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KAPITTEL 7 

SKOLE OG LÆRERE 
Utvikling og læring av demokratisk beredskap og kompetanse foregår som et 

omfattende samspill i møtet mellom en rekke påvirkningsinstanser på den ene 

siden, og elevenes kognitive og følelsesmessige utvikling og deres aktive valg 

av identitet og livsstil på den andre.  

I studien er dette møtet formulert i oktogenmodellen som ble presentert i kapittel 

1. Skole inkludert lærere, læreplanintensjoner og klasseromsdeltakelse ble sett 

på som en av mange formidlere eller broer mellom storsamfunnets idealer, 

verdier og den enkelte eleven. 

Civic-studien antar at de viktigste påvirkere i elevenes umiddelbare nærhet er 

foreldre, familie og slektninger; venner og jevnaldrende; 

organisasjonstilknytninger; mediene – og skole via lærerne og deres arbeid med 

læreplanenes mål. I analysen av både kognitive og affektive resultater, er den 

eventuelle betydningen av mulige påvirkere fortløpende vurdert. I dette 

kapittelet samles og suppleres spørsmål og indikatorer om hvilken betydning 

skole og lærere kan tenkes å ha. Som vist i kapittel 2, er skolen gitt og pålagt en 

rolle som hovedformidler av kunnskaper og ferdigheter, men også av verdier og 

holdninger i det norske samfunnet. I tillegg ser studien skolen som et sted der 

forsterkning skjer. Skolen har en rolle som et sted der inntrykk og impulser fra 

jevnaldrende, media og hjemmet blir ordnet og bearbeidet og noen ganger også 

utfordret.  

Dette kapittelet er delt i to. Først analyseres en rekke skolerelaterte spørsmål. 

Dette føres videre i jakten på mulige sammenhenger mellom elevresultater og 

det som skjer i skolen. I andre del rapporteres og drøftes spørsmål som lærere i 

de undersøkte klassene har besvart.  

Elevene og demokratiundervisningen 

Her vil vi drøfte spørsmål som dreier seg om skolens mulige rolle i forhold til 

elevenes demokratiske beredskap og engasjement som 

 læring av kunnskaper og ferdigheter 

 utvikling av oppfatninger 
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 bevisstgjøring og påvirkning av verdier og holdninger 

 utløsning av interesse, engasjement og deltakelse 

I Civic-undersøkelsen er det tatt i bruk instrumenter som gir både direkte og 

indirekte indikasjoner på dette. I spørreskjemaene ble elevene spurt direkte om 

sin oppfatning av eget læringsutbytte, sin oppfatning av undervisningens 

karakter og miljøet i klasserommet. Mer indirekte indikatorer finner vi i ulike 

samvariasjoner mellom skolerelaterte variabler og kognitive og affektive 

variabler, både på individnivå og på klassenivå. Ulikheter på klassenivå kan 

være et resultat av en rekke skolerelaterte faktorer som skoletradisjon, 

lærerpåvirkning, undervisningsprofil og klassemiljø, men det kan også henge 

sammen med spesielle bosetningsmønstre av sosioøkonomisk og/eller 

sosiokulturell karakter. 

Hovedresultater 

 En stor gruppe elever mener at de har lært sentrale demokratirelaterte 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger i skolen. 

 Undervisningen i klassene i undersøkelsen er preget av både formidling og 

elevaktiviserende arbeidsformer, både det tradisjonelle og det mer moderne. 

 Norske elever har større muligheter til å ytre seg enn i de fleste andre land. 

 Norske elever opplever et åpnere klasseromsklima enn elever i de fleste 

andre land. 

 Det er noen forskjeller mellom klassene og i klassene i opplevelsen av åpent 

klasseromsklima. 

 Jenter opplever oftere et åpent klasseromsklima enn guttene. 

Elevenes oppfatning av eget læringsutbytte 

I Civic-undersøkelsen blir elevene bedt om å ta stilling til utsagn om 

oppfatninger av hva de har arbeidet med og lært i skolen. Elevene fikk fire 

svaralternativer pluss vet ikke. I tabell 7.1 er fordelingen av elevenes svar 

gjengitt. Tallene for svært uenig og uenig er samlet og enig og svært enig er 

samlet. Tallet i parentes forteller hvor mange elever som har krysset av for svært 

enig. 

Elevene er av den oppfatning at de arbeider med og lærer om en rekke 

demokratirelaterte forhold i skolen. Nesten alle elever har opplevd og mener å 

ha lært å samarbeide med andre elever. På spørsmål som berører elevenes 

toleranseprofil og empati, svarer fire av fem elever at de mener å ha lært på 
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skolen å forstå andres oppfatninger. Også på spørsmål som angår 

problemløsning i samfunnet, en helt sentral politisk ferdighet, og på spørsmål 

om å beskytte miljøet, et viktig politisk spørsmål, svarer relativt mange elever at 

de har lært om dette. Men bare halvparten av elevene mener at de har lært at det 

er viktig å stemme ved Stortings- og kommunevalg. En mulig del av 

forklaringen kan være tidspunktet for undersøkelsen. Denne undersøkelsen ble 

gjennomført i april/mai 1999. Først flere måneder etter, i september, var det 

kommunevalg. Mange lærere velger å legge undervisningen om valg og det 

representative demokratiet til nettopp valgår, og mange elever kan derfor ha 

unngått å få undervisning om dette i 8. og 9. skoleår, selv om det ifølge planen 

er lærestoff i 9. klasse. Svarfordelingen kan også skyldes at elevene faktisk har 

lært dette andre steder – før det ble tatt opp på skolen. 

Tabell 7.1: Elevenes oppfatning av eget læringsutbytte (fordeling i prosent) 

  

 

Svært uenig/ 
uenig 

Enig/ 
svært enig 

Vet ikke 

K1 På skolen har jeg lært å forstå folk som har andre 
oppfatninger. 

19 70 (15) 11 

K2 På skolen har jeg lært å samarbeide i grupper med 
andre elever. 

7 89 (33) 4 

K3 På skolen har jeg lært hvordan jeg kan bidra til å løse 
problemer i samfunnet. 

34 53 (10) 13 

K4 På skolen har jeg lært  fedrelandskjærlighet og 
lojalitet til mitt land. 

39 47 (11) 14 

K5 På skolen har jeg lært hva jeg kan gjøre for å 
beskytte miljøet. 

24 68 (15) 8 

K6 På skolen har jeg lært å bry meg om det som skjer i 
andre land. 

22 70 (18) 8 

K7 På skolen har jeg lært at det er viktig å stemme ved 
Stortings- og kommunevalg. 

44 41 (9) 15 

Svarene på disse utsagnene om hva de har lært, kan lede oss til å hevde at 

elevene har et svært positivt bilde av sin egen læring. Det er derfor viktig å 

merke seg at bare et mindre antall elever svarer svært enig på spørsmålene (tallet 

i parantes i tabellen). Bare på spørsmålet om læring av samarbeid svarer så 

mange som en tredjedel at de er sterkt enige. På de andre spørsmålene gir bare et 

mindre antall elever uttrykk for at de er svært enige. Dette kan tas som en 

indikasjon på noe usikkerhet i forhold til læringen. Men hovedinntrykket av at 

en stor del av elevene mener å ha lært viktige demokratiske kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger på skolen, står fast. 

