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KAPITEL 6 

INTERESSE OG ENGASJEMENT 
Interesse for og engasjement i det som skjer i samfunnet, regnes i alle 

demokratiske land som en nødvendig og ønskelig side ved det å være en god 

samfunnsborger. I den norske læreplanen er dette uttrykt slik i innledningen til 

samfunnsfagplanen.  

Alle elevane er samfunnsmedlemmer og skal etter kvart på ulikt vis ta del i 
utforminga og styringa av samfunnet. Samfunnsfaget tek sikte på å førebu 
elevane på ulike oppgåver i samfunnet…(L97 s. 184). 

Civic-undersøkelsen kartlegger elevenes interesse for samfunnsspørsmål og 

politikk og deres nåværende og framtidige engasjement og deltakelsesprofil. Det 

gjøres ved hjelp av en rekke spørsmål som både direkte og indirekte gir 

indikasjoner på interesse og hvordan elevene opplever seg beredt til å tre inn i 

ulike oppgaver i samfunnet. 

Deltakelsesaspektet i undersøkelsen går videre enn tilslutning til og deltakelse i 

politiske organisasjoner. Særlig viktig regnes elevenes deltakelse i klasse- og 

elevrådsarbeid hvor elevene skal utvikle medråderett, samhandling og oppleve 

egenutvikling som nødvendige betingelser for deltakelse. Også deltakelse i 

organisasjonslivet regnes som betydningsfullt. Vi har i studien en antakelse om 

at elevene i organisasjonslivet vil få økte kunnskaper som kan gi økt tilslutning 

til den demokratiske styreformen. Deltakelsesaspektet kommer også tydelig 

fram ved at elevene skal være med både i planlegging, gjennomføring og 

vurdering av undervisningen.  

Interesse for politikk 

Elevens interesse for politikk blir kartlagt både direkte ved at elevene får 

spørsmål om det, og indirekte når de svarer på spørsmål om hvor mye og med 

hvem de diskuterer politiske spørsmål, og om de følger med på nyheter i 

mediene. 

Hovedresultater 

 I de fleste land er 14- og 15-åringer bare moderat interessert i politikk.  
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 Med noen få unntak uttrykker jentene internasjonalt mindre interesse for 

politikk enn guttene.  

 Norske elever uttrykker en svakere interesse for politikk enn det 

internasjonale gjennomsnittet for alle elevene, men høyere enn elevene i de 

andre nordiske landene. 

 Elevene som har gode demokratirelaterte kunnskaper, oppgir større interesse 

for politikk enn elevene som presterer svakere på den kognitive delen av 

testen. 

 70% av elevene sier at de diskuterer politikk enten med foreldre, 

jevnaldrende eller lærere 

 Hjemmet er den viktigste arenaen for elevenes politiske diskusjoner. 

 90% av de norske elevene ser nyheter på fjernsyn av og til eller ofte. 

«Jeg er interessert i politikk» 

Elevene i undersøkelsen har tatt stilling til følgende utsagn Jeg er interessert i 

politikk. Svarene fordeler seg på alternativene svært uenig – uenig - enig – svært 

enig og vet ikke.   28% av elevene erklærte seg for enige eller svært enige i 

utsagnet. 11 % av de norske elevene svarte her vet ikke. Nær en fjerdedel av alle 

norske elever oppfatter altså seg selv som interessert i politikk.  

Norge sammenliknet med andre land 

I tabell 6.1 er antallet norske elever som oppgir at de er interessert, 31%. Det 

skyldes at bare de elevene som har tatt stilling, er tatt med. De norske elevene 

gir uttrykk for en interesse som ligger under det internasjonale gjennomsnittet, 

men over tallene for de andre nordiske landene. Internasjonalt vil vi 

karakterisere interessen for politikk som moderat. Bare i fire land, Colombia, 

Kypros, Russland og i Slovakia, oppgir mer enn 50% av elevene som tar stilling, 

at de er enig eller svært enig i utsagnet. I tre av landene i undersøkelsen   

England, Finland og Sverige  oppgir under en fjerdedel av elevene at de er 

interessert i politikk.  

I tidligere forskning har en i de fleste land funnet at gutter og menn uttrykker en 

større politisk interesse enn kvinner. I Civic-undersøkelsen er det imidlertid slik 

at forskjellen i den politiske interessen mellom de to kjønnene ser ut til å være 

relativt liten i mange land. Det gjelder blant annet Belgia, Bulgaria, Litauen, 

Polen, Portugal, Romania, Sverige og USA. Her er ikke forskjellene 

signifikante.  
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Tabell 6.1: Interesse for politikk 

Forskjeller i de norske elevenes svar 

De norske guttene oppgir at de i større grad er interessert i politikk enn det 

jentene er. Ca. 33% av guttene oppgir en slik interesse, mens tilsvarende tall for 

jentene er 22%. Dette er en forskjell som vi ikke fant når vi analyserte de 

kognitive spørsmålene. Der var  gjennomsnittsskåren nesten den samme for 

gutter og jenter.  

Land

Australia  31 (1.2) 28 (1.4) 35 (1.7)

Belgia (fransk) 38 (1.4) 35 (1.8) 41 (2.3)

40 (1.4) 36 (1.6) 44 (2.2)

Chile 46 (1.4) 46 (1.9) 46 (1.6)

Colombia 63 (1.4) 63 (1.9) 64 (1.7)

Danmark  30 (1.0) 26 (1.7) 34 (1.2)

England  25 (1.0) 21 (1.5) 28 (1.4)

Estland  34 (1.1) 30 (1.3) 39 (1.4)

Finland  21 (1.1) 17 (1.5) 26 (1.5)

Hellas  38 (0.9) 32 (1.2) 45 (1.5)

Hong Kong (SAR)  37 (1.2) 29 (1.4) 45 (1.6)

Italia  44 (1.0) 38 (1.4) 50 (1.3)

Kypros  66 (0.9) 60 (1.5) 73 (1.4)

Latvia  41 (1.1) 38 (1.6) 45 (1.5)

Litauen 40 (1.0) 37 (1.6) 42 (1.4)

Norge  31 (1.1) 25 (1.3) 37 (1.6)

Polen 43 (1.9) 40 (2.7) 46 (3.1)

Portugal 35 (1.2) 32 (1.6) 38 (1.4)

Romania 45 (1.5) 41 (1.7) 49 (1.9)

Russland  54 (1.6) 50 (2.0) 59 (2.1)

Slovakia  54 (1.1) 48 (1.7) 62 (1.8)

Slovenia  35 (1.1) 29 (1.3) 40 (1.4)

Sveits  33 (1.1) 25 (1.5) 42 (1.6)

Sverige 23 (1.5) 20 (1.8) 25 (2.0)

Tsjekkia  28 (1.0) 20 (1.4) 36 (1.5)

Tyskland  42 (1.1) 36 (2.1) 50 (1.6)

Ungarn  39 (1.2) 35 (1.4) 43 (1.8)

USA 39 (1.4) 37 (1.7) 41 (2.2)

Internasjonalt gj.snitt

Jenter GutterTotalt

( ) Standardfeil er angitt i parentes.
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Antall bøker i hjemmet samvarierer positivt med politisk interesse. Elevene med 

flest bøker i hjemmet er også mest interessert i politikk. De elevene som oppgir 

størst interesse for politikk, har også foreldre med lengre utdanning enn 

gjennomsnittet. Det er også klare korrelasjoner mellom det å være interessert i 

politikk og det å diskutere politikk med foreldre eller andre voksne (r.= 0,41).  

Unge mennesker med politisk interesse oppgir også at de diskuterer politikk 

langt oftere enn sine jevnaldrende. Videre utdanningsplaner ser også ut til å ha 

betydning for politisk interesse; jo lenger utdanning elevene planlegger, jo mer 

interessert er de i politikk. Elevene med innvandrerbakgrunn oppgir verken 

større eller mindre interesse for politikk enn hele utvalget.  

Elevenes prestasjoner på de kognitive spørsmålene ser i noen grad ut til å ha 

betydning for deres politiske interesse. Blant elevene som presterer best, øvre 

kvartil, er det 45% som sier seg interessert i politikk. I nedre kvartil er denne 

interessen bare halvparten så stor, 23%.  

Det å ha vært medlem i ulike råd og organisasjoner kan være både en kilde til 

politisk interesse og bety en videreutvikling av en allerede eksisterende interesse 

hos unge mennesker. Vi finner en svak sammenheng mellom politisk interesse 

og det å være med i en politisk ungdomsorganisasjon, mellom politisk interesse 

og det å være med i en miljøorganisasjon og mellom politisk interesse og det å 

være med i en organisasjon som hjelper til i lokalsamfunnet. Det er altså slik at 

de elevene som er med i denne typen organisasjoner, har en noe større politisk 

interesse enn resten av utvalget. Når det gjelder de resterende organisasjonene  

idrett, speideren og religiøse bevegelser  finner vi ingen slik sammenheng.  

Forskjeller på klassenivå 

Når vi aggregerer til klassenivå, det vil si at vi sammenlikner klasse for klasse i 

materialet, trer klarere forskjeller fram. Klassene kan deles inn i grupper hvor 

den gjennomsnittlige interessen er ulik. Vi kan bruke en skala fra 1 til 4 hvor tall 

over 2,5 antyder stigende interesse og tall under synkende interesse. Fjerdedelen 

av klassene med minst interesse har et gjennomsnitt som er lavere enn 1,7. 

Klassene med høyest interesse har et gjennomsnitt over 2,2. Bare et fåtall klasser 

kan karakteriseres som interessert i politikk, men de finnes. 

I klassene der gjennomsnittet på kunnskapsspørsmålene er høyt, viser også 

elevene i gjennomsnitt større interesse for politikk enn i de klassene der snittet 

er middels eller lavere (r. = 0,30). Det kan altså synes som om det er en 

sammenheng mellom interessen for politikk  i en klasse og det at klassen i 

gjennomsnitt er faglig sterk. Klasseromsklimaet ser også ut til å ha betydning for 

elevenes politiske interesse, eller omvendt. I de klassene der opplevelsen av 

klasseromsklimaet ligger over gjennomsnittet, finner vi også en politisk 

interesse over gjennomsnittet.  
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Politisk interesse i en klasse ser også ut til å samvariere positivt med elevenes 

oppfatning av den gode samfunnsborger som representativt orientert. Videre 

uttrykker elevene i noe mer interesserte klasser en sterkere vilje til å delta i 

representativ politisk virksomhet i framtiden, her definert som det å melde seg 

inn i et politisk parti, å skrive leserbrev og å stille til valg (r = 0,56). Interesse for 

politikk ser i mindre grad ut til å gjelde mer deltakerorienterte aktiviteter.  

Diskusjoner om politikk 

Alle elevene har tatt stilling til utsagnet når politiske spørsmål eller problemer 

blir diskutert, har jeg vanligvis noe jeg gjerne vil si. Her svarer 48% av elevene 

at de er enige eller svært enige i utsagnet, mens 14% svarte vet ikke. Antallet 

elever som her gir en indikasjon på en viss politisk interesse, ligger langt over 

antallet som erklærte seg interessert i politikk. Og tallet blir enda høyere når 

elevene skal presisere hvem de diskuterer politikk med.  

En indirekte indikator på interesse for politikk har vi i elevenes svar på 

spørsmålene om i hvilken grad de diskuterer politikk med henholdsvis 

jevnaldrende, foreldre/familie og lærere. Spørsmålene er splittet opp og skiller 

mellom norsk politikk og internasjonal politikk. Elevene kunne krysse av for fire 

svaralternativer: aldri, sjelden, av og til og ofte. De kunne også krysse av for vet 

ikke, men bare et forsvinnende lite antall elever brukte dette alternativet. I 

tabellen er svarfrekvensen for ofte markert et par steder i parentes. 

