til kvinners rettigheter 

Holdninger til kvinners politiske, sosiale og økonomiske rettigheter fanger opp 

viktige trekk ved elevenes orientering mot kvinners og menns like muligheter til 

utfoldelse i samfunnslivet. Læreplanverket understreker sterkt skolens arbeid for 

likestilling på dette området – både innholdsmessig og i forhold til virksomheten 

i klasserommet. Realisering av likestilling som politisk program har så å si 

funnet et av sine viktigste nedslagsfelter i læreplaner og skolehverdag. Her 

representerer skolen en solid bro mellom uttrykte samfunnsverdier og utvikling 

av elevenes demokratiske sinnelag. 

Hovedresultater 

 Elevene i alle land uttrykker sterk støtte til kvinners politiske rettigheter. De 

norske elevene ligger på «verdenstoppen» i likestillingsorientering. 

 Over 90% av elevene mener at kvinner bør delta i politikken og stille til valg 

på lik linje med menn.  

 Jentene gir uttrykk for klart sterkere støtte enn guttene til kvinners rettigheter. 

 Skoledeltakelse betyr mer for støtten til kvinners rettigheter enn det 

kunnskaper om demokratiet betyr. 

 Det er ingen sammenheng mellom politisk interesse og støtte til kvinners 

rettigheter. 

 Støtte til kvinners rettigheter henger sammen med støtte til 

minoritetsgruppers rettigheter 

For å kartlegge 14-åringenes holdninger til kvinners politiske rettigheter ble 

elevene bedt om å ta stilling til seks utsagn, og markere enighet på en firedelt 

skala (svært uenig / uenig – enig / svært enig eller ved å svare vet ikke. Tabell 

5.16 viser de norske elevenes svar. 

Tabellen viser at det få elever som lar være å ta stilling til utsagnene om 

kvinners rettigheter – med et lite forbehold for de to siste utsagnene, der i 

underkant av 10% sier at de ikke vet. Støtten til kvinners rettigheter er ellers 

ganske formidabel, selv om det kan påvises forskjeller mellom jentene og 

guttene. Uenigheten mellom kjønnene er størst for de to siste utsagnene med en 

nesten påfallende høy enighet blant guttene. Dette er kanskje de to utsagnene 

som mest tydelig utfordrer et mer konvensjonelt maskulint selvbilde, selv i et 

land med mange kvinnelige politikere og med høy kvinneandel i arbeidslivet. 

Men dette betyr ikke at 14-årige gutter i Norge ikke uttrykker støtte til kvinners 
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rettigheter! For det er høy enighet både om likelønn og om at kvinner bør delta i 

poltikk og stille til valg. 

Tabell 5.16: Støtte til kvinners rettigheter (fordeling i prosent) 

  Uenig Enig Vet ikke 

 (J.= jenter og G.= gutter) I alt J. G. I alt J. G. I alt J. G. 

G1 Kvinner bør stille til valg og delta i 
politikken på lik linje med menn. 

6 4 8 90 93 87 4 4 5 

G4 Kvinner bør på alle måter ha de 
samme rettigheter som menn. 

6 2 10 91 96 85 4 2 5 

G6 Kvinner bør holde seg borte fra politikk.  
    

89 95 83 7 2 12 4 3 5 

G11 Menn og kvinner bør lønnes likt når de 
har samme slags arbeid. 

6 2 10 89 95 84 5 3 7 

G13 Menn er bedre kvalifisert enn kvinner til 
å være politiske ledere. 

76 88 64 15 6 24 9 6 12 

G9 Når det er lite arbeid bør menn få 
arbeid før kvinner. 

79 91 66 14 5 23 7 4 11 

 

Norge i forhold til andre land 

Basert på de seks påstandene er det laget en samlevariabel for støtte til kvinners 

politiske rettigheter. 

Tabell 5.17: Støtte til kvinners rettigheter. Internasjonal samlevariabel. Norsk og 

internasjonalt gjennomsnitt (fordeling i prosent) 

  Svært uenig Uenig Enig Svært enig 

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

G1 Kvinner bør stille til valg og delta i 
politikken på lik linje med menn. 

3 4 3 7 37 48 57 41 

G4 Kvinner bør på alle måter ha de 
samme rettigheter som menn. 

2 3 4 6 25 32 69 58 

G6 Kvinner bør holde seg borte fra 
politikk. 

71 52 22 33 3 9 4 6 

G9 Når det er lite arbeid, bør menn få 
arbeid før kvinner. 

56 40 29 35 9 17 6 8 

G11 Menn og kvinner bør lønnes likt når 
de har samme slags arbeid. 

3 3 3 6 23 33 71 58 

G13 Menn er bedre kvalifisert enn 
kvinner til å være politiske ledere. 

54 36 29 36 10 19 6 9 

Tabell 5.17 viser prosentvis fordeling av svaralternativene for hvert av 

utsagnene for norske elever (Norge) og det internasjonale gjennomsnittet (Int.). 