Forskjeller mellom land 

De norske svarene varierer noe, men ikke mye fra de internasjonale 

gjennomsnittstallene. Den internasjonale fordelingen for elevene som har tatt 

stilling til spørsmålet er gjengitt i tabell 7.2 (vedlegg 8 bakerst i rapporten). 
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Forskjellen mellom land er størst på spørsmålet om i hvilken grad elevene har 

lært å bidra til å løse problemer i samfunnet. Andelen av de norske elevene 

(61%) som svarer positivt på dette, ligger noe under det internasjonale 

gjennomsnittet på 68%. Landene som trekker opp det internasjonale 

gjennomsnittet her, er Colombia med 92% og følgende land med over 80% av 

elevene som er enige / svært enige, Chile, Kypros, Hellas, Portugal, Romania, 

Slovakia og Slovenia. Når det gjelder land vi gjerne sammenlikner oss med, 

svarer 63% fra Danmark, 32% fra Finland og 61% fra Sverige at de har lært å 

bidra til å løse problemer i samfunnet. Med unntak av Finland svarer altså 

omtrent samme andel elever i hvert av de nordiske landene at de mener å ha lært 

hvordan en løser problemer i samfunnet.  

Det kan være at ulike oppfatninger av innholdet i utsagnet bidra til å løse 

problemer i samfunnet, kan forklare noen av ulikhetene mellom landene. En 

analyse av dette krever imidlertid data av mer kvalitativ karakter enn det har 

vært mulig å skaffe gjennom Civic-undersøkelsen. 

Forskjeller mellom de norske elevene 

Gutter og jenter i Norge oppfatter det de har lært, litt ulikt. På spørsmålet om de 

har lært at det er viktig å stemme ved valg, er forskjellen på 10 prosentpoeng i 

guttenes favør. Også på spørsmålet om fedrelandskjærlighet og lojalitet er det 

noen flere gutter enn jenter som mener å ha lært om dette. På spørsmålene om 

forståelse for andre, samarbeid og det å bry seg om det som skjer i andre land, er 

det noen flere jenter (mellom fem og ti prosentpoeng) som mener å ha lært dette. 

Først og fremst tror vi dette avspeiler årvåkenhet og interesse i klasserommet, 

interesser som er dokumentert også tidligere i denne rapporten. Guttene synes 

noe mer interessert i emner som valg, lojalitet, patriotisme og å aksjonere. 

Liknende funn er rapportert i kapittelet som handler om holdninger til nasjonen. 

Jentene synes noe mer interessert i forhold som har å gjøre med miljø, toleranse, 

solidaritet og å følge reglene. 

Elevenes oppfatning av undervisningen og klimaet i 
klassen 

I en seksjon med 12 spørsmål ble elevene bedt om å ta stilling til noen påstander 

om skolehverdagen. Tittel på seksjonen var «Undervisningen i klasserommet», 

og elevene ble bedt om spesielt å tenke på det som skjer i undervisningen i 

samfunnsfag, norsk og religion når de krysset av for de ulike alternativene. I 

tabellen er henholdsvis alternativene aldri og sjelden og alternativene av og til 

og ofte slått sammen. I tabell 7.3 er de 12 spørsmålene ordnet slik at de vi regner 

som mer tradisjonelle undervisningsformer, er samlet først, mens de som vi 

karakteriserer som mer moderne og åpne, er samlet sist. Prosenttallet for elevene 

som har krysset av for ofte står i parentes. 
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De seks siste spørsmålene er brukt i samlevariabelen åpent klasseromsklima i 

den internasjonale delen av undersøkelsen. Denne samlevariabelen er også brukt 

som en bakgrunnvariabel i analysen av en rekke andre variabler i undersøkelsen.  

Tabell 7.3: Oppfatninger av undervisningen (fordeling i prosent) 

  Aldri/ 
sjelden 

Av og til/ 
ofte 

Vet ikke 

N4 Lærerne understreker at det er viktig å lære fakta 
eller årstall når de underviser i samfunnsfag. 

21 71 (32) 8 

N6 Lærerne krever at elevene skal huske årstall og 
definisjoner. 

34 60 (20) 7 

N10 For å få gode karakterer i disse fagene er det viktigst 
å huske årstall og fakta. 

29 62 (25) 9 

N11 Lærerne underviser og elevene noterer. 18 77 (41) 4 

N12 Elevene arbeider med lærebøkene. 6 89 (64) 5 

N9 Elevene tar initiativet til å diskutere aktuelle politiske 
og sosiale spørsmål i klassen. 

39 52 (16) 9 

N1 Elevene kan fritt være uenige med lærerne om 
politiske og sosiale spørsmål. 

13 81 (55) 6 

N5 Elevene kan fritt uttrykke sine meninger i klassen selv 
om de er forskjellige fra det de andre elevene mener. 

12 81 (52) 7 

N2 Elevene blir oppmuntret til å gjøre seg opp sine egne 
meninger. 

16 78 (46) 6 

N3 Lærerne respekterer våre meninger og oppmuntrer 
oss til å uttrykke dem i klassen. 

24 70 (36) 6 

N7 Lærerne oppfordrer oss til å diskutere politiske og 
sosiale spørsmål som folk er uenige om. 

34 54 (16) 12 

N8 Lærerne presenterer flere sider av en sak når de 
forklarer noe i klassen. 

25 66 (23) 9 

Elevenes svar på spørsmålene om hva som preger undervisningen i sentrale 

demokratirelaterte fag, kan synes å sprike, men vi antar at svarene i større grad 

gjenspeiler et mangfold av gammel og ny læringstenkning, en variasjon i bruk 

av tradisjonelle og mer moderne arbeidsmåter og metoder i undervisningen. 

Svært mange elever mener at de utfordres til huskepregede aktiviteter, og at 

disse også er viktige i karaktersettingen, samtidig mener  mange av de samme 

elevene at det foregår åpne dialoger og diskusjoner og at det oppmuntres til 

meningsdannelse, til å vurdere ulike syn i en sak og til politiske diskusjoner. 

De tre første spørsmålene dreier seg om å huske fakta eksemplifisert med årstall. 

Elevenes tanker vil uvegerlig trekkes mot historieundervisningen som en del av 

samfunnsfaget. Nær 60%  av elevene mener at dette preger den undervisningen 

de opplever. Og nesten halvparten av disse elevene opplever det sterkt ved å 

krysse av for ofte. På de to neste spørsmålene gjelder arbeidsformen 

undervise/notere og lærebøkenes betydning i undervisningen. På begge disse 

spørsmålene mener et meget stort antall elever at undervisningen preges av slike 

tradisjonelle aktiviteter. Nesten åtte av ti elever sier at de av og til eller ofte 
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opplever en formidlingspreget undervisning, og halvparten av disse svarer ofte. 

Ni av ti elever sier at de arbeider med lærebøker, og to tredjedeler av disse 

elevene at de ofte gjør dette. Det forteller noe om lærebokas betydning som 

undervisningshjelpemiddel i samfunnsfag og beslektede fag, den er meget stor. 

Dette bekrefter igjen et inntrykk mange som har arbeidet med og i ungdoms-

skolen har, og det bekrefter tidligere forskning, blant annet TIMSS-

undersøkelsen (Lie et al 1977). 