Tabell 6.2: Diskusjoner om politikk (fordeling i prosent) 

Hvor ofte er du med på diskusjoner om det 
som skjer i norsk politikk? 

Aldri/sjelden Av og til/ofte Vet ikke 

Norge Int. Norge Int. Norge Int. 

L1 med andre ungdommer 63 62 34 (6) 36 3 3 

L2 med foreldre eller andre voksne i familien 47 42 51 (14) 56 3 3 

L3 med lærere 61 60 35 37 4 3 

Hvor ofte er du med på diskusjoner om det 
som skjer i internasjonal politikk? 

Aldri/sjelden Av og til/ofte Vet ikke 

Norge Int. Norge Int. Norge Int. 

L4 med andre ungdommer 64 67 31 30 5 3 

L5 med foreldre eller andre voksne i familien 51 48 44 49 5 3 

L6 med lærere 63 63 32 34 5 3 

Et relativt høyt antall elever sier at de diskuterer både norsk og internasjonal 

politikk. Flest sier at de gjør det av og til, men noen har også krysset av for ofte. 

Vanligst er det at elevene diskuterer politikk i hjemmet, nær halvparten krysser 

her av for av og til eller ofte. Noe mindre vanlig er det å diskutere med 

jevnaldrende og lærere, men også her går ca. en tredjedel av svarene i positiv 

retning.  
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Det er ikke alltid slik at det er de samme elevene som diskuterer politikk med 

familie, jevnaldrende eller lærere. Noen diskuterer bare med jevnaldrende, andre 

bare med foreldre/familie og noen bare med lærere. Bare 9% sier at de 

diskuterer politikk av og til eller ofte i alle disse situasjonene, mens hele 70% av 

de som svarte på spørsmålet sier de diskuterer i en eller flere av dem. Dette siste 

tallet er langt høyere enn tallet for dem som er politisk interesserte, og viser at 

de som sier de ikke er interesserte, i alle fall ikke er helt uinteresserte. Det er 

derfor en viktig korrigering av det relativt lave tallet for politisk interesse.  

Det er flere elever, omtrent halvparten, som oppgir at de diskuterer nasjonal og 

internasjonal politikk med sine foreldre eller andre voksne i familien. Hjemmet 

ser altså ut til å være en vel så sentral arena for utvikling av denne komponenten 

av demokratisk kompetanse som skolen. 

Det å diskutere politikk med jevnaldrende ser ut til å øke sannsynligheten for at 

man diskuterer politikk med foreldrene (nasjonal politikk r. = 0,56; internasjonal 

politikk r. = 0,44). Vi finner altså en stor gruppe elever som diskuterer på begge 

disse arenaene. Elevene som diskuterer med læreren, er i mindre grad de samme 

elevene som diskuterer politikk ellers. At mange elever opplever at lærere ikke 

diskuterer politikk i klasserommet, kan være et annet utslag av elevenes 

politikkoppfatning, at de ikke oppfatter temaene som politiske. En annen mulig 

forklaring kan være at lærere ikke ønsker å framstå som politiske, og at de 

derfor avstår fra å delta i politiske diskusjoner i klasserommet. 

Spørsmålene som er analysert her, inneholder begrepet politikk. Flere steder i 

undersøkelsen finner vi at begrepet politikk så å si støter elevene fra seg. 

Politikk er noe abstrakt, noe som elevene ikke assosierer med eget liv. At de 

diskuterer spørsmål som både er dagsaktuelle og som opptar elevene i timene i 

samfunnsfag, er noe de kanskje ikke oppfatter som politiske diskusjoner?   

Norge i forhold til andre land 

Svarene fra de norske elevene ligger helt nær de internasjonale gjennomsnittene. 

Men å diskutere både nasjonal og internasjonal politikk ser ut til å være noe 

vanligere i andre land enn i Norge. Forskjellene er imidlertid ikke store. 

Forskjeller mellom de norske elevene 

Noe flere jenter enn gutter svarer at de diskuterer politikk. Størst er forskjellen 

mellom gutter og jenter når de diskuterer norsk politikk med sine foreldre. 

Forskjellene slår imidlertid, som vi kunne se i forrige avsnitt, ikke ut i en 

interesse for politikk hos jentene. Flere gutter enn jenter oppfattet seg som 

interessert i politikk. 

Er de «diskuterende» elevene flinkere enn sine medelever? Det kan se slik ut. 

Mens gjennomsnittsskåren for alle kunnskaps- og ferdighetsspørsmålene i vårt 
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materiale ligger på 103, har de som diskuterer nasjonal eller internasjonal 

politikk av og til eller ofte en noe høyere gjennomsnittsskåre. Sterkest slår dette 

ut for elevene som oppgir at de diskuterer med sine foreldre. Elevene som svarer 

at de aldri diskuterer internasjonal politikk med sine foreldre, har en 

gjennomsnittlig skåre på 93, mens de som ofte gjør dette, har en skåre på 114.  

Undersøkelsen gir imidlertid ikke svar på et eventuelt spørsmål om det er 

diskusjon som gjør at eleven presterer høyere, eller om de diskuterer fordi de i 

utgangspunktet er høytpresterende, eller om politiske diskusjoner heller skyldes 

andre forhold. 

Nyheter i ulike medier  

I en gruppe spørsmål ble elevene bedt om å besvare hvor ofte de går til de 

forskjellige mediene for å orientere seg. De ble spurt om hvor ofte de leser 

artikler i avisene om det som skjer i Norge og i andre land og om hvor ofte de 

ser på nyheter i fjernsynet og hører på nyheter i radio. Spørsmålene er plassert 

sammen med dem som kartlegger politiske diskusjoner under overskriften 

politisk handling.  

Det å holde seg orientert om politiske spørsmål blir i denne undersøkelsen sett 

på som en politisk handling og dermed et indirekte uttrykk for politisk interesse. 

Svarene på mediespørsmålene vil derfor indikere i hvilken grad elevene følger 

med på nyheter om samfunnsspørsmål og politikk  selv om det ikke direkte er 

spurt om det. Til enhver tid er nyheter både i aviser, radio og fjernsyn en 

blanding av samfunnsspørsmål og politikk og en rekke andre temaer. 

Tabell 6.3:   Hvor mye følger elevene med på nyheter? (fordeling i prosent) 

  Aldri/ 
sjelden  

Av og 
til/ofte 

Vet 
ikke 

L7 Leser artikler i avisene om det som skjer i 
Norge. 

18 80 2 

L8 Leser artikler i avisene om det som skjer i 
andre land. 

18 80 2 

L9 Ser på nyheter i fjernsynet. 10 88 2 

L10 Hører på nyheter i radio. 52 45 2 

Nær 90% av norske elever oppgir at de ser nyheter på fjernsyn av og til eller 

ofte. Dette innebærer at unge mennesker har gode muligheter til å følge med på 

det som skjer i politikken og i samfunnet. Vi ser at åtte av ti norske elever også 

leser avisnyheter om eget land. Under halvparten av elevene oppgir at radioen er 

en primær kilde til nyheter. 

De høye tallene indikerer at avisene og fjernsynet må være en viktig kilde til 

elevenes kunnskaper, ferdigheter og oppfatninger om politikk og det politiske 

feltet. De norske jentene ser i litt større grad enn guttene ut til å følge med på 
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nyhetene. Dette gjelder både fjernsynssendingene, det å lese aviser og det å høre 

på radio. 

Norge i forhold til andre land 

Det er ikke bare i Norge at elevene oppgir å se mest nyheter på TV. I alle land 

ser elevene mer TV-nyheter enn de hører på radionyheter eller leser nyheter i 

avisene. Norge ligger imidlertid noe høyere enn det internasjonale 

gjennomsnittet. De største konsumentene av TV-nyheter finner vi i Tsjekkia, 

Hellas, Ungarn, Latvia og Polen. De som ser minst på TV-nyheter, er elevene 

fra Australia, Bulgaria, Danmark, England, Sverige og USA. 

I de fleste landene leser elevene mer innenriks nyhetsstoff i avisene enn de hører 

på radio. Blant mediene er det derfor slik at aviser, er den nest viktigste kilden 

til nyheter etter TV i langt de fleste landene (se tabell 6.4 som vedlegg 6 bak i 

rapporten). Det eneste klare unntaket er Romania, der aviser og nyheter på radio 

viser seg å være like viktige for elevene. I fem andre land er differansen mellom 

å lese nyheter og høre å på nyheter på radio verken stor eller signifikant, nemlig 

i Australia, Belgia (fr.), Polen, Tyskland, og Ungarn. For Norges vedkommende 

er denne forskjellen klar: 82% av de norske elevene oppgir at de av og til eller 

ofte leser innenriksstoff i avisene, mens bare 47% oppgir at de hører radio ofte 

eller av og til.  

I langt de fleste landene er det også slik at elevene er mer orientert mot 

innenrikspolitikk enn utenrikspolitikk i sitt valg av stoff når de leser avisene. I 

Norge, i likhet med sju av de andre landene som er med i undersøkelsen (Belgia 

(fr.), England, Estland, Latvia, Slovakia, Slovenia og Sveits), er situasjonen 

imidlertid en annen. Her leser elevene like mye som eller mer utenriksstoff i 

avisene enn de leser innenriksstoff. 

Jentene leser i større grad utenriksstoff i avisene og hører mer på nyheter på 

radioen enn guttene. Guttene på sin side henter mer av sitt nyhetsstoff fra TV. 

Det er signifikante forskjeller mellom kjønnene. I antall timer ser jentene mer på 

TV enn guttene, denne forskjellen er også signifikant.  

I halvparten av landene finner vi ingen forskjell mellom kjønnene når det gjelder 

i hvilken grad elevene oppgir å lese aviser, eller se og høre nyhetsstoff på TV 

eller i radio. I de fleste landene med slike forskjeller ser vi at gutter ser mer på 

TV enn jentene, og at jentene leser mer politisk stoff i avisene enn guttene. Et 

unntak er Polen, der jenter ser noe mer TV-nyheter enn guttene. Gutter ser mer 

TV-nyheter enn jenter på Kypros og i Estland, Tyskland og Slovakia. Jenter 

leser mer avisnyheter enn gutter i Belgia (fr.), Latvia, Litauen og Tsjekkia. En 

klarere kjønnsforskjell finner vi mellom gutter og jenter når det gjelder det å 

høre på nyhetene på radio; i 15 av landene hører jentene signifikant mer på radio 
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enn det guttene gjør. Vi finner ingen land der guttene hører mer på radionyheter 

enn jentene. 

Forskjeller i de norske elevenes svar 

Elevene med minoritetsspråklig bakgrunn følger noe mindre med på nyheter enn 

utvalget for øvrig. Mens 82% av hele utvalget oppgir at de leser innenriks-

nyheter i avisene, oppgir bare 72% av elevene med minoritetsspråklig bakgrunn 

at de gjør det samme. De leser imidlertid utenriksnyheter i vel så stor grad som 

hele utvalget. Når det gjelder å følge nyhetssendingene på TV, oppgir 83% av de 

minoritetsspråklige elevene at de gjør dette, mot 90% i hele utvalget.  