Det går fram av tabellen at de norske elevene som tar stilling til utsagnene, 

uttrykker sterkere enighet eller uenighet enn det internasjonale gjennomsnittet 

av 14-åringer gjør. For eksempel er 71% av de norske elevene som har tatt 
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stilling svært uenig i utsagnet kvinner bør holde seg borte fra poltikk, mens det  

internasjonale gjennomsnittet er 52%. Når det gjelder utsagnet kvinner bør stille 

til valg og delta i politikken på lik linje med menn, svarer 58% av de norske 

elevene at de er svært enige, mens det internasjonale gjennomsnittet er på 41%. 

Tabell 5.18: Støtte til kvinners rettigheter. Internasjonal skala 

 

Selv om forskjellene mellom de norske 14-åringene og deres jevnaldrende i 

andre land ikke er like store på alle variablene, kan svarfordelingen indikere at 

de norske elevene har tydeligere holdninger eller sterkere overbevisninger på 
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dette området enn det som er vanlig internasjonalt: De tar oftere de «riktige» 

ytterkategoriene på skalaen i bruk når de markerer enighet eller uenighet. Av 

alle elevene i undersøkelsen uttrykker de norske og de danske sterkest støtte til 

kvinners rettigheter. Det går fram av tabell 5.18. 

Tabellen viser at elever i England og Australia også skårer særlig høyt for støtte 

til kvinners politiske rettigheter. Kontrasten finnes blant elevene i Bulgaria, 

Romania, Latvia og Russland. 

Alle landene som ligger under det internasjonale gjennomsnittet (10.0) for støtte 

til kvinners politiske rettigheter i tabell 5.18, har et BNP per innbygger som er 

mindre enn 5000 $ (bortsett fra Hong Kong). De fleste landene der elevene 

uttrykker lav støtte til kvinners politiske rettigheter, er post-kommunistiske land 

som har gått gjennom store sosiale og økonomiske forandringer det siste tiåret. 

En rekke av dem har en arbeidsløshet på mer enn 10%. Det ser altså ut til at 

unge menneskers syn på kvinners rettigheter og politiske deltakelse henger 

sammen med anerkjente indikatorer for velstand og velferd. 

Samtidig er det en tendens til at støtten er sterkere i land med høy andel kvinner 

i nasjonalforsamlingene (Danmark og Sverige med omkring 40% kvinneandel; 

Norge med omkring 35% kvinner på Stortinget). På den andre siden finnes det 

land der unge mennesker uttrykker ganske sterk støtte til kvinners rettigheter 

selv om det er relativt lav kvinnerepresentasjon i nasjonalforsamlingene i disse 

landene (Kypros har 7% kvinneandel, USA 13%). Det er med andre ord ingen 

mekanikk i forholdet mellom bestemte sosiologiske forhold og tilhørende 

holdninger. Dette kan kanskje tyde på at også unge mennesker faktisk står 

relativt fritt til å bestemme hvilken tyngde og betydning de faktorer som 

påvirker dem, skal få for deres holdningsdannelse. 

Kjønnsforskjeller i støtte til kvinners rettigheter. 

Variabelen Støtte til kvinners rettigheter er den hvor vi finner de klareste 

forskjellene mellom jentenes og guttenes skåre i hele studien av 14-åringenes 

demokratiske beredskap. 

Tabell 5.19 viser at jentene i alle land uttrykker betydelig sterkere støtte enn 

guttene – selv om det er viktig å være klar over at støtten i det store og hele er 

høy.  
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Tabell 5.19: Kjønnsforskjeller i støtte til kvinners rettigheter. Internasjonal skala 

 

Norge er et av de landene der det er særlig store forskjeller mellom jentene og 

guttene, sammen med Australia, England, Finland, Hellas og USA. Men som det 

går fram av tabell 5.19, skyldes dette særlig at jentene har svært høye verdier, 

ikke at guttene har lave. Norske gutter har faktisk mer positive holdninger til 

kvinners rettigheter enn gutter i alle land unntatt Danmark.  

Land
Gj.snitt 

skåre jenter
Gj.snitt 

skåre gutter
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Forskjeller i de norske elevens svar 

I figur 5.20 gis et inntrykk av forskjellen i skåre for norske jenter og gutter på  

utsagnet kvinner bør på alle måter ha de samme rettigheter som menn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.20: Eksempel på kjønnsforskjeller i elevens svar 

Her går det fram at 83% av jentene er svært enige i påstanden, men at bare 54% 

av guttene er svært enige. Ser man begge alternativene for enighet samlet, er 

forskjellen likevel ikke mer enn 9 prosentpoeng mellom jentene og guttene. 

Videre ser vi at det er ganske få gutter, 10%, som er direkte uenige i at kvinner 

bør ha de samme rettigheter som menn. 