Den andre halvdelen av spørsmålene om undervisning illustrerer et helt annet 

arbeids- og klasseromsklima. Samlet illustrerer disse spørsmålene et klima 

preget av bestemte lærerholdninger og tilsvarende muligheter og åpninger for 

elevene. Lærerne respekterer elevenes meninger, oppfordrer dem til å diskutere 

politiske og sosiale spørsmål, oppmuntrer dem til å gjøre seg opp egne meninger 

og presentere flere sider av samme sak. Elevene kan fritt være uenige med sine 

lærere, og de kan fritt uttrykke sine meninger i klasserommet. Så mange krysser 

av for av og til eller ofte på disse påstandene, at det også gjelder mange av dem 

som tidligere krysset av for de mer tradisjonelle svarene. Avkrysningene på 

disse åpne klasseromsspørsmålene gir grunn til å påstå at et stort flertall av 

elevene oppfatter sine klasserom, i alle fall i sentrale demokratidannende fag, 

som et sted der det blir fremmet viktige demokratiske ferdigheter og holdninger.  

Norge i forhold til andre land 

Tabell 7.4 viser den internasjonale og norske fordelingen av svar på utsagnene 

som inngår i samlevariabelen åpent klasseromsklima. Merk at tallene gjelder for 

de elevene som har tatt stilling til utsagnet. Vet ikke-gruppen er tatt ut. 

Tabell 7.4: Opplevelse av et åpent klasseromsklima.  Norsk og internasjonalt 

gjennomsnitt (fordeling i prosent) 

 
Undervisning i klasserommet 

Aldri Sjelden Av og til Ofte 

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

N1 Elevene kan fritt være uenige med 
lærerne om politiske og sosiale 
spørsmål. 

6 11 9 22 27 38 58 29 

N2 Elevene blir oppmuntret til å gjøre seg 
opp sine egne meninger. 

4 6 13 18 34 38 49 38 

N3 Lærerne respekterer våre meninger og 
oppmuntrer oss til å uttrykke dem i 
klassen. 

9 8 17 18 36 36 38 39 

N5 Elevene kan fritt uttrykke sine 
meninger i klassen selv om de er 
forskjellige fra det de andre elevene 
mener. 

4 5 10 17 30 39 56 39 

N7 Lærerne oppfordrer oss til å diskutere 
politiske og sosiale spørsmål som folk 
er uenige om. 

10 15 29 29 43 39 18 16 

N8 Lærerne presenterer flere sider av en 
sak når de forklarer noe i klassen. 

7 7 21 21 46 45 26 27 
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De norske elevene uttrykker gjennomgående en klarere opplevelse av åpent 

klasseromsklima enn det som det internasjonale gjennomsnittet gir uttrykk for. 

På tre av spørsmålene er de norske elevenes svar i tillegg særlig sterke ved at 

mange har krysset av for ofte. Det gjelder utsagnene om at elevene fritt kan være 

uenige med lærerne om politiske og sosiale spørsmål og om elevene fritt kan 

uttrykke sine meninger i klassen selv om de er forskjellige fra det de andre 

elevene mener. På det siste utsagnet elevene blir oppmuntret til å gjøre seg opp 

sine egne meninger svarer de norske elevene 10 prosentpoeng sterkere enn det 

internasjonale gjennomsnittet. Alle disse utsagnene er knyttet til den svært 

viktige demokratiske verdien og ferdigheten det er å kunne ytre seg, og det er 

betydningsfullt at de svarer så sterkt og positivt. 

Tabell 7.5 presenterer elevenes opplevelse av åpent klasseromsklima rangert for 

de 28 landene som deltok i Civic-undersøkelsen. Norske elever plasserer seg 

helt i toppen av denne skalaen sammen med Hellas, USA og Colombia. Tabellen 

viser at Norge (10.6) og Sverige (10.2) skårer litt, men signifikant over det 

internasjonale gjennomsnittet, mens Danmark (10.0) og Finland (10.0) har 

samme skåre som det internasjonale gjennomsnittet.  

I en del land er ikke oppfatningen av åpenhet like sterk som i de nordiske 

landene. Dette gjelder Slovenia, Bulgaria, Tsjekkia, Romania og Ungarn. I alle 

disse landene har de relativt nylig opplevd store samfunnsmessige forandringer. 

Det kan være at behovet for nytt demokratirelatert innhold i skolen i seg selv 

bidrar til at formidling mer enn praktisering blir ansett for viktig. Men det kan 

også være at kunnskaps- og formidlingstunge tradisjoner henger med inn i den 

nye tid. Elevene i fransk Belgia svarer også at de oppfatter klasseromsklimaet 

som mindre åpent enn i andre vestlige land. Dette kan ha sammenheng med 

fransk skoletradisjon, som nok er mer lærerstyrt og formidlingspreget enn den vi 

for eksempel finner i Norden. 

Forskjeller mellom jenter og gutter internasjonalt 

Det er signifikante forskjeller mellom jenters og gutter oppfatning av 

klasseromsklimaet, både internasjonalt og nasjonalt (tabell 7.6, vedlegg 9 bak i 

rapporten), og det er jentene som opplever miljøet i klasserommet som mest 

åpent. Størst er forskjellen i Italia og i en del post-kommunistiske land. Minst er 

forskjellen i fransk Belgia, Chile, Hong Kong og Romania. Hva kan ligge bak en 

slik kjønnsforskjell i oppfatningene? En enkel, men erfaringsbasert forklaring 

kan kobles til jenters og gutters klasseromsadferd på dette alderstrinnet. Jentene 

regnes for å ligge litt foran guttene i modning. De er vanligvis snillere og stillere 

enn guttene. Det fører til at flere gutter enn jenter må tilsnakkes i klasserommet, 

noe som enkelte gutter neppe opplever som åpent, men snarere som et mer 

lukket klasseromsklima. I Norge er forskjellen mellom jenter og gutter 0,5 
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poeng noe som tilsvarer et kvart standardavvik. Forskjellen er ikke spesielt stor, 

men den er verdt å merke seg. 

Når det gjelder spørsmålene som illustrerer et mer tradisjonelt klima med mer 

meddelende undervisning, er det ingen kjønnsforskjeller å spore. 

Tabell 7.5: Opplevelse av et åpent klasseromsklima. Internasjonal skala 

 

Land
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Forskjeller mellom klasser i Norge 

Når vi aggregerer elevdataene til klassenivå, finner vi også forskjeller i 

oppfatningene av hva som preger undervisningen og miljøet i klassen. 

Samlevariabelen for åpent klasseromsklima viser at klassegjennomsnittet 

varierer fra 8.2 til 12.4. Forskjellen utgjør 2 elevstandardavvik, og den er relativt 

stor. Denne forskjellen gjelder imidlertid ganske få klasser. Ser vi på grensene 

for klassene i nederste kvartil og øverste kvartil, så er forskjellen betydelig 

mindre. 1,1 poeng tilsvarer et halvt elevstandardavvik. Dette illustrerer en noe 

mer enhetlig oppfatning av klasseromsklimaet og noe likere klasser. Likevel er 

forskjellene såpass store at elevenes oppfatning av klasseromsklimaet er brukt 

aktivt som bakgrunnsvariabel og indikator på skolens betydning i hele 

undersøkelsen. 

Enkeltvariablene der forskjellen mellom gjennomsnittet i klasser er størst, er 

svar på følgende tre spørsmål: Lærerne oppfordrer elevene til å diskutere 

politiske og sosiale spørsmål som folk er uenige om; Elevene blir oppmuntret til 

å gjøre seg opp sine egne meninger; Lærerne respekterer elevenes meninger og 

oppmuntrer dem til å uttrykke dem i klassen. Alle disse spørsmålene er knyttet 

til sentrale demokratiske ferdigheter, og de er sentrale i forhold til våre 

forestillinger om hva som er viktig for å bygge en demokratisk beredskap. Alle 

spørsmålene er knyttet til initiativ, oppfordring og oppmuntring fra lærer. 