Er det noen sammenheng mellom det å være aktiv når det gjelder tilegnelse av 

nyhetsstoff og kognitivt nivå? Korrelasjonene er svake, men de er der. Våre 

norske data antyder en svak sammenheng mellom det å skåre høyt på den 

kognitive testen og det å orientere seg politisk. I Norge er det altså en svak 

sammenheng mellom det å være kunnskapsrik og det å lese om nyheter i avisene 

eller se på nyhetene på TV. Korrelasjonene mellom de ulike måtene å orientere 

seg på er sterkere. Leser man først nasjonale nyheter i avisene, er det også 

naturlig at man leser utenriksstoffet (r. = 0,69). 

Hovedtrekk ved elevenes politiske interesseprofil 

I de fleste land er 14- og 15-åringer bare moderat interessert i politikk. Med 

noen få unntak uttrykker jentene internasjonalt mindre interesse for politikk enn 

guttene. Norske elever uttrykker en svakere interesse for politikk enn det 

internasjonale gjennomsnittet for alle elevene, men høyere enn elevene i de 

andre nordiske landene. 

I undersøkelsen finner vi ingen enkeltfaktor som peker seg ut som årsaken til, 

eller som sterkt bidrar til politisk interesse hos unge mennesker. Gjennom-

gangen av de ulike bakgrunnsvariablene viser at det å være politisk interessert 

som 14-15-åring i utgangspunktet synes å være påvirket av flere ulike faktorer. 

Hjemmets betydning må kunne sies å være klar, likeså elevenes deltakelse i råd 

og organisasjoner, både i skolesammenheng og ellers i samfunnslivet. Det å 

diskutere politikk med andre mennesker, både voksne og jevnaldrende ser også 

ut til å ha en sammenheng med politisk interesse. Diskusjoner forårsaker kanskje 

ikke politisk interesse, men bekrefter den og utvikler den videre. Elevene som 

har gode demokratirelaterte kunnskaper, oppgir større interesse for politikk enn 

de elevene som presterer svakere på våre kognitive spørsmål.  

Mellom en tredjedel og halvparten av elevene diskuterer politikk av og til eller 

ofte med sine jevnaldrende, foreldre eller lærere. Hele 70% av elevene oppgir at 

de diskuterer politikk av og til eller ofte enten med foreldre, jevnaldrende eller 

lærere. Flest elever diskuterer politikk med sine foreldre; dette synes å være den 
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viktigste arenaen for politisk diskusjon. Jentene diskuterer i noen grad mer enn 

guttene. Det kan synes som om begrepet politikk også her skremmer en del 

elever fra å svare positivt.  

Unge mennesker ser ut til å følge med på nyheter, og dermed også politiske 

nyheter, i aviser og TV. Dette skulle gi norske skoleelever et godt utgangspunkt 

for deltakelse i et demokratisk samfunn. Gutter ser noe mer på TV-nyheter, 

jentene leser noe mer aviser. Mediebruken ser bare i liten grad ut til å henge 

sammen med elevenes kunnskapsnivå og hjemmebakgrunn.  

Elevenes svar på spørsmål om politikk her og andre steder i undersøkelsen kan 

tolkes som en reaksjon mot selve begrepet politikk. Det kan synes som om 

politikerskepsis og kanskje også politikerforakt, som vi vet har sterke røtter i 

deler av befolkningen, også har festet seg hos mange i denne ungdomsgruppen.  

Deltakelse i skolesamfunnet og i 
organisasjoner 

I dette avsnittet ser vi nærmere på elevenes deltakelsesprofil. Vi spør hva som 

kjennetegner deres nåværende profil, hva som øves og praktiseres i skolen, og 

hva de svarer når de blir spurt om betydningen av deltakelse. 

Hovedresultater 

 Nesten halvparten av de norske elevene har vært eller er tillitsvalgte i klassen 

eller elevrådet. 

 Det kan virke som færre klasser enn ventet holder regelmessig klasseråd, 

samtidig som elever innen samme klasse ofte ikke er enige om de har 

klasseråd. Arbeidet i både klasseråd og elevråd regnes som viktig av elevene. 

 Elevene opplever at de i liten grad deltar i planlegging, valg av arbeidsmåter 

og hvordan skolearbeidet skal vurderes. 

 Elevene har et sterkt ønske om mer medinnflytelse i skolehverdagen. 

 74% av elevene har vært eller er aktive i idrett eller et idrettslag. 

 5% av 14-15-åringene har vært eller er med i en politisk 

ungdomsorganisasjon. 

 15% av ungdommene har vært eller er med i en miljøorganisasjon. 

 Elevene tillegger elevdeltakelse i skolen stor betydning. 
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 Mange av elevene mener at de kan ta opp urettferdighet i klassen eller på 

skolen med sine lærere. 

Klasseråd og elevråd 

Det har i flere tidligere læreplaner vært avsnitt eller kapitler som betoner 

betydningen av klasse- og elevrådsarbeid. I L97 er det som nevnt i kapittel 2, en 

egen læreplan for klasse- og elevrådsarbeid. Det som skiller L97 fra tidligere 

læreplaner, er dens status som forskrift. Det som står der skal gjennomføres. 

Planen hadde imidlertid bare vært virksom i to år da undersøkelsen ble 

gjennomført. De mer spesielle planene prioriteres som oftest etter læreplanene i 

fag i implementeringsbestrebelsene i skolen. Et tegn på det er at det ikke er 

utviklet noe sentralt introduksjons- eller etterutdanningstilbud for lærere på dette 

området, slik det er gjort for nesten alle læreplaner for fag. Tross dette har vi 

spurt elevene om praktiseringen av klasse- og elevrådsarbeid.  

60% av elevene svarer at de har klasseråd hver uke, mens 22% svarer at de har 

klasseråd 12 ganger per måned. Bare 14% har klasseråd sjeldnere, og noen få, 

4%, sier at de aldri har klasseråd. På 66% av skolene er det en elev som leder 

klasseråd, og ca. en tredjedel av elevene oppgir at de har ledet klasseråd.  

Hvor ofte de egentlig har klasseråd, synes imidlertid for mange elever noe 

uklart. Innefor samme klasse opptrer ofte ulike svar. Dette gjør at vi i 

undersøkelsen ikke får sikkert svar på hvordan situasjonen er, men mer få et 

bilde av hvordan elevene oppfatter situasjonen. At elevene svarer forskjellig kan 

ha med klassens time å gjøre. Mange opplever antakelig klassens time som 

klasseråd selv om det formelt er elevtime med variert innhold. Det kan også 

tenkes at elever ikke kopler klasseråd og klassens time. 

Frekvensen av klasseråd synes likevel ved første øyekast god. Seks av ti elever 

mener de har slike råd hver uke. På bakgrunn av den anbefalte timeressursen til 

klassens time på 9. trinn mener vi likevel at dette er noe svakere enn ventet og 

ønsket. Frekvens og elevaktivitet sier heller ikke noe om kvaliteten på 

klasserådet. Men når sju av ti elever sier seg enig i påstanden arbeidet i 

klasseråd er viktig for elevene mener vi det indikerer at denne viktige 

demokratiske arenaen har begynt å finne sin form og plass i skolens 

demokratiske liv. 

Også det representative nivået som elevrådet representerer, fungerer på et flertall 

av skolene. 45% av elevene sier at elevrådet på skolen har møte 12 ganger per 

måned og ca. 30% at det møter hver måned eller sjeldnere. Imidlertid sier hele 

23% at de ikke vet hvor ofte elevrådet møter. Det kan tyde på noen 

kommunikasjonsproblemer mellom elevråd, klasseråd og elevene. Tross dette 

sier 71% av elevene seg også enig i påstanden arbeidet i elevrådet er viktig for 

elevene. 
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I undersøkelsen er det også stilt spørsmål som indikerer elevdeltakelse i skolen 

på en annen måte. I kartleggingen av bakgrunnsdata for den enkelte elev var det 

tre spørsmål som angikk skolen. Svarene på disse spørsmålene i tabell 6.5 gir 

også indikasjoner om elevdeltakelsen.  

Tabell 6.5: Deltakelse i skoleråd og skoleaktiviteter 

Har du deltatt i/vært medlem av noen av følgende 
råd eller organisasjoner? 

Prosent 
nei 

Prosent 
ja 

tillitsvalgt i klassen/elevrådet 53 47 

redaksjon i skoleavisen 87 13 

elevutveksling mellom skoler 89 11 

Nær halvparten av elevene svarer at de har vært eller er tillitsvalgte i klassen 

og/eller elevrådet. Spørsmålet skiller ikke disse to nivåene, men det er rimelig å 

anta at flertallet har deltatt som tillitsvalgte på klassenivå. En tredjedel av 

elevene opplyste på et annet spørsmål at de har ledet klasseråd, noe som kan 

indikere et stort antall tillitsvalgte på dette nivået. Mange, ja svært mange elever 

har fått trening som deltakerdemokratiske eller representative aktører i 

skolesamfunnet.  

Klasserommet som demokratisk arena 

Den kanskje største demokratirelaterte utfordringen som  L97 brakte med seg, 

var signalene om den økte innflytelsen som elevene skal få over sin 

skolehverdag. I kapittel 2 viste vi hvordan dette kommer helt konkret til uttrykk 

på flere måter. Dette gjør planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av 

undervisningen til et demokratisk treningsfelt. Arenaen klasserommet vil 

kanskje vise seg å bli den viktigste deltakerdemokratiske arenaen i 

skolesamfunnet og vil måtte vies betydelig oppmerksomhet i seinere 

undersøkelser om demokrati og demokratiopplæring i skolen.  

Om lag en tredjedel av elevene i undersøkelsen ble stilt spørsmål om mulig 

elevdeltakelse på denne areanen. Tabell 6.6.viser hvordan elevene svarte om sin 

deltakelse i planleggingen, i valg av arbeidsmåter og i vurderingsarbeidet i 

klassen. 

Et flertall av elevene sier at de ikke i det hele tatt eller i liten grad opplever 

denne formen for deltakelse i klasserommet. Dette gjelder særlig planleggingen 

av undervisningen, der bare 19% svarer positivt, mens resultatene for valg av 

arbeidsmåter og drøfting av vurderingsarbeid viser at nær en tredjedel av 

elevene opplever dette i noen grad. Svært få elever svarer at dette praktiseres i 

stor grad. På et annet spørsmål (tabell 6.7 og 6.8) om hva de som elever ville 

like i forhold til hva det er mulig å være med og bestemme, svarer ca. 70% at de 

ønsker å være med og bestemme hvordan det skal arbeides i timene, mens bare 
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20% opplever dette. Elevene opplever i liten grad å være deltakere i planlegging, 

valg av arbeidsmåter eller når det gjelder å diskutere hvordan vurdering skal 

foregå. Norsk skole kan synes å ha et stykke igjen til intensjonene på denne 

demokratiske arenaen er oppfylt. 

Tabell 6.6: Elevdeltakelse i planlegging, valg av arbeidsmåter og 

vurderingsarbeidet (fordeling i prosent) 

 

C12 

 

N=1070 

Ikke i 
det hele 

tatt 

I liten 
grad 

I noen 
grad 

I stor 
grad 

a. Har klassen vært med å planlegge undervisning i 
dette skoleåret?  

42 40 18 1 

b. Har dere diskutert hvordan dere skal arbeide i 
timene i noe fag dette skoleåret? 

19 41 36 4 

c. Har dere i klassen diskutert  hvordan skolearbeidet 
skal vurderes? 

26 36 32 6 

Ser vi på resultatene på klassenivå, avtegner det seg et tydelig bilde av 

forskjeller mellom klasser. Det er stor samstemthet i elevenes svar på de tre 

spørsmålene. De som har en opplevelse av medvirkning på ett av områdene, har 

det også i stor grad på de andre. Videre er det ganske stor forskjell fra klasse til 

klasse. Med forbehold om at relativt få elever i hver klasse har besvart disse 

spørsmålene (de ble rotert), avtegner det seg et sammensatt bilde av noen klasser 

der elevene mener de har relativt stor grad av medvirkning, mange klasser med 

relativt liten grad av medvirkning og av en del klasser med mer sprikende 

oppfatninger. 