Kan det påvises noen sammenheng mellom elevenes kunnskaper om demokrati 

slik de kartlegges på den kognitive testen i studien, og deres holdningsmønster 

når det gjelder støtte til kvinners rettigheter? Vi finner en signifkant, men ikke 

påfallende sterk sammenheng mellom kunnskapsskåre og holdning på denne 

variabelen  (r. = 0,27).  Samvariasjonen antyder at elever som skårer høyt på  

kunnskapstesten, også uttrykker sterkest støtte til kvinners rettigheter. Likevel 

ligger de 25% beste elevene på kunnskapstesten bare 0.6 poeng over 

gjennomsnittet for alle elever i støtte til kvinners rettigheter. Det er mindre enn 

en tredjedels standardavvik. Også elever med kunnskapsskåre forholdsvis langt 

under gjennomsnittet (i Norge = 103) uttrykker støtte til kvinners rettigheter. 

Dette understreker nok at 9.-klassingene i Norge generelt bærer med seg en sterk 

orientering i retning av like politiske rettigheter for kvinner og menn. 

Det er vanlig å anta at elevenes «kulturelle kapital» i form av antall bøker 

hjemme henger tydelig og positivt sammen med en rekke holdningsvariable.  

Det ser ikke ut til å være tilfellet overfor støtte til kvinners politiske rettigheter. 

Fraværet av en klarere positiv samvariasjon mellom antall bøker og 

holdningsskåre på denne variabelen, skyldes nok at de norske 14-åringene i sin 
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alminnelighet er så sterkt likestillingsorienterte. I tillegg oppgir de aller fleste 

elevene at de har mer enn 200 bøker hjemme. At ikke den kulturelle kapitalen 

betyr mer enn den tilsynelatende gjør på dette feltet, kan jo tyde på at dette er 

holdninger som er så aksepterte og så utbredt i norsk samfunnsliv at de opptrer 

relativt uavhengig av sosiokulturell bakgrunn. 

Derimot viser tallene at elever som aldri eller av og til snakker norsk hjemme 

skårer gjennomsnittlig lavere for støtte til kvinners rettigheter (9.9 i snitt mot 

10.9 for de som alltid snakker norsk hjemme). I denne gruppen er det også  stor 

forskjell mellom jentenes og guttenes støtte: Jenter som aldri eller av og til 

snakker norsk hjemme har en skåre på 11.0, menns guttene i samme kategori 

skårer 9.2. 

Det er mulig at disse tallene fanger opp noe av den uroen som også svært unge 

kvinner med innvandrerbakgrunn har uttrykt i den senere tid, og som nettopp 

dreier seg om deres rettigheter i forhold til opprinnelseskulturens forventninger 

og krav. Her ligger også et ømtålig politisk problem på lur: I hvilken grad bør og 

kan det norske samfunnet, ikke minst gjennom skolen, gripe inn i og påvirke 

kulturelle normer som er forankret i helt andre tradisjoner og samfunnsformer 

som ikke uten videre godtar norske flertallsforestillinger om menneskerettig-

hetenes universelle gyldighet? 

I kapitel 4 tok vi for oss elevenes oppfatninger av hva en god samfunnsborger er 

eller gjør. To oppfatninger gjør seg gjeldende: Den ene er at en god 

samfunnsborger er representativt orientert. Den andre er orientert mot at en god 

samfunnsborger er mer aktivt deltakende på et personlig plan. Det viser seg å 

være en viss samvariasjon mellom en deltakerorientert oppfatning av 

samfunnsborgeren og støtte til kvinners rettigheter, men ingen samvariasjon 

mellom en representativ oppfatning av samfunnsborgeren og støtte til kvinners 

rettigheter. Denne forskjellen bidrar til inntrykket av at elever som verdsetter 

deltakelse (jf. avsnittet om skoledeltakelse ovenfor), også utvikler de mest 

positive holdningene til kvinners rettigheter. 

Støtte til kvinners rettigheter og skole 

Støtte til kvinners politiske rettigheter synes å henge sammen med to 

skolerelaterte variable: elevenes tiltro til at deltakelse i skolens liv og deres 

opplevelse av et åpent klasseromsklima: Jo større tiltro elevene har til 

betydningen av å delta i skolens liv, jo mer sannsynlig er det at de uttrykker 

støtte til kvinners politiske rettigheter (r. = 0,31). Det samme gjelder deres 

opplevelse av et åpent klima i undervisningen (r. =0,24). De 25% av elevene 

som skårer høyest både på skoledeltakelse og åpent klasseromsklima, har en 

gjennomsnittsskåre på 12.3 for støtte til kvinners rettigheter, mot 10.9 for alle 

elevene. Men dette er et vanskelig farvann å navigere i når det gjelder de to 

variabelenes forklaringspotensial; det kan ikke uten videre slås fast at de to 
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skolefaktorene påvirker tilbøyeligheten til å uttrykke støtte. Muligens er det like 

gjerne slik at elever som i utgangspunktet er støttende overfor kvinners 

rettigheter, samtidig er tilbøyelige til å delta i skolens liv og å erfare 

undervisningen og klimaet i klassen som åpent. 