Ulikhetene i oppfatning når det gjelder disse utsagnene, er derfor sterke 

indikatorer på klasserommets og lærers betydning. 

Klasseromsklima og demokratisk beredskap 

Utgangspunktet for denne delen av analysen er den forestillingen at lærernes 

undervisningspraksis og elevenes klasseromserfaringer («den erfarte læreplan») 

er betydningsfulle faktorer for den demokratiske beredskapen og kompetansen 

som utvikles i skolen. Det er vanskelig å måle resultater av undervisning. Det 

gjelder også resultater av undervisning som ønsker å fremme bestemte verdier 

og holdninger. Likevel gir Civic-studien flere indikasjoner om sammenhenger 

mellom klasseromspraksis og demokratisk beredskapstilstand. Og det ser ut til å 

være nære forbindelser mellom politiske intensjoner og premisser for L97, slik 

de kom til uttrykk i Innst.S. nr.15 (1995/96), og den demokratiske kompetansen 

som elevene dokumenterer i undersøkelsen. 

Tabell 7.7: Samvariasjoner mellom opplevelse av åpent klasseromsklima andre 

forhold. Enkeltelever og klasser 

Åpent klasseromsklima Kunnskaper og 
ferdigheter 

Kvinner politiske 
rettigheter 

Innvandreres 
rettigheter 

Enkeltelever 0.22 0.23 0.21 

Klasser 0.35 0.38 0.25 
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Det er klare samvariasjoner mellom opplevelse av et åpent klasseromsklima og 

elevenes kunnskaps- og holdningsprofil. I tabell 7.7 er klasseromsklima 

korrelert med samlet skåre for kunnskaper og ferdigheter, for støtte til kvinners 

politiske rettigheter og for støtte til innvandreres rettigheter. I samme tabell ser 

vi at korrelasjonskoeffisientene blir betydelig høyere på klassenivå, noe som 

tyder på at dette er en variabel som virkelig har å gjøre med ”sam-stemningen” i 

en klasse, og som ikke bare henger sammen med elevenes tilfeldige 

sammensetning i klassen. Det politiske miljøets og læreplanenes ambisjonsnivå 

når det gjelder likestilling, og elevenes erfaring av det flerstemmige 

klasserommet ser ut til å være en kombinasjon som bidrar til å utvikle de norske 

elevenes sterke likestillingsorientering.  

Klasseromsklimaet kan også se ut til å ha en viss innvirkning på støtte til 

innvandreres rettigheter, men denne effekten er mye svakere enn for støtte til 

kvinners rettigheter. 

Det er vanskelig å si noe om retningen på sammenhengen mellom opplevelse av 

et åpent klasseromsklima og henholdsvis kunnskapsskåre og holdningsskåre. 

Fører et slikt klima til at elevene blir kunnskapsmessig flinkere? Eller er det 

flinke elever som opplever undervisningen som åpen ved at de observerer og 

tolker sine omgivelser på en annen måte enn de mindre flinke? Likevel: Når 

sammenhengene studeres på klassenivå, og korrelasjonskoeffisienten tydelig 

øker slik som her, er det grunn til å anta at samspillet mellom lærer og elever har 

betydning for læringsmotivasjonen generelt, og dermed for utvikling av både 

kunnskaper og holdninger. På den andre siden er det ikke tvil om at elevenes 

kulturelle kapital og sosiale ballast påvirker deres læring og deres oppfatning av 

skolen som sosialiseringsfaktor. På den måten er skolen så å si tvunget til også å 

reprodusere ulikhet (Hernes 1975).  

Sammenhengen i opplevelsen av å være deltaker i et klasseromsklima preget av 

åpenhet, og høyere skårer på andre variable som finnes på flere områder i civic-

materialet, kan ha flere forklaringer. Det kan være at et slikt klima faktisk 

påvirker utviklingen av visse kunnskaper, oppfatninger, ferdigheter og 

holdninger hos elevene. Hvis samspillet mellom lærer og elever preges av 

åpenhet og anerkjennelse, er det mulig at dette stimulerer til nysgjerrighet, 

undring, undersøkelse og læring; altså  til det L97 i kortform karakteriserer som 

hensikten med opplæringen: opplevelse, erkjennelse, innlevelse, utfoldelse og 

deltakelse. Den internasjonale Civic-rapporten er nokså utvetydig på dette 

punktet når de sier at Open classroom climate is…a predictor of student 

outcomes (Torney-Purta et al. 2001). 

Kunnskaper om demokratiet (kunnskapsskåre) og tillit til myndighetene er to 

eksempler på slike «student outcomes» som samvarierer positivt med et åpent 

klasseromsklima. Det er liten tvil om at L97 gjennom sine beskrivelser av 

forholdet mellom lærer og elever ligger nær opp til det åpne klasseromsklima 
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som et ideal for undervisningen i norske skoler. På den annen side er det ikke 

utenkelig at det er kunnskaps- og ressursrike elever i de klasser som rapporterer 

om opplevelse av mest åpenhet, og at både å erfare, gå inn i og nyttiggjøre seg et 

slikt klima i skolearbeidet forutsetter visse egenskaper hos elevene. Samtidig 

kan det tenkes at det er lettere for lærer å bidra til formingen av et slikt klima når 

visse intellektuelt pregete elevforutsetninger er tilstede. 

Det kan med andre ord være at elevenes ulike forutsetninger lever og utvikles i 

et samspill med deres mer eller mindre selvstendige tolkninger av den «input» 

som undervisningen innebærer, og at dette til sammen utgjør den livsverden 

(Bengtsson 1998) som deres kunnskaper og holdninger vokser fram i.  Men en 

slik oppfatning av forholdet mellom opplevelse av klimaet i klassen og elevenes 

skåre på andre variable gjør selvsagt ikke betydningen av et åpent klima mindre 

viktig 

Læring skjer i samspill mellom stimulering og inntrykk på den ene side, og 

refleksjon og bearbeidelse på den annen. Elever mottar, innhenter, siler, 

vurderer, forkaster og godtar informasjon og in-put. Gjennom aktiv utvelgelse 

dannes de bilder av subjektivt gyldig kunnskap og gyldige oppfatninger som blir 

viktige punkter for orientering i tilværelsen.  

Hovedtrekk ved elevens oppfatning av skolen 

Mange elever mener å ha lært sentrale demokratirelaterte kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger i skolen. Et stort antall elever er av den oppfatning at 

forståelse for andre og samarbeid er lært. Like mange mener å ha lært hvordan 

de kan bidra til å beskytte miljøet og å bry seg om det som skjer i andre land.  

Over halvparten av elevene mener også å ha lært hvordan de kan bidra til å løse 

problemer i samfunnet,  men uten at undersøkelsen gir svar på hva slags 

problemer det dreier seg om. 

Elevene har opplevelser både av tradisjonell formidlingspreget undervisning og 

av et mer moderne klasserom preget av aktive elever og diskusjon. De norske 

elevenes opplevelse av dette er sterkere enn i de fleste andre landene i 

undersøkelsen. 

Norske elever opplever store muligheter for å ytre seg i klasserommet. Sterkest 

oppleves dette av jentene. 