Medbestemmelse og ønske om mer medbestemmelse 

I Sverige har Skolverket i flere år kartlagt elevers oppfatning av 

medbestemmelse og ønske om mer medbestemmelse. De har brukt en gruppe 

spørsmål som avviker noe fra måten vi vanligvis stiller spørsmål på i Norge. 

Hos oss bruker vi vet ikke som et femte alternativ. I Sverige bruker de en nøytral 

midtkategori (Verken lite eller mye) som det femte alternativet. I Civic-

undersøkelsen har vi likevel ”lånt” spørsmålene og stilt dem til de norske 

elevene. 

De norske elevenes svar på disse spørsmålene indikerer en oppfatning av liten 

medinnflytelse. Bare rundt en tiendedel av elevene mener at de har innflytelse 

på utforming av skolebygning og skolegård, reglene på skolen og bruken av 

skolens penger til materiell, turer osv. Sju av ti elever er helt klare på at slik 

innflytelse har de ikke. 
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Tabell 6.7: Hvor mye er det mulig for deg som elev å bestemme? (fordeling i 

prosent) 

 

C14 

 

N=1068 

Ikke i det 
hele tatt/ 
svært lite 

Verken 
lite eller 

mye 

Mye/  
svært 
mye 

a. Hvordan f.eks. skolebygningen og skolegården skulle 
være? 

75 17 9 

b. Reglene på skolen? 70 18 12 

c. Hvordan skolen bruker pengene sine på forskjellige 
områder, f.eks. materiell, vikarer, turer? 

69 20 11 

d. Hvilke lærere dere har? 79 12 9 

e. Hvordan dere skal arbeide i timene, f.eks. arbeide 
sammen, gjøre egne undersøkelser, bruke 
arbeidsbøker eller lytte til læreren? 

50 29 21 

Noe overraskende kan det synes at en tiendedel av elevene også mener å ha 

innflytelse på hvilke lærere de har. Lærersystemet i ungdomsskolen er vanligvis 

ikke ordnet slik at elever har slik medinnflytelse. Organisering av lærerarbeid i 

forhold til klasser er vanligvis heller ikke tema i elevrådet. En analyse på 

klassenivå indikerer at relativt mange elever i et mindre antall klasser oppgir å 

ha slik innflytelse. Sammenholdt med en sterkere opplevelse av åpent 

klasseromsklima enn gjennomsnittet, tyder det på at det er kartlagt reell 

medbestemmelse. Vi vet fra klasseråd i ungdomsskolen at lærere i klasser kan 

være tema, og at slike diskusjoner på litt sikt kan føre til endring i 

lærersituasjonen i klassen. 

Tabell 6.8: Hvor mye ville du som elev like å bestemme? (fordeling i prosent) 

 

C13 

 

N=1068 

Ikke i det 
hele tatt/ 
svært lite 

Verken 
lite eller 

mye 

Mye/  
svært 
mye 

a. Hvordan f.eks. skolebygningen og skolegården skulle 
være? 

26 24 50 

b. Reglene på skolen? 13 19 68 

c. Hvordan skolen bruker pengene sine på forskjellige 
områder, f.eks. materiell, vikarer, turer? 

16 23 61 

d. Hvilke lærere dere har? 14 22 64 

e. Hvordan dere skal arbeide i timene, f.eks. arbeide 
sammen, gjøre egne undersøkelser, bruke 
arbeidsbøker eller lytte til læreren? 

11 21 68 

Når elevene blir bedt om å ta stilling til hvordan medbestemmelsen burde være, 

endrer tallene seg kraftig, se tabell 6.8. Nær to tredjedeler av norske elever kan 

meget godt tenke seg å ha innflytelse på de fleste av de aktuelle områdene. De to 

områdene som får høyest skåre, er reglene på skolen og spørsmål knyttet til 

arbeidsmåter og undervisningen. Bare halvparten av elevene sier de er 

interessert i innflytelse på utformingen av skolebygning og skolegård.  
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Elevene som svarer at de ikke ønsker å få være med og bestemme, er også en 

interessant gruppe fra et demokratisynspunkt. Dreier dette seg om generell 

motvilje mot medvirkning eller om en mer situasjonsbestemt vegring? Er de for 

eksempel interessert i politikk? Diskuterer de politikk? Hva mener de om 

medinnflytelse i skolen? Hva mener de å ha lært i skolen? Flere av disse 

spørsmålene vil bli drøftet i en sekundær analyse av materialet. 

Deltakelse i råd, organisasjoner og liknende 

Flere spørsmål tar for seg elevenes aktivitet i råd eller organisasjoner. På de aller 

fleste spørsmålene er andelen elever som ikke har svart, ganske høy – mellom 

10% og 17%. En forklaring kan være at elevene har problemer med å forstå 

uttrykkene som brukes, og at den klubben eller organisasjonen de er medlem av 

hører inn under et annet område. En annen grunn kan være at de er usikre på hva 

som menes med «deltatt i».  

Tabell 6.9: Deltakelse i råd, organisasjoner og aktiviteter 

Har du deltatt i / vært medlem av noen 
av følgende råd eller organisasjon 

Nei 

 i % 

Ja 

i % 

Ubesvart 
i % 

Ja  % 

Jenter Gutter 

Politiske organisasjoner 

En politisk ungdomsorganisasjon 79 5 16 6 4 

En miljøorganisasjon 71 14 15 16 12 

En menneskerettsorganisasjon 78 5 17 5 5 

Ideelle og/ eller humanitære organisasjoner/aktiviteter 

En FN eller UNESCO- organisasjon 81 2 17 2 3 

En organisasjon som hjelper til i 
lokalsamfunnet 

69 15 16 14 15 

Samlet inn penger til veldedig formål 14 78 8 83 72 

En organisasjon for en bestemt folkegruppe 77 5 18 6 5 

Andre organisasjoner 

Speideren 60 25 15 26 26 

En religiøs organisasjon 67 17 16 20 14 

Fritidsaktiviteter      

En data- eller PC-klubb/ gruppe 71 11 17 5 18 

Klubb/forening som driver med tegning, 
maling, musikk eller drama 

46 41 13 54 27 

Er aktiv i idrett eller med i et idrettslag 18 74 8 72 75 

Svarene til elevene viser at svært mange elever ikke er med i frivillige råd og 

organisasjoner eller deltar i etterspurte aktiviteter. Idrettslag og idrettsaktiviteter 

skiller seg imidlertid positivt ut. Det samme gjør innsamling til veldedige 

formål. I begge tilfeller er også prosenten for ubesvart mindre. Tabell 6.9 viser 

hvordan svarene fordeler seg for dem som har svart. I tillegg står det hvor 
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mange av alle elevene som ikke har svart. Hvor mange jenter og gutter som er 

aktive, er også tatt med. 

Svært mange elever oppgir at de har samlet inn penger til veldedig formål eller 

at de har vært er med i idrett eller idrettslag. Den første formen for deltakelse 

skjer ofte i skoleregi, og det kan forklare det høye tallet. Slike aktiviteter er med 

på å påvirke elevenes samfunnsforståelse og holdninger. Mer fritidspregete 

aktiviteter som idrett er også viktig deltakelse, både fordi elevene på denne 

måten møter organisasjonslivet og fordi fysisk fostring er bra. Utfordrende er det 

også å delta i organisasjoner som hjelper til i lokalsamfunnet. 15% oppgir at de 

har deltatt eller deltar i slike organisasjoner.  

Vi har delt inn elevenes andre svar i forskjellige kategorier hvorav de to første 

må sies å ha spesiell interesse i forhold til engasjement i samfunnet og i det 

politiske liv. De tre første organisasjonene kan knyttes direkte til politikken og 

samfunnsdebatten. De neste gruppene er mer indirekte knyttet til 

demokratirelaterte forhold. 

Relativt få elever krysser av for medlemskap i en politisk ungdomsorganisasjon, 

men det kan like gjerne sies å være overraskende at såpass mange i 14- og 15-

åringer mener å ha vært eller være med i politiske ungdomsorganisasjoner. For 

10. klasse er andelen elever som krysser av for medlemskap i en politisk 

ungdomsorganisasjon den samme. I Øias undersøkelse fra 1995 oppga 6% av 

utvalget å være med i en politisk ungdomsorganisasjon (Øia 1995). Antallet i 

Civic-undersøkelsen ligger altså lavere – særlig fordi det inkluderer både de som 

sier de har vært og er medlemmer.  

Det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom prestasjoner i kunnskaps-

delen av undersøkelsen og medlemskap i en politisk ungdomsorganisasjon. Litt 

flere jenter enn gutter har krysset av for medlemskap i en politisk ungdoms-

organisasjon. 

Bokmengde i hjemmet har ingen betydning for medlemskap i en politisk og 

demokratirelatert organisasjon. Men foreldrenes utdanning ser ut til å spille en 

rolle. Elevene som er aktive,  har foreldre med betydelig høyere gjennomsnittlig 

utdanning enn hele utvalget. 

14% av elevene krysser for at de har deltatt / deltar i eller har vært / er  

medlemmer i miljøorganisasjon. Miljøorganisasjonene «Blekkulf» og «Natur og 

Ungdom» er to organisasjoner som fanger opp så unge mennesker. Noe flere 

jenter (16%) enn gutter (12%) krysser av for tidligere eller nåværende 

medlemskap i en miljøorganisasjon. Sammenholder vi dette medlemskapet med 

kartleggingen av elevenes oppfatning av en god voksen samfunnsborger som 

gjør noe for å beskytte miljøet, og oppfatningen av om det sannsynligvis eller 

sikkert er statens ansvar å kontrollere forurensning av miljøet, så finner vi 

tankevekkende svar. Det synes som om medlemskapet bare svakt bidrar til 
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sterkere miljøfavorable oppfatninger. I hele utvalget av elever er det 68% som 

sier miljøbeskyttelse kjennetegner en god samfunnsborger. Blant medlemmene i 

miljøorganisasjon, svarer 69% det samme. 78% av hele utvalget sier det er 

statens ansvar å kontrollere forurensing, men det gjelder 82% av de som har 

miljømedlemskap.  

5% av de elevene som svarer, krysser av for menneskerettsorganisasjoner, og på 

dette området er nok Amnesty International den meste sentrale organisasjonen. 

5% av elevene krysser av for medlemskap i organisasjon for bestemt 

folkegruppe. En nærmere analyse viser at dette gjelder elever som organiserer 

seg både av egeninteresse og antakelig i solidaritet med andre folkegrupper. 

Andelen minoritetsspråklige elever er noe høyere blant dem som krysser av for 

dette medlemskapet, noe som tyder på en viss egeninteresse.  

Andre forskjeller i elevenes svar 

Det er ikke store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder deltaking i mange 

av rådene eller organisasjonene. På et par avkrysninger er guttene i flertall. Det 

er data-pc-klubb og speideren. Men når det gjelder innsamling av penger, 

medlemskap i en forening som driver med tegning, maling, musikk eller drama 

og deltaking i religiøse organisasjoner, blir forskjellene endret. Generelt sett er 

jentene mer med i råd og organisasjoner enn det guttene er. 