Ovenfor viste vi til en korrelasjon mellom elevenes kunnskapsskåre og skåre for 

støtte til kvinners rettigheter på r. = 0,27. Hvis vi undersøker denne 

sammenhengen på klassenivå, øker korrelasjonen til r. = 0,35. Men forskjellen 

mellom de 25% minst støttende og de 25% mest støttende klassene på bakgrunn 

av kunnskapsskåre utgjør ikke mer enn  0.5 poeng. Samtidig ligger de 25% beste 

klassene på kunnskapstesten bare 0.2 poeng høyere enn gjennomsnittet for alle 

klassene i støtte til kvinners rettigheter (11.1 mot 10.9). Det er mulig å tenke seg 

at en det å være elev i en klasse som gjør det godt, i den forstand at klassen 

samlet sett har gode kunnskaper om demokrati slik elevene er blitt kartlagt her, 

kunne ha betydning for positive holdninger hos den enkelte elev. Men det er 

vanskelig å se at en slik «klasse-kunnskaps-effekt» er særlig virksom hva gjelder 

støtte til kvinners rettigheter. 

Vi kan ikke se noen som helst forskjell mellom 9.- og 10.-klassingene i støtte til 

kvinners rettigheter. Selv om 10.-klassingene gjennomsnittlig gjør det bedre på 

kunnskapstesten (111 poeng) enn de ett år yngre 9.-klassingene (103 poeng), 

synes ikke bedre kunnskap om demokrati å virke inn på den gjennomsnittlige 

støtten. 

Hovedtrekk ved elevenes støtte til kvinners rettigheter. 

Elever i alle land gir sterk støtte til kvinners rettigheter. Opp til 90% av de 

norske elevene gir uttrykk for at de er enige eller svært enige i støtte til kvinners 

politiske rettigheter. Dette gjelder i særlig grad jentene, som viser en vesentlig 

høyere gjennomsnittsskåre enn guttene på denne variabelen, men ved 

internasjonal sammenlikning er også norske gutter utvetydig orientert mot like 

rettigheter for kvinner og menn. 

Graden av støtte samvarierer positivt og signifikant med elevenes skåre for 

kunnskaper om demokratiet, med tiltro til betydningen av skoledeltakelse, med 

oppfatningen om at en god samfunnsborger er aktivt deltakende, og med 

elevenes opplevelse av et åpent klasseromsklima. Varigheten av planlagt 

framtidig utdanning spiller mindre rolle for støtte til kvinners rettigheter. Om 

elevene er interessert i politikk, er helt uten betydning for støtte til kvinners 

rettigheter.  

Materialet viser i tillegg en klar og tydelig sammenheng mellom støtte til 

kvinners rettigheter og positiv holdning til innvandrere (r. = 0,44). 

Samvariasjonen tyder på at vi står overfor en mer generell elevholdning, en 

mental beredskapstilstand, som ikke er begrenset til et bestemt saksforhold. 
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Denne antakelsen styrkes av at det også foreligger en sterk positiv sammenheng 

mellom støtte til kvinners rettigheter og støtte til minoriteter (r = 0,55). 

Minoritetsvariabelen blir ikke rapportert separat her, men fire utsagn om 

minoritetsrettigheter inngår i det spørsmålsbatteriet elevene er bedt om å ta 

stilling til. Positive holdninger til rettigheter og utfoldelsesmuligheter for både 

kvinner og minoritetsgrupper ser altså ut til å være en egenskap for elever som 

selv verdsetter selvutfoldelse og deltakelse. 

Holdninger til myndighetene og media 

Holdningen til myndigheter og medier er kartlagt som tillit til disse 

institusjonene. Tillit kan sies å være en forutsetning for at befolkningen i et land 

vil anerkjenne de politiske institusjonenes maktutøvelse. På den måten er et 

minimum av tillit til myndighetene et vilkår for et regimes legitimitet. I et 

demokrati er det likevel ufravikelig at velgernes tillit til myndighetene ikke 

overstiger deres evne til regimekritikk – med mangel på interesse og 

likegyldighet som mulige konsekvenser.  

Hovedresultater 

 Norske elever uttrykker sammen med de danske sterkest tillit til 

myndighetene internasjonalt. 

 Et flertall av de norske elevene gir uttrykk for at de som oftest eller alltid har 

tillit til politiske institusjoner som Stortinget, regjeringen, rettsvesenet og 

kommunestyret. 

 Seks av ti elever gir uttrykk for at de bare noen ganger eller aldri har tillit til 

politiske partier.  

 Opp mot 80% av elevene i Norge har tillit til FN. 

 Tilliten til skolen er lavere enn tilliten til mange andre institusjoner. 

 Elever som opplever et åpent klasseromsklima, uttrykker sterkest tillit til 

myndigheter og andre institusjoner. 