Det er forskjeller mellom klasser i opplevelsen av åpent klasseromsklima som 

indikerer at lærerne og skolen er betydningsfulle når det gjelder å påvirke dette 

klimaet. 
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Lærerne og demokratiundervisningen  

Civic-studien har i første rekke vært opptatt av elevenes demokratirelaterte 

kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Studien kartlegger også noen aspekter 

ved lærernes oppfatninger og praksis. Data fra denne delen av studien kan ikke 

brukes til å «forklare» elevenes læring, men de kan likevel kaste lys over forhold 

omkring undervisningen som uttrykk for noen trekk ved lærernes profesjonelle 

selvforståelse. Dataene kan følgelig gi et visst innsyn i hvordan lærerne som 

underviser i demokratiemner, fortolker sitt oppdrag, og hvordan de bidrar til det 

faglige innholdet i undervisningen. 

Hovedresultater 

 Lærerne mener at demokratiundervisningen er viktig for å fremme 

demokratisk beredskap hos elevene, og at den betyr mye for landet vårt. 

 Lærerne mener at demokratiopplæringen ikke bør organiseres som et eget 

fag. 

 Lærerne mener at demokratiemner bør være obligatorisk lærestoff.  

 Lærerne er ikke helt enige om hvilke emner som er viktige i 

demokratiopplæringen. 

 Internasjonalt forekommer lærerstyrte arbeidsmåter ofte i undervisningen. 

 Lærerne rapporterer om uoverensstemmelser mellom kunnskaps- og 

ferdighetsområder som demokratiundervisningen faktisk legger vekt på, og 

områder den bør legge vekt på. 

  Lærerne har forskjellige oppfatninger av hva elever bør lære for å bli «gode 

samfunnsborgere». 

 Lærerne mener at de bør diskutere med elevene hvilke emner det skal 

arbeides med i demokratiopplæringen. 

I studien er det foreløpig ikke gjort forsøk på å koble data fra elevene og lærerne 

sammen, for eksempel slik at lærernes valg av emner og arbeidsmåter kan 

analyseres i relasjon til elevenes kunnskaps- eller holdningsskåre for hver av de 

154 klassene. Informasjonen fra lærerne kan likevel gi et bilde av hvilke 

demokratisyn de ønsker å framheve i undervisningen. Indirekte gir derfor 

dataene kunnskap om mulige virkninger av demokratiopplæringen, blant annet 

gjennom utviklingen av det klasseromsklimaet som lærernes foretrukne 

undervisningsstil inviterer til. 
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I Norge har 416 lærere som underviser i demokratirelaterte emner, svart på 

spørsmål om hvordan de oppfatter denne undervisningens betydning og 

posisjon. De har også svart på spørsmål om sine holdninger til hva en god 

samfunnsborger er, om sine oppfatninger av innholdet i undervisningen og om 

valg av arbeidsmåter. Nær halvparten av lærerne underviste i samfunnsfag våren 

1999. Av dem var 152 samfunnsfaglærere i de undersøkte klassene. 25% av 

lærerne underviste i KRL, 15% i norsk og 4% i naturfag og/eller i 

kombinasjoner av disse fagene. Ni lærere har ikke oppgitt undervisningsfag.  

Lærerne i samfunnsfag tar i sin undervisning opp emner som mest direkte 

berører temaer i Civic-undersøkelsen, men hovedtendensen i deres svarmønstre 

skiller seg ikke vesentlig fra de øvrige lærernes.  

Ikke overraskende er lærerne enige om at «demokratiopplæring» betyr noe for 

elevenes politiske og demokratiske utvikling (98% enighet), og at slik 

undervisning betyr mye for landet vårt (95% enighet). 94% av de norske lærerne 

er uenige i  at demokratiopplæringen bør foregå som et eget fag, samtidig som 

like mange mener at demokratiemner bør være obligatorisk lærestoff.  97% 

mener at stoffet først og fremst bør knyttes til fagene samfunnsfag, norsk, KRL 

og naturfag, mens 80% mener at stoffet bør integreres i alle fagene det blir 

undervist i skolen.  

Lærere som underviser på et fagfelt, vil naturlig nok mene at «deres» fagområde 

er betydningsfullt. Det følger av faglig identifikasjon gjennom utdanning, 

profesjonell selvforståelse og av allmenne behov for selvrespekt. Mer interessant 

er det at lærerne så utvetydig er enige om at demokratiundervisningen ikke bør 

være reservert ett enkelt fag, men hører hjemme i mange fag. Det tyder på at 

lærerne i overveldende grad slutter seg til tanken om at demokratiet skal være en 

bærebjelke i grunnskolen jfr. Innst.S. nr 151(1995/96), og at de har et 

«generøst» demokratisyn som både omfatter mange slags kunnskap, verdier og 

praktisk handling. 

I det følgende vil vi gi et noe mer konkret bilde av hvilke demokrati-relaterte 

emner lærerne definerer som viktige, og hva de mener elevene bør lære for å bli 

gode samfunnsborgere. 

Emner i undervisningen 

Tabell 7.8 gir en oversikt over de demokratirelaterte emnene lærerene tar opp i 

undervisningen, og som de er bedt om å ta stilling til når det gjelder hvor viktige 

de er for demokratiopplæringen. 15 av dem får en gjennomsnittsskåre på 3.0 

eller høyere (skala fra 1 = ikke viktig til 4 = svært viktig). Dette antyder at alle 

disse emnene blir oppfattet som viktige. De øvrig fem emnene, «internasjonale 

organisasjoner», «folkevandringer», «økonomiske spørsmål», 

«trygdeordninger» og «fagforeninger» ser ut til å få en lavere prioritet i 
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undervisningen. Dette tilsvarer det internasjonale gjennomsnittet (tall i 

parentes). 

Tabell 7.8: Emner i undervisningen. Norsk og internasjonal (i parentes) 

gjennomsnittskåre 

 
Emne Viktighet 

 

Historie 

 

Viktige hendelser i landets historie 

 

3.2    (3.4) 

Grunnloven og det politiske 
system 

Grunnloven (Forfatningen) 3.2    (3.3) 

Ulike oppfatninger av demokrati 3.0    (3.1) 

Valg og valgordninger 3.0    (3.0) 

Ulike politiske systemer 3.1    (3.0) 

Rettsvesen og lovverk 3.1    (3.0) 

Borger- og 
menneskerettigheter 

Statsborgerlige rettigheter og plikter 3.1    (3.6) 

Menneskerettigheter 3.5    (3.6) 

Likestilling mellom menn og kvinner 3.3    (3.2) 

Kulturforskjeller og minoriteter 3.3    (3.2) 

Internasjonale organisasjoner 
og relasjoner 

Internasjonale organisasjoner 2.9    (2.9) 

Internasjonale spørsmål og problemer 3.2    (3.1) 

Folkevandringer 2.6    (2.7) 

Økonomi og velferd Økonomiske spørsmål 2.7    (2.9) 

Trygdeordninger 2.3    (3.0) 

Fagforeninger 2.8    (2.6) 

Medier Farer ved propaganda og manipulering 3.4    (3.3) 

Medier 3.4    (3.3) 

Andre forhold Miljøspørsmål 3.2    (3.4) 

Viktige verdier 3.3    (3.2) 

Det avtegner seg altså et mangslungent bilde av lærernes oppfatning av 

stoffområder som er viktige for demokratiopplæringen. Både kunnskaper om det 

demokratiske systemet (eksempelvis Grunnlov og forfatning, borgerretter, 

rettsvesen og lovverk) og holdninger til demokratiske verdier (eksemplevis 

menneskeretter, likestilling, farer ved propaganda og manipulering) inngår i 

dette bildet. En faktoranalyse av lærernes svar på hvilke emner de tar opp, tyder 

på at det forekommer et visst mønster i oppfatningene, det vil si at emnene 

lærerne prioriterer henger sammen i knipper. Når de fem «minst populære» 

emnene tas bort, avtegner det seg to grupper:   

Den første er satt sammen av sju emner: Grunnloven, statsborgerlige retter, 

oppfatninger av hva demokrati er, politiske systemer, valg og valgordninger, 

rettsvesen og lovverk og landets historie. 
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Det andre svarknippet består av åtte emner: Menneskeretter, internasjonale 

problemer, likestilling, kulturforskjeller, miljøspørsmål, verdier i samfunnet, 

medier og faren ved propaganda og manipulering. 