Aktivitetsnivå 

Elevene ble også bedt om å svare på hvor ofte de deltar i møtene/aktivitetene de 

krysset av for over. Dette spørsmålet gir et godt mål på hvordan aktivitetsnivået 

til elevene er. Svarene er gjengitt i tabell 6.10. 

Tabell 6.10: Tidsbruk og aktivitetsnivå 

Tidsbruk Andel i % 

Nesten hver dag (4 eller flere dager i uken) 16 

Flere dager (1 til 3 dager i uken) 44 

Noen ganger hver måned 12 

Aldri eller nesten aldri 21 

Vet ikke 7 

Av alle elevene er det 60% som oppgir å være med på aktiviteter én dag eller 

mer i uka. Det er liten forskjell på aktivitetsnivået for dem som deltar i 

idrettslag, andre organisasjoner og mer demokratirelaterte organisasjoner. 

Dersom elevene er aktive, bruker de aller fleste noe tid per uke til aktiviteten. 

Men omtrent 23% sier at de aldri eller nesten aldri er på møter eller driver med 

aktiviteter.  
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Betydningen av deltakelse i skolesamfunnet 

Både i målanalysen og i innledningen til dette kapittelet har vi beskrevet den 

betydningen skolen har som demokratisk arena. En seksjon spørsmål kartlegger 

elevenes egen oppfatning av denne betydningen. For sju utsagn om betydningen 

av deltakelse i skolesamfunnet, gjengitt i tabell 6.11,  ble elevene bedt om å 

krysse av for svært uenig, uenig, enig, svært enig og vet ikke. I tabellen er 

svarfrekvensen for svært enig satt i parantes.  

Fire av disse spørsmålene blir brukt i en internasjonal samlevariabel for 

betydningen av elevdeltakelse i skolen (tabell 6.12 og 6.13). Det er de fire 

spørsmålene som dreier seg om å samarbeide og om å gå sammen om noe. 

Tabell 6.11: Betydningen av elevdeltakelse på skolen (fordeling i prosent) 

  Svært uenig/ 
uenig 

Enig/ 
svært enig 

Vet ikke 

J1 Skolen blir bedre når vi velger elevrådsmedlemmer 
som kan foreslå forandringer 

12 82 (36) 6 

J2 Når eleven samarbeider, skjer det mange positive 
forandringer her på skolen. 

11 84 (33) 5 

J3 Hvis elevene organiserer seg for å fremme sine 
synspunkter, kan det hjelpe til med å løse problemer 
her på skolen 

10 80 (28) 10 

J4 Hvis noen i min klasse kjenner seg urettferdig 
behandlet, er jeg villig til å snakke med læreren 
sammen med dem 

23 63 (22) 14 

J5 Elever som går sammen om noe, kan få større 
innflytelse over det som skjer på skolen enn elever som 
står alene 

9 81 (38) 11 

J6 Jeg er interessert i å delta i diskusjoner om problemer 
på skolen 

27 61 12 

J7 Når skolespørsmål diskuteres, har jeg vanligvis noe jeg 
gjerne vil si 

28 60 12 

På alle spørsmålene som handler om å samarbeide, gå sammen, organisere seg 

og delta i elevråd, svarer mer enn fire av fem elever at dette har stor eller svært 

stor betydning. Det ser ut til at elevene har en sterk tiltro til felles opptreden og 

felleskapets betydning i skolesamfunnet. Elevene må i denne sammenheng 

karakteriseres som felleskapsorienterte. Relativt få elever svarer vet ikke, og 

relativt få elever stiller seg skeptiske eller likegyldige til betydningen av det å gå 

sammen. 

De tre andre utsagnene i seksjonen dreier seg om eleven selv. Seks av ti elever 

erklærer seg villige til å snakke med læreren hvis noen i klassen føler seg 

urettferdig behandlet. Dette kan være en indikator på viljen til å stille opp for 

andre. Men det kan også være en indikator på lærernes vesen i norsk skole. Den 

norske læreren er ikke en person som flertallet av elever er redde for. De to siste 

spørsmålene i seksjonen er mer en egenerklæring om interesse og aktivitetsnivå 
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enn indikatorer på skolens betydning. Seks av ti elever erklærer at de er 

interesserte i å delta i diskusjoner om problemer på skolen. Og like mange 

mener å ha noe å si når skolespørsmål diskuteres. 

Norge i forhold til andre land 

På alle de fire utsagnene som inngår i den internasjonale samlevariabelen for 

elevdeltakelse, uttrykker de norske elevene den samme eller sterkere enighet enn 

det internasjonale gjennomsnittet. Men det er viktig å merke seg at i nesten alle 

deltakende land uttrykkes det fra elevene en sterk tiltro til et felles engasjement i 

skolesamfunnet. 

Tabell 6.12: Samlevariabelen for betydningen av elevdeltakelse (fordeling i prosent) 

 Svært uenig Uenig Enig Svært enig 

Norge Int Norge Int. Norge Int. Norge Int. 

J1 - velge elevrådsmedlemmer 6 5 8 11 48 54 38 30 

J2 - å arbeide sammen 3 3 8 10 54 54 35 34 

J3 -  organiserer seg for å løse 
problemer  

3 3 8 10 58 58 31 29 

J5 - elever som går sammen  3 3 7 10 48 50 42 37 

I tabell 6.13 er det internasjonale gjennomsnittet satt til 10. Det er viktig å huske 

på at dette i utgangspunkt er uttrykk for en sterk støtte til betydningen av 

elevdeltakelse. Den sterkeste støtten finner vi i land som Kypros, Hellas og 

Portugal. Svakere støtte finner vi i landene Latvia, Slovenia og Sveits. De 

norske elevene plasserer seg noe over gjennomsnittet med en skåre på 10.3.  

I nær alle land uttrykker jentene sterkere støtte til betydningen av deltakelse på 

skolen enn det guttene gjør. De kan dermed synes noe mer felleskapsorienterte 

enn guttene.  

Forskjeller i de norske elevenes svar 

Det er små forskjeller mellom de elevene som svarer at deltakelse i 

skolesamfunnet er betydningsfullt, og de elevene som mener det motsatte. Det er 

ingen forskjell mellom kjønnene, ingen forskjell i kognitiv profil eller i 

holdninger, og gruppene har omtrent den samme opplevelsen av 

klasseromsklimaet. Elevene som planlegger lang utdanning, uttrykker noe 

sterkere elevdeltakelsens betydning enn dem som planlegger en kortere. 
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Tabell 6.13: Internasjonal skala for betydningen av elevdeltakelse 

 

Hovedtrekk ved elevenes deltakelsesprofil 

Ut fra hva elevene oppfatter som gruppe virker det som om regelmessige 

klasseråd holdes noe mindre enn en kunne forvente. Arbeid både i klasseråd og 

elevråd synes de aller fleste elevene er viktig, og nesten halvparten av elevene 

har vært eller er tillitsvalgte i klassen. 

Land
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L97 framholder sterkt at elevene skal være med i planlegging, gjennomføring og 

vurdering av undervisningsopplegg. Elevene gir utrykk for at de i liten grad har 

innflytelse på planleggingen, valg av arbeidsmåter og hvordan arbeidet skal 

vurderes. Samtidig har elevene et sterkt ønske om medinnflytelse i 

skolehverdagen. Det kan virke som om skolen fortsatt må endres på dette feltet 

før intensjonene i læreplanen er gjennomført.  

De norske 14-åringene er i liten grad medlemmer i organisasjoner som arbeider 

med samfunnsspørsmål og politikk. De er imidlertid ikke færre enn det resultater 

fra andre undersøkelser viser. Relativt mange elever deltar i innsamling av 

penger og med idrettsaktiviteter. Dette er en viktig kontaktflate til 

organisasjonsliv og samfunnsspørsmål. 

Et av de viktigste samfunnene unge mennesker deltar i, er skolesamfunnet. Den 

sterke tiltroen til betydningen av elevdeltakelse både kollektivt og individuelt 

tyder på at elevene opplever dette som et påvirkbart og i noen grad demokratisk 

samfunn. Svar på andre spørsmål viser at de ikke føler at de har stor formell 

medbestemmelse, men disse svarene tyder på at en opplevelse av en uformell og 

indirekte innflytelse og medbestemmelse er til stede. Positivt er det at elevene 

opplever lærerne som personer de kan ta opp urettferdighet med og som de ikke 

er redde for. Det kan tyde på en demokratisk holdning blant lærerne. 

Forventet politisk deltakelse 

Det å motivere unge mennesker til å stemme og å delta i andre måter å påvirke 

politiske beslutninger på, er et sentralt tema i Civic-studien. Et hovedmål med en 

demokratiserende skole er å oppnå framtidig engasjement og deltakelse fra dem 

som vokser opp. Hvordan tror elevene i undersøkelsen at de vil engasjere seg og 

delta når de blir voksne?  

Hovedresultater 

 Åtte av ti norske elever oppgir at de vil stemme ved valg, en tendens som 

også er tydelig internasjonalt.  

 Representativ politisk virksomhet utover det å stemme, som for eksempel å 

melde seg inn i et politisk parti eller stille til valg, ser ut til å virke 

tiltrekkende for svært få elever, både i Norge og internasjonalt. I forhold til 

situasjonen blant voksne er resultatene bra. 

 Norske elever vil i mindre grad enn det internasjonale gjennomsnittet delta i 

annen form for politisk aktivitet, som for eksempel å gå i demonstrasjonstog 

eller samle underskrifter. 
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 Norske elever vil i mindre grad enn det internasjonale gjennomsnittet delta i 

handlinger som her betegnes som sivil ulydighet, for eksempel spraye 

slagord eller å blokkere trafikken.  

14- 15-åringers tanker om hvordan de tror de vil handle i framtiden, må 

selvfølgelig behandles med varsomhet. Å uttale seg om framtiden er ikke lett, 

heller ikke for ungdommer som skal uttale seg om en annen fase av livet enn 

den de i dag befinner seg i. Dette er derfor en rapport som kartlegger hvordan 

dagens 14- og 15-åringer ser på situasjonen, og resultatene må bare varsomt 

brukes som en prediktor for senere handlinger.  

For å kartlegge elevenes mulige politiske adferd som voksne har vi i 

undersøkelsen brukt 12 ulike spørsmål som kan kategoriseres på ulike måter. Vi 

har valgt en firedeling i to typer representativ og to typer deltakerdemokratisk 

aktivitet. 

- vanlig representativ deltakelse som innebærer å stemme ved valg og sette seg 

inn i bakgrunnen for valget 

- aktiv partipolitisk deltakelse som innebærer innmelding i politisk parti og selv 

å stille til valg 

- aktiv deltakelse eller deltakende politisk virksomhet 

- aktivistisk deltakelse eller sivil ulydighet 

De to typene representativ virksomhet blir kartlagt ved hjelp av fire (fem) 

spørsmål i undersøkelsen. En slik deltakelse innebærer å stemme ved 

stortingsvalg, å skaffe seg informasjon om kandidatene før en stemmer, å melde 

seg inn i et politisk parti og å stille som representant ved kommunevalg. Et 

femte spørsmål i denne seksjonen hvor elevene svarer på spørsmålet: Hva tror 

du at du kommer til å være med på når du selv blir voksen? handler om å skrive 

leserinnlegg til en avis om sosiale eller politiske saker eleven er opptatt av. Dette 

spørsmålet kan like gjerne knyttes til mer deltakerorientert politisk virksomhet 

slik vi har presentert dette i denne rapporten. Det er imidlertid brukt som et 

kjennetegn på representativ virksomhet internasjonalt og blir derfor rapportert 

sammen med disse spørsmålene.  