 Et flertall av elevene har liten tro på at politikere vil holde sine løfter. 

 Nær halvparten av elevene mener regjeringen og regjeringsmedlemmene gjør 

sitt beste for folk flest. 

 To av tre elever gir uttrykk for at de som oftest eller alltid har tillit til nyheter 

i fjernsyn og i aviser. 
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Tillit til myndighetene 

For å kartlegge 14-åringenes tillit til de som bestemmer, ble elevene bedt om å gi 

uttrykk for hvor ofte de synes de kunne stole på hver av 12 institusjoner som var 

listet opp. Formuleringen stole på brukes her som en indikator på tillit. 

Svaralternativene var aldri, bare noen ganger, som oftest og alltid, samt vet ikke. 

Seks av variablene er brukt som grunnlag for den internasjonale samlevariablen 

Tillit til myndighetene (Trust in Government-related Institutions). 

Svarfordelingen på alle spørsmålene om tillit blir gjengitt i tabell 5.21. 

Tabell 5.21: Tillit til myndigheter, institusjoner og media (fordeling i prosent) 

  Aldri/noen 
ganger 

Som oftest/ 
alltid 

Vet ikke 

D4 Politiet 16 80 4 

D9 FN 13 77 10 

D5 Nyhetssendingene TV 28 69 3 

D11 Stortinget  22 68 10 

D1 Den norske regjering 25 66 9 

D6 Nyhetssendingene radio 31 65 5 

D3 Rettsvesenet 21 64 15 

D10 Skolen 36 59 5 

D12 Folk som bor i Norge 32 59 9 

D2 Kommunestyret der du bor 33 58 10 

D7 Nyheter i avisene 38 58 3 

D8 De politiske partiene 54 37 9 

I Norge gir 14-åringene uttrykk for høy tillit til flere sentrale formelle 

maktinstitusjoner i det politiske systemet: 68% av elevene mener at de kan stole 

på Stortinget og 66% på regjeringen, men tilliten til kommunestyret er noe 

lavere.  

Den institusjonen som skårer høyest på tillitsbarometeret, er imidlertid politiet. 

80% av elevene mener at de kan stole på politiet, mens rettsvesenet får en 

tillitsoppslutning på 64%.  

Det har vært et uttalt mål for politiet å skape tillit hos barn og unge – og de unge 

vet blant annet gjennom slik tillitsskapende kontakt i barnehage og skole hva 

politiet er, mens rettsvesenet for de aller fleste er en mer anomym institusjon. 

Det kan være en av grunnene til forskjellen i tillit til de to maktinstansene. 

Samtidig er det også mulig at 14-åringer har uklare forestillinger om hva ordet 

rettsvesen faktisk betegner.  
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Tabell 5.21 viser at elevenes tillit til politiske partier er lav. Vel 50% sier at de 

aldri eller bare noen ganger kan stole på partiene. Her ser det ut til at elevene 

uttrykker holdninger som ligger svært nær voksensamfunnets oppfatninger av 

politikere og partier i samtiden. Det er et gjennomgangstema i offentlig debatt i 

hvilken grad politikere er til å stole på, og det ville være rart om ikke de nesten 

aggressivt politikerforaktende synspunktene fra denne debatten setter spor etter 

seg i 14-åringens holdningdannelse (jf. oktogenmodellen for politisk 

sosialisering).  

Den høye tilliten til myndighetsorganer som regjering og Storting, gjør dette 

bildet litt selvmotsigende. Det er som om elevene ikke er helt klar over at disse 

maktinstansene er satt sammen av representanter fra politiske partier. En stor del 

av elevene kan synes lite oppmerksomme på at det nettopp er de politiske 

partienes programmer og styrkeforholdet partiene imellom som gir grunnlaget 

for debattene i Stortinget, og som er utgangspunktet for dannelsen av landets 

regjering. Det er imidlertid ikke noe i undersøkelsen som tyder på at et stort 

antall elever ikke er kjent med dette. En alternativ forklaring kan være at elevene 

opplever myndighetene som mer ansvarlige og tillitsfulle enn de politiske 

partiene nettopp fordi de framstår på en slik måte. Den rollen som de ulike 

mediene tildeler partiene og representanter for myndighetene, kan derfor være 

del av forklaringen på selvmotsigelsen, som i så tilfelle mer er en tilsynelatende 

selvmotsigelse.  

Det er for øvrig et gjennomgående trekk ved elevenes svarprofiler at spørsmål 

eller utsagn som inneholder ordet politikk eller politisk, ser ut til å støte elevene 

fra seg: Det er som om dette er en stimulus som utløser skepsis og 

tilbaketrekning.  

Tilliten til FN er også sterk blant de norske elevene, mens tilliten til den 

institusjonen der elevene gjennomfører undersøkelsen, skolen, er lavere. 

Riktignok svarer et flertall av elevene at de som oftest eller alltid har tillit til 

skolen, men hele 37% uttrykker at de aldri eller bare noen ganger har en slik 

tillit.  