Svarmønstrene er interessante i den forstand at de kan tyde på to litt forskjellige 

tilnærminger til demokratiundervisningen. Den første synes i hovedsak å legge 

vekt på forutsetninger for og rammer omkring demokratiske livsformer  ved å 

legge vekt på forfatningen, politiske systemer, valgordninger, lovverk og 

historie. På den måten kan dette emneknippet peke i retning av en slags 

formalisme som i praktisk undervisning vil komme til å legge vekt på  

demokratiske former og prosedyrer. 

Den andre tilnærmingen kan se ut til å skyve tyngdepunktet noe over mot verdi- 

og holdningsaspekter ved demokratisk virksomhet. På denne måten antyder den 

noe i retning av en slags aktivisme i demokratisk forståelse. Det er fristende å 

betegne den første tilnærmingen som representativt orientert og den andre som 

deltakerorientert, i tråd med tidligere språkbruk i rapporten.  Men  for det 

første er det vanskelig å si om slike kategoriseringer overhodet tilsvarer de 

respektive lærernes selvforståelse, og for det andre gir ikke disse dataene innsyn 

i hvordan undervisningen faktisk foregår i praksis. 

Selv om faktoranalysen muligens avdekker forskjeller i lærernes meningsunivers 

og i deres «livsverden» innenfor demokratiundervisningen, er det likevel 

vanskelig  å si om de to tilnærmingene er så kategoriske at de går på bekostning 

av hverandre. En korrelasjonsanalyse tyder tvert imot på at det er en positiv 

samvariasjon mellom de to emneknippene (r. = 0,38). Dette kan tolkes som en 

tendens til at lærere som legger vekt på legalistiske og formelle sider ved 

demokratiet i undervisningen, også vil legge vekt på aktivistiske og 

verdimessige elementer.  

All undervisning er avhengig av og preges av en reflekterende tolkningsaktivitet 

der læreren legger sine oppfatninger inn i lærestoff og læreplaner (Fuglestad 

1993). De svarmønstrene som avtegner seg i lærernes forhold til demokrati-

stoffet, gir derfor visse holdepunkter for å anta at deres preferanser kan komme 

til å fargelegge undervisningen – og dermed elevenes læring. Det er bare helt 

marginale forskjeller mellom mannlige og kvinnelige lærere i oppfatningen av 

hvilke emner som er viktige i demokratiundervisningen. 

«Er» og «bør» i demokratiopplæringen 

Som antydet, det generelle mønsteret er at lærerne mener at en lang rekke emner 

hver for seg er viktige å ta opp i undervisningen. Likevel kan det synes som om 

lærerne gir uttrykk for en viss avstand mellom det demokratiundervisningen 

faktisk dreier seg om, og de temaene den ideelt sett bør behandle. Lærene ble 
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bedt om å ta stillingen til følgende utsagn: Når jeg tenker på demokrati-

opplæringen ved min skole, tror jeg mest vekt…blir lagt på / bør legges på 

- kunnskap om samfunnet 

- elevenes kritiske tenkning 

- elevenes sosial og politiske deltakelse 

- utvikling av verdier 

Dette betyr at lærerne ble oppfordret til å gi et personlig inntrykk av det faktiske 

innholdet i demokratiopplæringen på sin skole, og til å uttrykke et mer normativt 

syn på det samme. Én av innholdskomponentene dreier seg om kunnskap, to om 

ferdigheter og én om holdninger. 

Blant lærerne som tar stilling på riktig måte til utsagnet (i Norge bare litt under 

halvparten av hele utvalget), svarer nesten 80% at mest vekt blir lagt på 

kunnskap om samfunnet, og bare 7% at det bør legges mest vekt der. Særlig 

kritisk tenkning, men også deltakelse og utvikling av verdier får tilslutning som 

normative forestillinger om hva det bør legges mest vekt på. Til sammen 93% av 

disse lærerne gir uttrykk for en slik oppfatning.  

Det er viktig å legge merke til at prosenten ubesvart/feilbesvart er stor for denne 

variabelen (over 50%). Det skyldes nok at det er vanskelig for lærerne å ta et 

utvetydig valg mellom er og bør for hvert av de fire kunnskaps- og 

ferdighetsområdene i spørsmålet – nettopp fordi skolene svært ofte forsøker å 

legge vekt på flere av dem. En slik oppfatning styrkes av det som er sagt ovenfor 

om hvilke kunnskapsområder lærerne synes er viktige i demokrati-

undervisningen. Svarfordelingen kan likevel være meningsfull i den forstand at 

lærerne ønsker å dreie undervisningen mer over mot tenkeferdigheter, verdier og 

deltakelse, men at dette er vanskeligere å realisere i praksis. De ideale 

fordringer på dette feltet berører helt sentrale utfordringer i all didaktikk: 

Hvordan drive for eksempel en verdi- og holdningsundervisning som verken er 

overtalende og manipulativ eller triviell og tannløs? 

Dette er spørsmål som antakelig får for lite oppmerksomhet i lærerutdanning og 

fagdidaktisk undervisning. 

Figur 7.9 viser diagrammer over legger vekt på og bør legge vekt på for de 

norske lærerne: 

Når det gjelder spørsmålet om hva demokratiundervisningen bør legge mest 

vekt på, skiller lærerne som underviser i KRL seg ut på en interessant måte. 

Bare 15% av dem vil legge vekt på «sosial og politisk deltakelse», mens hele 

46% vil legge mest vekt på «utvikling av verdier». 

Den internasjonale svarfordelingen på disse variablene går fram av tabell 7.10 

(vedlegg 10 bak i rapporten). Tallene her avviker noe fra tallene som er brukt i 

diagrammet fordi de internasjonale er vektet etter hvor mange elever den enkelte 
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lærer representerer. Tabellen viser at Norge er ett av de land der det er 

påfallende store forskjeller mellom lærenes oppfatning av «er» og «bør» for 

innholdet i demokratiundervisningen.  

 

Figur 7.9: Innholdet i demokratiundervisningen 

Hva bør elever lære for å bli gode samfunnsborgere? 

Lærerne ble bedt om å ta stilling til 15 utsagn som beskriver hva elevene bør 

lære å forstå for å bli gode samfunnsborgere (skala fra helt uenig til helt enig) 

Tabell 7.11 (vedlegg 11 bak i rapporten) viser den internasjonale fordelingen for 

åtte av utsagnene.  

Den enkeltfaktoren som får nesten enstemmig tilslutning fra lærerne i alle 

landene, er kunnskap om landets historie. Den høye oppslutningen om 

historiekunnskap som en forutsetning for å bli en god samfunnsborger synes å 

tilsvare den vekten lærerene gir historie som emne i demokratiundervisningen. 