Sammen med spørsmålet om å skrive leserinnlegg blir to andre spørsmål regnet 

som deltakende politisk virksomhet. Her har elevene svart på spørsmålet: Hva 

tror du at du kommer til å gjøre (i løpet av de nærmeste årene)? Spørsmålene 

handler om å samle inn underskrifter og delta i ikke-voldelige demonstrasjoner. 

To andre spørsmål handler om i hvilken grad elevene vil delta i innsamlings-

aksjoner og bruke tid til å hjelpe fattige eller eldre i lokalsamfunnet. Disse 

spørsmålene ligger i utenfor det som undersøkelsen regner som deltakende 

politisk virksomhet, og har mer karakter av veldedighet. Tre spørsmål handler 
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videre om elevenes vilje til å utøve sivil ulydighet som politisk uttrykk. Deres 

tanker om å male på vegger, blokkere trafikk og okkupere offentlige bygninger 

blir rapportert til slutt i dette kapittelet. 

På alle spørsmålene om mulig framtidig deltakelse har elevene fire svar-

alternativer pluss vet ikke. De kunne velge mellom jeg kommer helt sikkert eller 

sannsynligvis ikke til å gjøre dette på den ene siden, og jeg kommer 

sannsynligvis eller helt sikkert til å gjøre dette på den andre. Fordelingen av 

svarene gjengis i tabell 6.14. 

Framtidig representativ virksomhet 

Tabell 6.14: Framtidig representativ politisk virksomhet (fordeling i prosent) 

  Vil sikkert 
eller 

sannsynligvis  
ikke gjøre 

Vil sikkert 
eller 

sannsynligvis 
gjøre 

Vet ikke 

M1 Stemme ved Stortingsvalg 12 81 7 

M2 Skaffe meg informasjon om kandidatene før 
jeg stemmer 

18 73 9 

M3 Melde meg inn i et politisk parti 72 14 14 

M5 Stille opp som kandidat ved kommunevalg 79 9 12 

M4 Skrive brev til en avis om sosiale eller politiske 
saker jeg er opptatt av 

71 16 13 

Å stemme ved valg regnes for den vanligste aktiviteten innenfor det vi kaller 

representativ politisk virksomhet.. Av de norske elevene svarer hele 81% at de 

sannsynligvis eller helt sikkert kommer til å stemme ved Stortingsvalg som 

voksne. 12 % regner at de neppe eller  ikke vil gjøre dette, mens 7 % oppgir at 

de ikke vet. 

Når 81% har intensjonen om å stemme ved stortingsvalg, er det langt flere enn 

antallet førstegangsvelgere som virkelig bruker stemmeretten ved Stortingsvalg. 

Det tallet var ved siste stortingsvalg i 1997 nær 60%. Elevenes intensjon sier 

imidlertid ikke noe om hvor raskt de regner med å bruke stemmeretten sin. Det 

kan være at de etter hvert som de får en rimelig oversikt over de ulike 

alternativene, vil stemme, men at det kan komme til å ta tid for mange. Det 

viktige å registrere her er intensjonen som er meget positiv. 

Norge i forhold til andre land 

Viljen til å stemme ved valg til nasjonalforsamlingen synes stor i alle landene 

som deltar i studien. I alle landene svarer mer enn halvparten av de 14 år gamle 

elevene at de kommer til å avgi stemme ved nasjonale valg. På Kypros, i Ungarn 

og i Slovakia sier rundt 90% at de sannsynligvis eller helt sikkert vil stemme ved 

nasjonale valg, mens rundt 70%  av elevene i Belgia (fr.), Bulgaria, Tsjekkia, 
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Estland, Tyskland og Sveits oppgir at de kommer til å gjøre det. I alle de andre 

landene i studien får det å stemme ved nasjonale valg et sted mellom 70% og 

90% oppslutning.  

Forskjeller i de norske elevenes svar 

Litt flere jenter enn gutter sier at de vil stemme. De minoritetsspråklige elevene 

ser ikke ut til å ville delta i stortingsvalg i samme grad som de norskspråklige 

elevene. Mens 82% av dem som oppgir norsk som hjemmets språk vil delta ved 

stortingsvalg, oppgir 63% av dem som har minoritetsspråklig bakgrunn, det 

samme.  

Det er en sammenheng mellom antall bøker i hjemmet og vilje til å avgi 

stemme. Tilsvarende sammenheng finner vi mellom foreldrenes utdanningsnivå 

og viljen til å stemme ved stortingsvalg. Også egne utdanningsplaner 

samvarierer med viljen til å stemme.  

Elevene som oppgir at de diskuterer politikk, vil i større grad stemme ved 

stortingsvalg enn de elevene som ikke diskuterer politikk. Det er også en viss 

sammenheng mellom viljen til å stemme og det holde seg orientert om 

nyhetsspørsmål gjennom aviser, radio og TV. Det er en klar sammenheng i 

materialet mellom elevenes resultater på den kognitive delen av undersøkelsen 

og deres vilje til å avgi stemme ved stortingsvalg (r. = 0,40). 

Skolens klima, både med hensyn til elevenes mulighet til å delta i skolens og 

undervisningens utforming, ser også ut til å kunne styrke elevenes vilje til å avgi 

stemme ved stortingsvalg. Skolen kan derfor sies å ha et potensial for å bidra til 

demokratisk deltakelse nettopp ved å styrke disse sidene ved sin virksomhet.  

Annen representativ deltakelse  

I tillegg til mulig bruk av stemmeretten er det i undersøkelsen stilt spørsmål om i 

hvilken grad elevene vil skaffe seg informasjon om kandidatene før de stemmer. 

Nesten like mange som sier at de vil stemme, opplyser at de vil skaffe seg slik 

informasjon.  

Det er færre elever som sier at de vil melde seg inn i et politisk parti og stille 

som kandidat ved kommunevalg. Så få som henholdsvis 14% og 9% vil 

sannsynligvis eller sikkert gjøre det. En første reaksjon på disse lave tallene er at 

de er for lave. I et representativt demokrati bør flere være villige til å delta i den 

partipolitiske virksomheten og stille til lokale valg. På den andre siden 

representerer tallene et betydelig antall individer. 14% av et kull på 50 000 

ungdommer er 7000. 9% av det samme kullet er 4500. Hvis så mange fra hvert 

kull virkelig meldte seg inn i politiske partier og stilte seg til disposisjon i 

lokalpolitikken, ville nok det politiske miljøet uttrykke tilfredshet. Så høye tall 
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ville være i pakt med ideen om at det i et representativt demokrati nettopp skal 

være representativitet.  

I år 2000 er ca. en kvart million samfunnsborgere medlemmer i politiske partier. 

Dette utgjør ca. 7% av de som har stemmerett. I Civic-undersøkelsen sier 14% 

av de norske elevene at de sannsynligvis eller helt sikkert vil melde seg inn i et 

politisk parti. Sett i forhold til situasjonen for de norske politiske partiene ved 

årtusenskiftet, er intensjonene til elevene i undersøkelsen positive  selv om vi 

nok sikkert vil finne at det skjer et frafall i forhold til de ungdommelige 

intensjonene. 

Norge i forhold til andre land 

Tabell 6.15: Fordelingen av svar på spørsmål om representativ politisk deltakelse 

(fordeling i prosent) 

 

 

Hva tror du at du kommer til å være 
med på, når du selv blir voksen? 

Jeg kommer 
helt sikkert 

ikke til å gjøre 
dette 

Jeg kommer 
sannsynligvis 
ikke til å gjøre 

dette 

Jeg kommer 
sannsynligvis 

til å gjøre 
dette 

Jeg kommer 
helt sikkert til 
å gjøre dette 

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

M3 Melde meg inn i et politisk parti 38 39 45 40 13 16 4 5 

M4 Skrive brev til en avis om sosiale 
eller politiske saker jeg er opptatt av 

36 35 46 43 14 17 4 5 

M5 Stille opp som kandidat ved 
kommunevalg 

54 43 36 37 7 15 3 5 

I Norge er det færre enn i de fleste andre landene som sier at de vil delta i 

partipolitikken og i lokalpolitikken. Et tallmessig uttrykk for dette finner vi i 

tabell 6.15. Tre spørsmål er knyttet sammen til en samlevariabel vi kaller 

representativ politisk deltakelse. Tabellen viser hvordan de norske resultatene 

fordeler seg i forhold til det internasjonale gjennomsnittet. Merk at 

sammenlikningen er gjort ut fra tallene for de elevene som har tatt stilling. Vet 

ikke-svarene er tatt ut, og summen for elevene som har tatt stilling, blir derfor 

100%. 

Tabell 6.16 viser den internasjonale skalaen for framtidig representativ 

deltakelse. Den høyeste skåren finner vi i Colombia, Hong Kong, Latvia, Polen, 

Romania og USA. Andre land som ligger signifikant over det internasjonale 

gjennomsnittet er Chile, Kypros og Portugal. Med unntak av USA har disse  

landene gjennomgått betydelige politiske endringer de siste 1525 år. Selv i 

disse høytskårende landene er det imidlertid bare en liten gruppe elever som 

akter å delta i det representative demokratiet utover det å stemme.  
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Tabell 6.16: Framtidig representativ deltakelse, internasjonal skala 

  

De laveste skårene for representativ politisk deltakelse finner vi i Danmark, 

Litauen, Tsjekkia og Tyskland. Andre land som ligger signifikant under det 

internasjonale gjennomsnittet, er Norge sammen med Australia, Belgia (fr.), 

England, Finland, Italia, Slovakia, Sveits, Sverige og Ungarn. Det synes ikke å 

være noe mønster i dette. 

Land















































Gjennomsnitt 
skåre
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I ni land markerer guttene en større vilje til representativ politisk virksomhet enn 

jentene. Landene er Belgia (fr.), Estland, Hellas, Hong Kong, Italia, Kypros, 

Litauen, Romania og Sveits. 

Forskjeller i de norske elevenes svar 

Det ser ikke ut som om elevenes vilje til å melde seg inn i et politisk parti og 

stille til lokalvalg som voksne har noen sammenheng med elevenes prestasjoner 

på den kognitive testen. Tilsvarende gjelder for elevenes sosioøkonomiske 

status: Verken elevenes utdanningsplaner, foreldrenes utdanningsnivå eller 

antall bøker i hjemmet synes å samvariere med et ønske om å utøve 

representativ politisk virksomhet. 

Det kan synes som om guttene er noe mer tilbøyelige til å ville delta i 

representativ politisk virksomhet enn jentene. Mens 17% av guttene sier at de 

sannsynligvis eller helt sikkert kommer til å melde seg inn i et politisk parti, sier 

bare 11% av jentene det samme. 11% av guttene vil stille til valg, mens bare 8% 

av jentene sier det samme.  

Det er ikke slik at de elevene som stiller seg positive til representativ politisk 

virksomhet, også er de som er medlemmer av en politisk ungdomsorganisasjon i 

dag, de er verken mer eller mindre representert her enn gjennomsnittet. Når det 

gjelder disse elevenes holdninger til ulike samfunnsspørsmål, til kvinners 

rettigheter, til innvandreres rettigheter osv. er det lite som skiller dem fra resten 

av utvalget.   

Hva slags kjennetegn kan vi ellers finne hos den relativt lille gruppen som sier 

seg rede for aktiv representativ virksomhet?  Ikke uventet oppgir disse elevene å 

være langt mer interessert i politikk enn sine jevnaldrende. De både mener seg å 

vite mer om politikk enn andre, og de har gjerne noe å si når politiske spørsmål 

diskuteres. De diskuterer også mer politikk med sine jevnaldrende, men også 

med lærere og andre voksne. Disse elevene ser imidlertid ikke ut til å holde seg 

mer orientert om politiske spørsmål gjennom de ulike mediene enn sine 

jevnaldrende.  