Norge i forhold til andre land  

De norske elevene uttrykker gjennomgående sterkere tillit til de offentlige 

institusjonene enn det internasjonale gjennomsnittet for alle elevene. De norske 

elevene følger imidlertid trenden vi også finner internasjonalt. Tilliten til 

myndighetene er høyere enn tilliten til de politiske partiene.   

Når vi bare ser på elevene som har tatt stilling (vet ikke er tatt ut) er tilliten til 

nasjonalforsamling og regjering internasjonalt på 51% og 49%, mens den blant 

norske elever er henholdsvis 75% og 72%. Når det gjelder tilliten til politiske 
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partier, er det internasjonale gjennomsnittet 28%, mens det norske 

sammenliknbare tallet er 41%.  

Tabell 5.22: Tillit til myndighetene. Internasjonal samlevariabel. Norsk og 

internasjonalt gjennomsnitt (fordeling i prosent) 

 
Hvor mye synes du at du kan stole 
på hver av de følgende 
institusjonene? 

Aldri Bare noen 
ganger 

Som oftest Alltid 

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

D1 Den norske regjering 6 11 22 42 64 39 8 9 

D2 Kommunestyret der du bor 7 8 28 38 56 44 8 10 

D3 Rettsvesenet 5 7 20 28 59 44 16 20 

D4 Politiet 6 9 11 26 47 41 36 24 

D8 politiske partier 12 23 47 49 37 24 4 4 

D11 Stortinget 5 13 20 36 58 39 17 12 

 

Blant landene som deltar i undersøkelsen, ligger Norge helt i toppen sammen 

med Danmark og Sveits (se tabell 5.23 neste side). Også de andre nordiske 

landene ligger over det internasjonale gjennomsnittet. Alle de fem landene der 

elevene uttrykker lavest tillit til myndighetene, er post-kommunistiske. Selv om 

det har gått ti år siden jernteppet ble løftet og de demokratiske bestrebelsene 

startet opp i disse landene, har det ikke lykkes dem å etablere myndigheter som 

inngir tillit hos unge mennesker. 

Forskjeller i de norske elevenes svar 

Det er svært små forskjeller mellom jenter og gutter i tillit til de forskjellige 

institusjonene: Bare en åttendels standardavvik skiller mellom jentenes og 

guttenes gjennomsnittsskåre på samlevariabelen for tillit. Men jentene ser ut til 

uttrykke litt høyere tillit til skolen og politiet enn guttene, noe som kanskje 

avbilder helt tradisjonelle trekk ved kjønnenes selvforståelse. 

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn har noe mindre tillit til regjeringen enn 

det som kommer til uttrykk i det nasjonale gjennomsnittet: 72% av elevene som 

snakker norsk hjemme har tillit til landets regjering; 54% av elevene som av og 

til eller aldri snakker norsk hjemme, uttrykker tillit til regjeringen. 

Den samme tendensen finner vi i elevenes tillitsforhold til de øvrige 

institusjonene. Med forbehold om at det er ganske få minoritetsspråklige elever i 

utvalget, virker det grunnleggende bildet av 14-åringenes tillit til myndighetene 

noe mer negativt for de minoritetsspråkliges vedkommende.  

Egne utdanningsplaner ser ut til å samvariere med tillit: Jo mer utdanning 

elevene planlegger å ta, jo oftere har de tillit til myndighetene. Mens 68 % av 

dem som bare vil ta videregående skole, sier at de som oftest eller alltid har tillit 
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til regjeringen, sier 78% av dem som planlegger de lengste utdanningene det 

samme. Derimot viser foreldrenes utdanning eller antall bøker i hjemmet ingen 

betydningsfulle forskjeller i tillit. 

Tabell 5.23: Tillit til myndighetene. Internasjonal skala 

 

De elevene som ser mye på nyheter på TV, ligger noe over gjennomsnittet for 

norske elever når det gjelder tillit til myndighetene, mens de som oppgir at de 

ser mye på TV generelt, ligger noe under gjennomsnittet. 

Land
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Elevenes kunnskapsskåre ser ikke ut til å ha noen sammenheng med tilliten til 

rettsvesenet, til regjeringen og til skolen. Samlevariabelen (opplevelse av) åpent 

klasseromsklima står i en interessant relasjon til elevnes tillitsprofiler. Elever 

som hyppigst opplever et klasseromsklima preget av denne formen for åpenhet, 

oppgir oftere tillit til myndighetene enn de som opplever det sjeldnere.  

Når opplevelse av et åpent klima aggregeres til klassenivå, er sammenhengen 

tydeligere: Klasser som er mest preget av åpenhet, viser størst tillit. 

Korrelasjonen øker fra r.= 0,23 på elevnivå til r.= 0,35 på klassenivå. Det gir en 

indikasjon om at «livet i klassen» har en mulig innvirkning på tillitsvariabelen. 