Dette står i klar kontrast til elevenes oppfatning av historiekunnskap som en 

mindre vesentlig egenskap ved en god voksen samfunnsborger (se kapittel 4). 

Lærere i alle land slutter opp om at det er viktig å adlyde lovene. Aktiviteter for 

å beskytte miljøet og delta i aksjoner som fremmer menneskeretter blir også 

framhevet som ferdigheter det er viktig å lære for å bli en god samfunnsborger.  

Å være med i et politisk parti ser derimot ut til å være minst viktig blant de 15 

faktorene. Med unntak av de kypriotiske lærerne avviser det store flertall av 

lærerne i alle landene at dette er noe elevene bør lære – på samme måte som 

elevene gjør (se kapittel 4). 

Det er store forskjeller i oppslutningen om viljen til å gjøre militærtjeneste for å 

forsvare landet. Lærere fra de fleste vest-europiske landene er tilbakeholdne på 
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dette punktet, hvilket kanskje skyldes den relativt avspente politiske situasjon 

denne delen av verden befinner seg i. 

Kontrasten til oppslutningen om militærtjeneste blant lærerne i Hellas og på 

Kypros, og i en rekke øst-europiske land, er slående. 

Svarfordelingen for de norske lærerne på fire av enkeltvariablene er vist i figur 

7.12. Vi bør kanskje særlig merke oss at 80% av lærene mener at det ikke er 

vesentlig for elevene å lære å forstå at medlemskap i et politisk parti er viktig for 

 

 

 

Figur 7.12: Egenskaper ved en god samfunnsborger  
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å være en god samfunnsborger, mens 20% mener det er viktig. Elevene er som 

kjent blitt spurt om sin oppfatning av hva en god voksen samfunnsborger er. De 

avviser også at partimedlemskap er et kjennetegn på godt samfunnsborgerskap. I 

Norge er mellom 7% og 8% av velgerne medlemmer av de politiske partiene 

som er representert på Stortinget. Det er altså relativt få av velgerne som faktisk 

går til det skritt å melde seg inn i et parti. Partimedlemskap ser derfor ikke ut til 

å ha særlig høy prioritet, selv om folk ellers kan være aktive deltakere i 

samfunnslivet. Lærernes oppfatning kan derfor ses som en avbildning av at 

såpass få er medlemmer av politiske partier.  

Også når det gjelder oppfatninger av hva elevene bør lære for å bli gode 

samfunnsborgere, er det interessant å undersøke mulige mønstre i svarene fra de 

norske lærerne, slik faktoranalyse gir mulighet for. Analysen gir som resultat at 

to sett oppfatninger kan skilles ut. Det ene er sammensatt av følgende seks 

variable:  

Elevene bør lære å forstå at det er viktig… 

 adlyde lovene 

 å være med i et politisk parti 

 å arbeide hardt 

 å ære villig til å gjøre militærtjeneste for å forsvare landet 

 å vise respekt for landets politiske ledere 

 å være glade i og lojale mot fedrelandet 

Det andre settet består av disse ni variablene:  

Elevene bør lære å forstå at det er viktig … 

 å stemme ved valgene 

 å delta i fredelige demonstrasjoner mot lover man mener er urettferdige 

 å ha kunnskap om landets historie 

 å følge med i politiske spørsmål i aviser, radio eller TV 

 å delta i arbeid for å hjelpe folk i nærmiljøet 

 å delta i aksjoner som fremmer menneskeretter 

 å delta i politiske debatter 

 å delta i aktiviteter for å beskytte miljøet 
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 å motarbeide en lov som krenker menneskeretter 

Med en liten overdrivelse, som ikke er større enn at den blir berettiget, kan disse 

to hovedfaktorene i lærernes svar karakteriseres som henholdsvis en lydighets-

faktor og en aktivisme-faktor. Den første oppfatningen av en god samfunns-

borger synes å legge vekt på hardt arbeid, lydighet, respekt, patriotisme og 

innordning. Den andre synes å være opptatt av politisk virke både i tradisjonell 

forstand og på «grasrota» i form av ad hoc-aksjonisme. De to faktorene minner 

altså sterkt om dem vi pekte på under behandlingen av hvilke emner lærerne 

mener er viktige i demokratiundervisningen. 

Kan vi finne noen sammenhenger mellom mønstrene i læreres svar for disse 

faktorenes vedkommende? Ja – og nei. 

Den aller tydeligste samvariasjonen finnes mellom oppfatningen av en god 

samfunnsborger som aktivistisk, og deltakerorientering når det gjelder 

prioritering av emner som tas opp i undervisningen (r. = 0,48). Det finnes ingen 

samvariasjon mellom oppfatningen av en god samfunnsborger som lydig, og 

deltakerorientering i emnevalg (r. = 0,09). Derimot finnes det en positiv og 

signifikant samvariasjon mellom lydig samfunnsborger og representativ 

orientering i prioritering av demokratiemner i undervisningen (r. = 0,23), men 

denne sammenhengen er faktisk enda sterkere for lærere som legger vekt på et 

aktivistisk samfunnsborgerideal (r. = 0,36). 

Da vi tidligere i kapittelet behandlet emner som lærerne tar opp i 

undervisningen, viste vi til at de to emnegruppene som det var mulig å skille 

mellom, ikke utelukket hverandre. Det gjør heller ikke de to samfunns-

borgeridealene. Likevel ser det ut til å være mulig å sammenfatte med følgende: 

Jo mer aktivismeorienterte lærerne er i sitt syn på en god samfunnsborger, jo 

mer vil de legge vekt på emner knyttet til demokratisk deltakelse uten å overse 

betydningen av emner knyttet til det formelle, representative demokratiet. 

Bruk av arbeidsmåter 

Lærerne ble bedt om å besvare spørsmålet Hvor ofte er følgende 

læringsaktiviteter i bruk i dine klasser? (skala fra 1 aldri til  4 svært ofte). 

Spørsmålet er formulert slik at det er vanskelig å si om lærerne som svarer, bare 

gjør det på egne vegne, eller om de gir uttrykk for oppfatninger som også gjelder 

for kolleger som underviser i respondentens klasse. 

Følgende utsagn ble brukt: 

 læreren  velger emner som diskuteres i klassen 

 elevene arbeider med prosjekter som innebærer innsamling av informasjon 

utenfor skolen 
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 elevene arbeider med stoffet i lærebøker 

 elevene løser oppgaver i arbeidsbøker/hefter 

 elevene har gruppearbeid som emner de skal presentere for klassen 

 elevene deltar i rollespill og simuleringer (dramatiseringer) 

 læreren stiller spørsmål og elevene svarer 

 læreren foreleser/forteller/forklarer og elevene noterer 

 læreren lar elevene diskutere kontroversielle emner i klassen 

 elevene deltar i aktiviteter i lokalsamfunnet 

Tabell 7.13 (vedlegg 12 bak i rapporten) viser de internasjonale 

gjennomsnittskårer for hvor ofte åtte av de omtalte  arbeidsmåter er i bruk. 

I de fleste av de 26 landene (i Colombia og USA er ikke lærerne med i 

undersøkelsen) ser det ut til at mer eller mindre lærerstyrte eller lærersentrerte 

arbeidsmåter forekommer hyppigst. En blanding av bruk av lærebøker og 

forelesning (i kombinasjon med bruk av arbeidshefter) er mest fremtredende. 