Vi finner altså en gruppe elever som synes svært nær gjennomsnittet når det 

gjelder bakgrunn og kognitive prestasjoner, men som allikevel synes å være 

langt mer interessert i politikk enn sine jevnaldrende. Disse elevene kan tenke 

seg å gå inn i et politisk parti, og de kunne også tenke seg å stille som kandidat 

til kommunevalg. Spørsmålet her blir: Hva er det som har bidratt til et slikt 

standpunkt? Den første analysen av data i undersøkelsen gir ingen sikre svar på 

det spørsmålet. 
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Deltakende politisk virksomhet 

I undersøkelsen blir det spurt om elevenes vilje til deltakende politisk 

virksomhet når de blir voksne. Dette er aktiviteter som dreier seg om deltakelse 

utover det å delta innenfor rammene av det representative demokratiet. I tabell 

6.17 ser vi hva de norske elevene svarte på fem slike spørsmål, to som vi 

karakteriserer som aktiv deltakelse, og tre som vi karakteriserer som  aktivistisk 

deltakelse eller sivil ulydighet. Internasjonalt er begrepet «ulovlige aktiviteter» 

brukt som betegnelse på de tre siste spørsmålene.  

Tabell 6.17: Deltakende politisk virksomhet (fordeling i prosent) 

  Helt sikkert 
ikke/ 

sannsynligvis 
ikke gjøre 

Sannsynligvis
/helt sikkert 

gjøre 

Vet ikke 

M8 Samle underskrifter til et opprop 54 26 20 

M9 Delta i en fredelig protestmarsj eller møte 50 32 18 

M10 Male slagord på en vegg 76 12 
Gutter 17 

12 

M11 Blokkere trafikken for å protestere mot noe 79 11 
Gutter 15 

10 

M12 Okkupere offentlige bygninger i protest 78 11 
Gutter 16 

11 

I Norge oppgir 26% av elevene at de vil komme til å samle underskrifter til et 

opprop, mens 32% regner med at de vil komme til å delta på et møte eller i en 

protestmarsj. Dette er høyere tall enn antallet elever som sier de vil melde seg 

inn i et politisk parti eller stille til valg, noe som kan tolkes som en noe sterkere 

tilslutning til deltakerorientert politisk virksomhet. Tallet for deltakelse i 

demonstrasjon er imidlertid lavere enn det vi finner i elevenes oppfatning av hva 

som er bra for demokratiet. 65% av elevene mener det er bra for demokratiet når 

man demonstrerer.  

Norge i forhold til andre land 

Internasjonalt ser resultatene for de to enkeltspørsmålene som handler om 

deltakende politisk virksomhet mer variert ut. Svarfordelingen på disse 

spørsmålene er gjengitt i tabell 6.18. 

I to av landene i undersøkelsen, Chile og Colombia, sier over tre fjerdedeler av 

elevene at de er villige til å samle underskrifter til et opprop. På den andre siden 

av skalaen finner vi Norge, der under en tredjedel kunne tenke seg å gjøre det 

samme. Norge er her i selskap med seks andre land: Estland, Finland, Tsjekkia, 

Slovakia og Sverige. I de resterende landene var viljen til å samle underskrifter 

verken stor eller liten. 
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Tabell 6.18: Internasjonal skår for de to enkeltvariablene om deltakende politisk 

virksomhet 

 

I fire land rapporterer mer enn to tredjedeler av elevene at de er villige til å delta 

i ikke-voldelige demonstrasjoner, dette gjelder Colombia, Hellas, Kypros og 

Italia. I tre land,  England, Finland og Tsjekkia, vil færre enn en tredjedel delta 

på denne måten. De resterende landene rapporterer verken lavt eller høyt når det 

gjelder elevenes vilje til deltakelse i ikke-voldelige demonstrasjoner. I Norge er 

denne formen for politisk virksomhet noe som en drøy tredjedel av elevene sier 

de vil delta i.  

I de fleste landene (21 land) fant en ingen forskjell på gutters og jenters vilje til 

deltakelse i ikke-voldelige demonstrasjoner. I fem land ville flere gutter enn 

Australia  53 (1.2) 59 (1.8) 47 (1.8)  41 (1.2) 41 (1.6) 40 (1.6)

Belgium (French)  62 (1.4) 71 (1.4) 53 (2.3)  57 (1.4) 58 (1.4) 55 (1.7)

Bulgaria  34 (1.7) 32 (2.1) 37 (2.0)  38 (1.7) 35 (1.8) 42 (2.8)

Chile  77 (0.8) 78 (1.3) 75 (1.0)  47 (0.8) 42 (1.6) 51 (1.2)

Colombia  75 (1.2) 77 (1.1) 72 (1.7)  66 (1.2) 67 (1.6) 65 (1.7)

Danmark  43 (1.2) 46 (1.8) 39 (1.4)  46 (1.2) 47 (1.6) 45 (1.5)

England  45 (1.0) 54 (1.4) 36 (1.4)  28 (1.0) 28 (1.2) 27 (1.4)

Estland  33 (1.2) 35 (1.8) 31 (1.4)  37 (1.2) 34 (1.3) 39 (1.6)

Finland  27 (1.0) 31 (1.5) 22 (1.4)  21 (1.0) 23 (1.6) 19 (1.2)

Hellas  46 (1.2) 40 (1.6) 51 (1.6)  78 (1.2) 78 (1.3) 78 (1.0)

Hong Kong (SAR)  59 (0.8) 59 (1.3) 59 (0.9)  46 (0.8) 41 (1.1) 52 (1.3)

Italia  47 (1.0) 50 (1.5) 45 (1.4)  70 (1.0) 74 (1.0) 66 (1.6)

Kypros  64 (1.0) 65 (1.2) 63 (1.5)  86 (1.0) 87 (0.8) 85 (1.1)

Latvia  44 (1.5) 46 (2.2) 42 (1.7)  39 (1.5) 38 (1.7) 40 (1.9)

Litauen  34 (1.1) 35 (1.4) 34 (1.7)  35 (1.1) 33 (1.4) 37 (1.6)

Norge  32 (1.2) 33 (1.5) 31 (1.5)  39 (1.2) 40 (1.7) 38 (1.7)

Polen  48 (1.1) 51 (1.3) 44 (2.0)  43 (1.1) 41 (1.8) 45 (1.9)

Portugal  54 (1.3) 57 (1.8) 51 (1.7)  42 (1.3) 38 (1.8) 45 (1.6)

Romania  46 (1.7) 44 (1.9) 48 (2.1)  41 (1.7) 32 (1.8) 48 (1.5)

Russland  34 (1.0) 32 (2.1) 36 (2.2)  46 (1.0) 41 (1.7) 52 (2.1)

Slovakia  32 (1.2) 35 (1.8) 30 (1.7)  39 (1.2) 35 (1.9) 43 (1.6)

Slovenia  36 (1.2) 34 (1.5) 38 (1.7)  35 (1.2) 32 (1.4) 38 (1.5)

Sveits  42 (1.1) 47 (1.5) 37 (1.4)  40 (1.1) 40 (1.3) 40 (1.5)

Sverige  31 (1.8) 32 (2.2) 29 (2.1)  36 (1.8) 35 (2.0) 36 (2.5)

Tsjekkia  29 (1.0) 33 (1.7) 24 (1.4)  28 (1.0) 26 (1.6) 31 (1.6)

Tyskland  41 (1.3) 47 (1.7) 35 (1.4)  38 (1.3) 38 (1.6) 37 (1.0)

Ungarn  45 (1.1) 51 (1.4) 39 (1.5)  37 (1.1) 35 (1.5) 39 (1.7)

USA  50 (1.5) 56 (2.2) 44 (1.8)  39 (1.5) 42 (1.6) 36 (1.8)

Internasjonalt gj.snitt 45 (0.2) 48 (0.3) 43 (0.3) 44 (0.2) 43 (0.3) 45 (0.3)

( ) Standardfeil er angitt i
parentes.
Prosenten er basert på de som har tatt
stilling

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

Prosent av de elevene som tror de vil …

Jenter GutterJenterLand

delta i en fredlig protestmarsj eller

møte

TotaltTotalt

samle underskrifter til et opprop

Gutter

Kjønnsforskjeller som er

signifikante på 0,05 nivå..
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jenter delta: Chile, Hong Kong, Romania, Russland og Slovenia. I Italia og USA 

rapporterte flere jenter enn gutter at de ville delta i slike demonstrasjoner. 

Forskjeller i de norske elevens svar 

Jentene svarer her noe mer positivt enn guttene. Flere jenter enn gutter sier at de 

vil delta i slike politiske aktiviteter som voksne. Det ser også ut til at de elevene 

som stiller seg positive til denne formen for demokratisk deltakelse, i større grad 

enn gjennomsnittet er positive til kvinners rettigheter, de er mer positive til 

innvandreres rettigheter, og de er generelt mer opptatt av alle former for politisk 

deltakelse i framtiden.  

Når det gjelder skolens bidrag til disse holdningene, kan vi analysere dette i 

forhold til to ulike former for skolemedvirkning. For det første i forhold til 

kognitiv skår, altså om elevene som stiller seg positive til denne formen for 

deltakelse, også gjør det bra på kunnskapsspørsmålene i undersøkelsen. En slik 

sammenheng er svak når det gjelder å samle inn underskrifter, men sterk når det 

gjelder å delta i en fredelig demonstrasjon. Det er dobbelt så mange av elevene i 

øvre kognitive kvartil i forhold til nedre kvartil som kunne tenke seg å delta. En 

annen måte å bedømme skolens bidrag på, er å se i hvilken grad elevenes 

oppfatning av innflytelse og klasseromsmiljø samvarierer med deres framtidige 

deltakelsesprofil. Her finner vi en svak sammenheng mellom det å oppfatte 

klasseromsklimaet som åpent og innflytelsen over undervisningen som stor og 

en vilje til deltakende politisk virksomhet i framtiden.  

I noen grad ser elevenes kunnskaps- og ferdighetsprofil ut til være viktig for 

deres mulige deltakelse i samfunnslivet. Det synes videre som om framtidig 

deltakelse ytterligere kan stimuleres gjennom et åpent klasseromsklima og ved å 

la elevene oppleve at de har innflytelse over sin studiesituasjon. Handling og 

egeninnsats i klasse- og skolesammenheng kan danne grunnlaget for ytterligere 

innsats i samfunnet for øvrig.  

Sivil ulydighet 

De tre siste spørsmålene i tabell 6.17 kartlegger elevenes tanker om det å delta i 

politiske aktiviteter som delvis må sies å bevege seg utover lovens rammer, her 

kalt sivil ulydighet. Langt de fleste elevene avviser denne formen for politiske 

ytringer og aktiviteter. Vi ser imidlertid av tabellen at hver av de ulike 

handlingene får en oppslutning fra hver 10. elev. 13% kan tenke seg å male 

slagord på vegg, 11% å blokkere trafikken og 11% å okkupere bygninger i 

protest. Det viser seg at disse elevene langt på vei er de samme. 
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Norge i forhold til andre land 

Tabell 6.19 (vedlegg 7 bak i rapporten) viser tall for potensiell sivil ulydighet for 

de deltakende landene. I sammenligningen er vet ikke-gruppen tatt ut, slik at 

tallene er noe høyere enn dem vi så tabell 6.17.  