Noe over en tredjedel av elevene uttrykker lav tillit til skolen. Denne gruppen 

har få tydelige kjennetegn, og den fordeler seg med egenskaper omtrent på 

samme måte som elevene som har tillit til skolen. Elevene med lav tillit opplever 

imidlertid klasseromsklimaet som noe mer lukket, og de gir også noe lavere 

støtte til kvinners rettigheter. Den lave tilliten til skolen hos en del av elevene 

ser ikke ut til å være noe som er mer framtredende i enkelte klasser enn i andre. 

Holdninger til det politiske systemet 

Når forholdet til myndighetene blir konkretisert til kommunikasjon og 

handlinger, blir elevenes svar mer nyanserte. Under halvparten av elevene mener 

at regjeringen gjør sitt beste for å finne ut hva vanlige mennesker ønsker, 31 % 

mener at regjeringen bryr seg lite om vanlige mennesker, og hele 62 % er av den 

oppfatning at politikerne fort glemmer ønskene fra velgerne. Det virker som om 

elevene mener at regjeringen nok lytter til vanlige mennesker, men at de som 

utgjør institusjonen har en tendens til å glemme velgerne når det kommer til 

stykket. Dette kan tolkes som en beskrivelse av de faktiske forhold fra elevenes 

side. På den andre siden kan svarene igjen tolkes som et uttrykk for noe av den 

politikerforakten som finnes både i enkelte partier, men også i dagspressen. Det 

gis mange ganger inntrykk av at politikerne sitter der for sin egen del, og mye 

tyder på at dette kan være en medvirkende forklaring også i elevflokken.  

Tabell 5.24: Holdninger til det politiske systemet (fordeling i prosent) 

  Svært uenig/ 
uenig 

Enig/ svært 
enig 

Vet ikke 

Norge Int. Norge Int. Norge Int. 

I7 Politikerne glemmer fort ønskene til velgerne 
som har valgt dem. 

19 20 62 67 19 13 

I3 Regjeringen gjør sitt beste for å finne ut hva 
vanlige mennesker ønsker. 

35 48 46 39 19 13 

I9 Når folk organiserer seg for å kreve 
forandringer, lytter politikerne til dem. 

34 42 39 39 27 19 

I4 Regjeringsmedlemmene bryr seg svært lite 
om vanlige menneskers meninger. 

50 32 31 54 19 13 
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Mest interessant i denne sammenheng er allikevel den siste påstanden i tabell 

5.24, der en tredjedel av elevene er uenige i påstanden om at dersom folk 

organiserer seg, så vil politikerne lytte til dem. Dette kan synes som et uttrykk 

for en manglende tro på organisert politisk virksomhet, og det kan være dette 

som gjenspeiler seg i elevenes ganske svake vilje og motivasjon for deltakelse i 

representativt orientert politisk virksomhet. På den andre siden; en tredjedel av 

elevene tror faktisk at det nytter å organisere seg. Her ligger det et potensial 

både for skolen, organisasjonslivet og samfunnet. 

Det er videre verdt å merke seg at ganske mange av elevene ikke klarer eller 

ønsker å ta stilling til hver av de ulike påstandene. 6% av elevene har ikke 

kunnet eller villet svare på noen av dem. Det synes derfor som om mange av 

elevene synes ett eller flere av disse spørsmålene var vanskelige å ta stilling til. 

Det er kanskje ikke så merkelig at elever i 9. klasse ikke føler at de er i stand til 

å vurdere kommunikasjon med regjeringen og dens handlinger.  

Norske resultater i forhold til internasjonalt gjennomsnitt 

I Norge svarer langt flere elever vet ikke enn det de gjør i andre land. 

Vanskeligst synes elevene i Norge og også internasjonalt det er å vurdere hva 

som skjer når noen organiserer seg for forandringer. Men ca. 40% av elevene 

både i Norge og internasjonalt har tro på slik organisering, et kjernepunktet i en 

deltakerdemokratisk tenkning.  

De norske elevene kan synes litt mindre skeptiske til politikere enn den 

gjennomsnittlige internasjonale eleven, men forskjellen her ligger antakelig 

begravet i vet ikke-gruppen. Tallene gir belegg for å si at elevene nærer en 

kraftig skepsis til den måten politikere avleverer løfter og holder dem på. 

Elevenes svar er at politikere i hovedsak ikke holder sine løfter. 

Når det gjelder forholdet til regjeringen og regjeringsmedlemmer, er elevenes 

tro på dem større enn den vi finner internasjonalt. Dette stemmer bra med tallene 

der vi kartlegger elevenes tillit. 

Forskjeller i de norske elevenes svar 

Flere jenter enn gutter synes disse spørsmålene var vanskelige å besvare. Av de 

6 % som ikke har svart på noen av dem, utgjør to tredjedeler jenter og en 

tredjedel gutter. Gutter og jenter svarer i tillegg signifikant forskjellig på disse 

spørsmålene. Guttene har en mer positiv oppfatning av det politiske systemet 

enn det jentene har. De ser i noen grad ut til å stole mer på at myndighetene gjør 

det beste for dem. 