Danmark, Norge og Sverige er blant de landene der gruppearbeid forekommer 

oftest.  

Lærernes skårer tyder også på at diskusjon av kontroversielle emner forekommer 

relativt ofte i demokratiundervisningen, mens for eksempel rollespill og 

dramatiseringer og til dels også prosjekter er langt sjeldnere i bruk. 

Det er ikke slik at lærerne bare bruker én bestemt form for arbeidsmåter, enten 

lærerstyrte eller elevaktiviserende i sine klasser. Det går heller ikke an å legge 

noen avgjørende kvalitets- eller effektivitetsbedømmelse inn i de to 

betegnelsene i forhold til elevenes demokratiske dannelse. Tvert imot tyder 

analysen av data fra de norske lærerne på at verken valg av emner og stoff, eller 

valg av arbeidsmåter er smalt og ensidig. Men til tross for denne tydelige 

tendensen til mangfold i klasserommet kan det pekes på en annen tendens i 

lærernes oppfatning av hvor ofte de forskjellige arbeidsmåtene forekommer i 

undervisningen. Det viser seg at lærernes oppfatninger henger sammen i faktorer 

eller knipper, slik vi viste til under avsnittene om emner som tas opp i 

undervisningen, og om oppfatninger av hva en god samfunnsborger er. 

Den første faktoren består av variablene elevene arbeider med prosjekter, 

elevene har gruppearbeid, elevene deltar i rollespill og simuleringer, elevene 

diskuterer kontroversielle emner i klassen, elevene deltar i aktiviteter i 

lokalsamfunnet. Sterkt forenklet kan denne undervisningsstilen sies å privilegere 
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elevenes aktive utfoldelse og medvirkning i læreforløpet. Vi kaller den her 

elevaktiv. 

Den andre hovedfaktoren er satt sammen av variablene  læreren velger emner 

som diskuteres i klassen, elevene arbeider med stoffet i lærebøker, elevene løser 

oppgaver i arbeidsbøker/hefter, læreren stiller spørsmål, og elevene svarer, 

læreren foreleser og elevene noterer. Tilsvarende forenklet kan denne stilen gis 

samlebetegnelsen lærerinitiert, selv om valg av disse arbeidsmåtene også 

innebærer en aktivisering av elevene.  

Lærerinitierte og elevaktive arbeidsmåter samvarierer verken positivt eller 

negativt (r. = -0,02). Det er altså ikke slik at det ene settet med arbeidsmåter 

utelukker bruk av det andre. Det er ingen lærere i dette utvalget som sier at de 

aldri bruker elevaktive arbeidsmåter. 121 sier at de gjør det av og til. Det er bare 

37 lærere som sier at de bruker slike arbeidsmåter ofte eller svært ofte. 

Tilsvarende om lærerinitierte arbeidsmåter: bare 13 lærere sier at de av og til 

eller aldri bruker slike arbeidsmåter. 149 svarer at de anvender lærerinitierte 

arbeidsmåter ofte eller svært ofte. 

Det store flertallet av lærerne befinner seg derfor på midten, i den forstand at de 

bruker de forskjellige arbeidsmåtene i et vekselspill med hverandre. Men til 

tross for denne viktige hovedtendensen kan det altså samtidig pekes på en viss 

sammenheng mellom prefererte arbeidsmåter, slik det er gjort ovenfor.  

Lærernes forhold til emner i undervisningen, til samfunnsborgerskap og til bruk 

av arbeidsmåter kan ses i sammenheng med hverandre: Gir dataene grunnlag for 

å si at det finnes bestemte lærertyper eller lærerstiler? En antakelse om at det 

finnes tradisjonelle og moderne (i noen sammenhenger benevnt progressive) 

lærerstiler i praksis, gjør at vi kan forestille oss to hovedkombinasjoner: en 

(moderne) lærerstil som kan tenkes å legge vekt på deltakende emner, på en 

aktivistisk samfunnsborger og som prefererer elevaktive arbeidsmåter. Den 

andre (tradisjonelle) lærerstilen kan tenkes å legge vekt på representative emner, 

på en lydig samfunnsborger og den preferer lærerinitierte arbeidsmåter. 

Dataene gir få holdepunkter for å si at det finnes to så distinkte lærerstiler i 

demokratiopplæringen. Riktignok finner vi flere signifikante korrelasjoner 

mellom de variablene som inngår i typologien tradisjonell og moderne: 

Oppfatningen om at elevene må lære å forstå at en god samfunnsborger er lydig, 

samvarierer eksempelvis med prioritering av representativt orienterte emner i 

undervisningen (r. = 0,23), men ikke med prioritering av deltakende emner  

(r. = 0,10). Et aktivistisk syn på den gode samfunnsborger samvarierer ganske 

klart med prioritering av deltakerorienterte emner i undervisningen (r. = 0,48). 

Men dette synet samvarierer også med valg av repesentativt orienterte emner, 

selv om korrelasjonen er lavere (r. = 0,36). Det er en viss sammenheng mellom 
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bruk av elevaktive arbeidsmåter, et aktivistisk syn på samfunnsborgeren og 

prioritering av deltakende emner i undervisningen, men korrelasjonene er lave.  

Det er dessuten svært få lærere som svarer så systematisk at de kan plasseres 

enten i kategorien tradisjonell (28 lærere) eller i kategorien moderne (22 lærere), 

og det er små forskjeller mellom yttergruppenes oppfatning av betydningen av 

demokratiopplæringen og deres oppfatningen av hva elevene lærer på skolen. 

Hovedtrekk ved lærernes oppfatning av 
demokratiopplæringen 

Hovedinntrykket av lærerne i Civic-undersøkelsen er både at de tillegger 

demokratiopplæringen betydning for elevnes politiske og demokratiske 

utvikling, og at de er bredt orientert mot emnevalg og arbeidsmåter. Lærerne ser 

ikke ut til å arbeide ensidig og begrensende ut fra én oppfatning av demokrati-

begrepet, men de lar både representative og deltakerorienterte aspekter ved 

demokratiet komme til orde i undervisningen. På samme måte ser lærerne ut til å 

kombinere både evne til tilpasning og evne til kritikk i sine oppfatninger av hva 

elevene bør lære å forstå for å bli gode samfunnsborgere. 

De lærerne som tar stilling, er enige om at innholdet i demokratiundervisningen 

i større grad bør legge vekt på elevenes kritiske tenkning, på sosial og politisk 

deltakelse og på å utvikle verdier og i noe mindre grad på kunnskap om 

samfunnet. De lærerne som underviser i KRL, legger særlig sterk vekt på å 

utvikle verdier i demokratiundervisningen. 

Det er et hovedinntrykk at demokratiundervisningen tar i bruk et variert sett av 

arbeidsmåter.  

Når de norske elevene er blant dem som i sterkest grad opplever et 

klasseromsklima som er åpent for diskusjon og uenighet, synes dette å ha en 

parallell i lærernes bruk av «dialogiske» og elevaktiviserende arbeidsmåter. 

Det er mulig å påvise visse mønstre og sammenhenger i lærernes preferanser 

hva gjelder valg av emner i demokratiundervisningen, i deres oppfatninger av 

hva elevene bør lære for å bli gode samfunnsborgere, og i valg av arbeidsmåter. 

Disse mønstrene utgjør likevel ikke så tydelige meningskonstruksjoner at vi kan 

si at elevene utsettes for ensidige oppfatninger eller framgangsmåter i 

demokratiopplæringen. 
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