Også internasjonalt finner vi at det bare er en liten minoritet av elevene som 

oppgir at de har til hensikt å delta i sivil ulydighet. Det å male slagord på en 

vegg var den mest foretrukne uttrykksformen av disse. Det er allikevel en nokså 

lav oppslutning om disse uttrykksmidlene; i Chile, Hellas og på Kypros oppgir 

en tredjedel av elevene at de kunne tenke seg å være med på en slik virksomhet. 

For 13 andre lands vedkommende rapporterer under 15% av elevene at de er 

villige til å bruke et slikt virkemiddel. For de resterende landene ligger 

oppslutningen om det å male slagord på en vegg på mellom 15% og 30%.  

Resultatene for de andre formene for sivil ulydighet, å blokkere trafikken og å 

okkupere bygninger, var svært like. Det er særlig ett land, Hellas, som utmerker 

seg ved at over 40% av elevene rapporterer at de er villige til delta i disse 

formene for politisk virksomhet. I tre av landene, Belgia (fr.), Bulgaria og 

Kypros, rapporterer over 20% at de vil delta i slik sivil ulydighet, men for seks 

av landene, Estland, Finland, Slovakia, Sverige, Tsjekkia og Ungarn, er det 

færre enn 10% av elevene som rapporterer vilje til å delta i denne formen for 

sivil ulydighet. I de resterende landene, deriblant Norge, er det mellom 10% og 

20% av elevene som vil blokkere trafikken eller okkupere en offentlig bygning 

for å fremme en politisk sak.  

I alle landene er det en klart og merkbar forskjell på gutters og jenters vilje til 

deltakelse i handlinger som dette. Guttene er generelt mer villige til å gjøre bruk 

av disse virkemidlene enn det jentene er. Det er bare i to land at forskjellen ikke 

er signifikant. 

Forskjeller i de norske elevens svar  

Som ventet er flere gutter enn jenter villige til å gå utover vanlig deltakelse for å 

forfekte sine synspunkter. Jo mer ukonvensjonell deltakelsen blir, jo flere gutter 

er det som vil være aktive. Det ser altså ut til at jentene vil ha et større politisk 

engasjement innenfor legitim virksomhet, mens der sivil ulydighet eller 

illegitime virkemidler tas i bruk, overtar guttene denne lille arenaen.  

De elevene som stiller seg positive til sivil ulydighet som politisk 

uttrykksmiddel, skiller seg ellers ikke fra gjennomsnittet når det gjelder 

bakgrunn. De har ikke flere bøker i hjemmet, de skal verken ta kortere eller 

lengre utdanning enn gjennomsnittet, foreldrenes utdanningsnivå ligger også 

nær gjennomsnittet for hele utvalget. Heller ikke de minoritetsspråklige elevene 

skiller seg nevneverdig fra resten av utvalget når det gjelder vilje til å uttrykke 

seg gjennom sivil ulydighet.  
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Når det gjelder skolemessige faktorer, synes det som om samvariasjonene er 

negative, men små med hensyn både til elevenes kunnskapsskåre og til deres 

opplevelse av innflytelse på undervisningen og opplevelsen av klasseroms-

klimaet. Der elevene er villige til å ta i bruk sivil ulydighet, er det altså en 

tendens, selv om den er meget svak, til at disse elevene er svakere på den 

kognitive delen av undersøkelsen, og at de ikke opplever seg som aktive 

deltakere i undervisning og klasserom. Elevene er svakt negative både til 

kvinners rettigheter og til innvandreres rettigheter.  

Særtrekk ved de nordiske elevenes beredskap og interesse 

Tabell 6.20: Politisk interesse, deltakelse og tillit til myndigheter. Internasjonalt 

gjennomsnitt og gjennomsnitt for Norden og fire regioner i Europa 

Variabel Int. 
gj.snitt 

Norden De 
baltiske 

land 

Øst-
Europa 

Sør-
Europa 

Vest-
Europa 

Jeg er interessert i politikk - prosent 39 26 38 48 46 35 

Jeg kommer til å samle underskrifter til 
et opprop – prosent 

45 33 37 38 53 48 

Jeg kommer til å delta i en fredelig 
protestmarsj eller møte - prosent 

44 36 37 38 69 41 

Fremtidig politisk deltakelse – 
skalaverdi 

10 9,7 10 10 10 9,7 

Den representativt orienterte 
samfunnsborger - skalaverdi 

10 9,2 10 10,1 10,8 9,4 

Den deltakerorienterte samfunnsborger 
– skalaverdi 

10 9,6 9,8 10 0,8 9,5 

Tillit til myndighetene - skalaverdi 10 10,6 9,6 9,7 10,2 10,2 

Int.gj.snitt: Gjennomsnitt i prosent og skala-verdier for alle 28 land i undersøkelsen. 
Norden: Danmark, Norge, Finland, Sverige. 
De baltiske land: Estland, Latvia, Litauen. 
Øst-Europa: Bulgaria, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Russland. 
Sør-Europa: Italia, Hellas, Kypros, Portugal. 
Vest-Europa: Belgia (fransk), England, Tyskland, Sveits. 

Tabell 6.20 viser skårer på seks variabler for politisk interesse, deltakelse og 

orientering, samt en variabel for tillit til myndighetene. Skårene viser 

internasjonalt gjennomsnitt for elevene i Norden og fire andre europeiske 

regioner på hver av de sju variablene.  

De nordiske og norske elevene uttrykker samlet sett en vesentlig sterkere tillit til 

myndighetene enn gjennomsnittet av elever i andre land. Nesten uavhengig av 

elevenes sosio-økonomiske og sosiokulturelle bakgrunn, eksponerer de en svært 

stor tillit til maktens institusjoner, med unntak for de politiske partier. Samtidig 

skårer de norske 14-åringene, sammen med 14-åringer fra de øvrige nordiske 
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land, lavest i Europa både på politisk interesse og på en rekke indikatorer for 

framtidig politisk deltakelse. 

Denne påfallende forskjellen mellom fravær av en «politisert» selvforståelse og 

den høye tilliten til myndighetene kan virke underlig. Den omvendte 

kombinasjonen, høy interesse og sterk deltakelsesorientering sammen med lav 

tillit til myndighetene, slik vi finner den i de øst- og sør-europeiske landene i 

undersøkelsen, virker umiddelbart mer forståelig. En slik kombinasjon kan blant 

annet være uttrykk for et regimes lave legitimitet og et ønske om forandring. Det 

er ikke mye som tyder på at det er tilfellet for nordiske og norske 14-åringer. 

De nordiske land er alle sammen utpregete velferdsstater med høyt 

velstandsnivå og med gode levekår for nesten alle grupper i befolkningen. 14-

åringene er, med noen opplagte unntak for barn som opplever en relativ 

fattigdom, på en nesten selvfølgelig måte innhyllet i denne velstandsvelferden. 

På mange måter har dette gjort de partipolitiske motsetninger mindre synlige og 

mindre betydningsfulle. «Det gode liv» og særlig den materielle 

behovstilfredsstillelse som følger av det, kan sies å ha erstattet nødvendigheten 

av interesse- og verdikamp gjennom ideologisk begrunnet partipolitisk 

virksomhet, med ønsket om selvrealisering gjennom forbruk som ideologi. 

Svært mange kulturkritikere har pekt på trekk ved samfunnslivet i den post-

industrielle og post-moderne tid som ligner det som her er antydet (Lach 1982, 

Postman 1985, Skårderud 1998). 

De norske og nordiske elevenes tillitsprofil kan på denne skissemessige 

bakgrunn kanskje tolkes mer som et uttrykk for passivitet eller likegyldighet, 

enn som et uttrykk for anerkjennelse av myndighetenes legitime maktutøvelse. 

For hvorfor skal man være opptatt av partipolitikk i mer tradisjonelle former når 

samfunnet likevel går på skinner? Det er som om de unges mangel på 

partipolitisk orientert oppmerksomhet blir en følge av at de synes å leve i en 

velstandspolstret tilværelse som rett og slett gjør partipolitikken mindre 

betydningsfull. En av partienes viktigste tradisjonelle funksjoner har jo nettopp 

vært å fange opp og kanalisere (materielle) interesser inn mot kampen om makt 

over fordelingen av goder, en kamp som ikke er så synlig i et moderne 

velferdssamfunn, men som pågår i andre deler av verden der også unge 

mennesker gir uttrykk for en sterkere politisk interessse slik data fra Civic-

undersøkelsen tyder på. 

Hovedtrekk ved elevenes framtidige deltakerprofil 

Norske elever kan sies å ville ta det demokratiske ansvaret det er å stemme ved 

stortingsvalg. Relativt mange elever sier de vil stemme når de får stemmerett. 

Det er noen flere jenter enn gutter som svarer at de har denne intensjonen, men 

forskjellen er ikke stor. Mange svarer også at de vil skaffe seg informasjon om 
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kandidatene før de stemmer. Dette krever noe mer enn en stemmetur annethvert 

år. Få elever sier at de sannsynligvis eller helt sikkert vil melde seg inn i et 

politisk parti eller stille til valg. Dette kan være et tilstrekkelig antall til å sikre 

representativiteten i vårt demokrati. Men det kan også være at tallene blir 

oppfattet som for lave og som uttrykk for en manglende vilje, og at noe bør 

gjøres på grunnlag av tallene. Noe av denne manglende viljen synes å kunne 

knyttes til begrepet politikk. Spørsmål som inneholder det begrepet, gir nesten 

alltid svakere svar enn både politikere, medier og skolen kunne ønske. På 

bakgrunn av tallene over kan vi si at elevenes holdning til deltakelse i det 

representative demokratiet, er minst like god som den vi finner i den voksne 

befolkningen. 

Norske elever er mer tilbøyelige til å delta i andre demokratiske aktiviteter enn 

representativ virksomhet, men samtidig er de det i mindre grad enn det 

internasjonale gjennomsnittet. 

Den mer krevende aktive demokratiske rollen sitter lenger inne hos elevene enn 

det å stemme ved stortingsvalg. Selv om relativt mange er usikre og svarer vet 

ikke, så er tendensen klar. Et mindretall av elevene er sikre på at de vil engasjere 

seg i politiske spørsmål, ytre seg i media, delta i underskriftsaksjoner eller gå i 

demonstrasjontog. De norske elevene er mindre villige til å delta i disse 

aktivitetene enn den internasjonale gjennomsnittseleven.  

Få elever erklærer seg som aktivistiske. Det kan være at vi her er på sporet av en 

gruppe elver som av ulike grunner har et sterkt engasjement og ønsker å gjøre 

noe med det. Men mer sannsynlig er dette elever som ikke føler at de blir hørt, 

og som derfor er frustrerte.  

Resultatene i undersøkelsen kan ses som et potensial for engasjement hos 14-15-

åringene som foreløpig ikke synes helt fanget opp av de politiske 

ungdomsorganisasjonene og de ulike interesseorganisasjonene. Det er flere 

elever som kunne tenke seg å gjøre en innsats, enten gjennom det som her er kalt 

representativ politisk virksomhet, deltakende politisk virksomhet eller sivil 

ulydighet, enn det vi har registrert som medlemmer i ulike organisasjoner. Øia 

har i sin undersøkelse fra 1995 spurt ungdom mellom 13 og 19 år om nettopp 

dette; Hvorfor deltar du ikke i en politisk ungdomsorganisasjon? (vår 

understreking).  Svarene han fikk dreide seg i hovedsak om ungdommenes syn 

på egne forutsetninger. Om lag 70% svarte at de ikke kunne nok om politikk. 

Mer enn halvparten var bekymret for å måtte forsvare partiets standpunkter. To 

av tre var også usikre på hvilket parti de eventuelt skulle melde seg inn i (Øia 

1995). 

 