Er det noen sammenheng mellom det å ha oppfatninger om det politiske 

systemet og elevenes kunnskaper om det politiske feltet? Vi kan ikke finne klare 

sammenhenger. Når det gjelder spørsmålet om regjeringen bryr seg om hva vi 
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mener, ligger gjennomsnittsskåren for dem som svarer positivt, altså at de er 

enige eller svært enige i påstanden på 105, altså  noe over gjennomsnittet for 

hele utvalget, som er på 103. Dette mønsteret går igjen for alle spørsmålene i 

tabell 5.24. Dersom vi ser på vet ikke-gruppas prestasjoner på de kognitive 

indikatorene, viser det seg at denne gruppa har en lavere gjennomsnittsskår enn 

hele utvalget, 97 mot 103. 

Tillit til medier 

Tabell 5.25 (vedlegg 5 bak i rapporten) viser det internasjonale gjennomsnittet 

for tillit til nyheter i fjernsyn og aviser. Bare svarene fra elevene som har tatt 

stilling, er med. Omtrent halvparten av 14-åringene oppgir at de har tillit til 

nyhetssendingene i mediene, mest til TV-nyhetene. De norske elvevenes tillit til 

nyhetene ligger signifikant over det internasjonale gjennomsnittet for alle de tre 

medienes vedkommende. 

Norge med 71% befinner seg i gruppen som har sterkest tillit til nyheter i 

fjernsyn. Andre land der elevene uttrykker sterk tillit, er Danmark med 82%, 

Finland med 75%, Lithauen med 75%, Portugal med 73% og Sverige med 70%. 

I alle de nordiske landene uttrykker elevene sterk tillit. Land der elevene 

uttrykker lav grad av tillit, er Italia med 39% og Hellas med 43%. Spesielt 

interessante er tallene fra Italia hvor mange private fjernsynskanaler eies av én 

person.  

Norge er også blant de landene der elevene har størst tillit til nyheter i avisene. I 

Norge svarer 60% av elevene som har tatt stilling, at de som oftest eller alltid har 

tillit til nyheter i avisene. Andre land med sterk tillit er Danmark med 71%, 

Finland med 61%, Litauen med 63%, Portugal med 64% og USA og Kypros 

med 60%. Også her er de nordiske landene sterkt til stede, unntaket er Sverige, 

der elevene synes mer skeptiske til avisnyheter enn de var til fjernsynsnyheter. 

Land der elevene gir uttrykk for lav grad av tillit, er England med 28%, Hong 

Kong med 34% og Slovenia med 38%. De engelske elevene har dramatisk lav 

tillit til nyhetene i avisene, en så lav tillit at det nesten bør lyde et lite varsko hos 

dem som leser rapportresultatene der. Et interessant trekk er at den lave tilliten 

til fjernsyn i Italia i noen grad oppveies av en større tillit til nyheter i aviser fra 

45% av de elevene som har tatt stilling. 

Elevene i undersøkelsen er blitt spurt om de stoler på nyhetene generelt, og ikke 

spesielt om politiske nyheter. Undersøkelsen skiller ikke mellom nyhetstyper. 

Det kan godt være at elevene faktisk mener at nyhetsformidlingen i norske 

medier er til å stole på. Men muligens hadde tillitsprofilen sett annerledes ut hvis 

elevene hadde vært bedt om å ta stilling til innholdskomponenter i nyhetene. 

Særlig når det gjelder politiske nyheter, er det grunn til å anta at tilliten ville 

vært lavere, gitt 14-åringenes avstand fra den partipolitiske verdenen.  
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Hovedtrekk ved elevenes tillit til myndighetene og media 

Elevenes tillitsprofil avtegner en bølgedal i forhold til politiske partier, men en 

bølgetopp i forhold til lovgivende, utøvende og dømmende myndigheter. De 

norske 14-åringene er faktisk blant dem som uttrykker mest tillit til disse 

institusjonene av alle elevene i undersøkelsen Det er vanskelig å si noe mer 

konkret om hva elevene faktisk legger i det å ha tillit til myndighetene, men 

svarene kan tyde på at Storting, regjering og domstoler faktisk er etablert som 

legitime maktutøvere i elevenes bevissthet.  

Hvis de utsagnene elevene skal ta stilling til konkretiseres i retning av at for 

eksempel regjeringen er identisk med politikerne i regjeringen og hva disse gjør 

eller ikke gjør, så synker tilliten. Dette er en tendens som også gjelder for de 

andre holdningsvariablene: Jo mer konkrete utsagnene er, jo høyere blir andelen 

vet ikke-svar samtidig som enigheten synker. 

De norske elevene uttrykker også relativt sterk tillit til medienes nyhetsdekning. 

  

 


