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KAPITTEL 8 

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER 
I dette kapittelet oppsummerer vi resultatene fra Civic-undersøkelsen som er 

gjennomført i Norge og 27 andre land. Oppsummeringen er delt i tre hoveddeler 

der den første tar for seg elevenes demokratiske beredskap og engasjement og 

elevenes og lærerenes oppfatning av skolen og undervisningen. Den andre 

hoveddelen oppsummerer forskjeller og sammenhenger i materialet som 

betydningen av bakgrunnsfaktorene og sammenhenger mellom samlevariablene. 

Til slutt oppsummeres skole og skolens betydning under overskriften «Skole, 

undervisning og læring». 

Formål og hovedspørsmål 

Formålet  med Civic-undersøkelsen har vært å gi et bilde av 14/15-åringenes 

demokratiske beredskap og vilje til engasjement. På denne bakgrunn ble 

hovedproblemstillingene i undersøkelsen dels formulert som fellesspørsmål for 

alle landene som deltok, og dels som videreføringer av disse spørsmålene i 

oppdraget fra KUF. 

De internasjonale hovedspørsmålene kan sammenfattes til hvordan elevene 

oppfatter hva demokrati er og hvilke borgerrettigheter og -plikter de knytter til 

sin demokratioppfatning; om kjønn og sosiokulturell tilhørighet har betydning 

for demokratiske holdninger og praksis; og om skolens mulige rolle i 

utviklingen av elevenes kunnskaper om og holdninger til demokrati. 

Problemstillingene i oppdraget fra KUF er særlig rettet mot hva elevene skal 

lære av demokratirelevante oppfatninger, kunnskaper og holdninger – og mot 

faktiske læringsresultater. KUFs oppdragsbeskrivelse forsterker på den måten 

skole- og undervisningsperspektivet i den norske rapporteringen. 

Med tanke på elevenes demokratiske kompetanse og beredskap retter Civic-

studien særlig oppmerksomhet mot skolen som sosialiseringsinstitusjon. 

Ambisjonene i det norske læreplanverket og i læreplanene i svært mange andre 

land som deltar i undersøkelsen, peker fram mot en bred og omfattende 

demokratisk kompetanse og beredskap som et resultat av demokrati-

undervisningen. Civic-undersøkelsen retter søkelyset mot noen færre, men 

grunnleggende aspekter ved denne beredskapen. Dette har gjort det mulig å 

gjennomføre en undersøkelse med bruk av de samme instrumentene i 28 land 
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med til dels meget ulike samfunnsforhold og kulturtradisjoner, men med det 

fellestrekk at de oppfatter seg som demokratier.  

Undersøkelsen har operasjonalisert sitt beredskapsbegrep med følgende 

momenter: 

 kunnskaper om demokratiet og demokratiske institusjoner 

 ferdigheter i å tolke politisk informasjon 

 oppfatninger av sosiale og politiske forhold som er bra eller dårlig for 

demokratiet, den gode samfunnsborger og statens rolle 

 holdninger til egen nasjon, kvinners og innvandreres rettigheter, anti-

demokratiske grupper og myndighetene 

I samspill med hverandre antas disse faktorene å påvirke og utløse elevenes 

politiske interesse og vilje til engasjement, og deres forestillinger om framtidig 

demokratisk deltakelse. 

Elevenes demokratiske beredskap og 
engasjement 

Samlevariablene som er brukt i undersøkelsen, gir et bilde av hvordan de norske 

elevene skårer og hvor de befinner seg i forhold til elevene de 27 andre landene 

som har deltatt i undersøkelsen. Tabell 8.1 gir en oversikt over de norske 

elevenes gjennomsnittsskårer og gjennomsnitt på de internasjonale 

samlevariablene (skalaene).  

De norske elevene skårer som det internasjonale elevgjennomsnittet på to 

samlevariabler. Det gjelder variabel 6: «Statens ansvar for velferd, miljø og lov 

og orden» og variabel 8: «Holdninger til nasjonen». Elevene skårer signifikant 

lavere enn det internasjonale elevgjennomsnittet på 3 variable.  Det gjelder 

variabel 4: «Den representativt orienterte samfunnsborger», variabel 7: «Statens 

ansvar for arbeid og økonomi», og variabel 12:  «Representativ politisk 

deltakelse». 

På de øvrige ni variablene skårer de norske elevene signifikant høyere enn det 

internasjonale gjennomsnittet. Særlig høyt skårer de norske elevene på støtte til 

kvinners rettigheter, tillit til myndighetene og i oppfatningen av 

klasseromsklimaet som åpent.  
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Tabell 8.1: Norske og internasjonale gjennomsnittsskårer på samlevariablene. 

 Variabel 
Skåre norske 

elever 
Int. gj.snitt-

skåre 

1 Kunnskaper om demokrati 103  100 

2 Ferdigheter i tolkning av informasjon 103  100 

3 Samlet kognitiv skåre 103  100 

4 Den representativt orienterte samfunnsborger  9.3  10 

5 Den deltakerorienterte samfunnsborger 10.2  10 

6 Statens ansvar for velferd, miljø og lov orden 10.0  10 

7 Statens ansvar for arbeid og økonomi 9.6  10 

8 Holdninger til nasjonen 9.9  10 

9 Støtte til innvandreres rettigheter 10.3  10 

10 Støtte til kvinners rettigheter 10.9  10 

11 Tillit til myndighetene 10.8  10 

12 Representativ politisk deltakelse 9.7  10 

13 Betydningen av elevdeltakelse på skolen 10.3  10 

14 Opplevelse av et åpent klasseromsklima 10.6  10 

 = skåre signifikant under internasjonalt gjennomsnitt 

 = skåre signifikant over internasjonalt gjennomsnitt 

I et internasjonalt perspektiv gir dette følgende bilde av den norske 

gjennomsnittseleven: Han og hun har relativt gode kunnskaper om demokratiet 

og ferdigheter i å tolke politisk informasjon. Bortsett fra vilje til å stemme når de 

blir voksne, ser de ikke seg selv som en særlig aktive deltakere i det 

representative demokrati. Samtidig er den norske gjennomsnittseleven noe mer 

orientert mot en mer direkte aksjonspreget deltakelse i demokratisk virksomhet. 

Han og hun mener at staten bør ha mer ansvar for borgernes velferd, lov og 

orden og for miljøet enn for folks arbeid og økonomi. Han og hun, særlig hun, er 

sterkt likestillingsorienterte og støttende overfor innvandreres rettigheter i 

samfunnslivet, og gjennomsnittseleven uttrykker sterk tillit til myndigheter og 

politiske institusjoner – bortsett fra politiske partier. Den norske eleven har tiltro 

til at det betyr noe å delta på forskjellige måter i skolens liv, og opplever i høy 

grad en demokratiundervisning og et klasseromsklima som er åpent for uenighet 

og diskusjon. 

Hovedinntrykket må utfylles med følgende momenter til en beskrivelse av 

elevenes demokratiske beredskap, internasjonalt og i Norge: 
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Hovedtrekk ved elevenes beredskap 

I de fleste land har elevene grunnleggende kunnskaper om 
demokrati og demokratiske institusjoner 

Resultater fra undersøkelsen viser at elevene i de fleste land har grunnleggende 

kunnskaper om demokrati, demokratiske institusjoner og sentrale demokratiske 

rettigheter og plikter. Mange av de norske elevene svarer riktig på spørsmål som 

dreier seg om hensikten med lover (84%), betydningen av politiske rettigheter 

(80%) og hensikten med flere politiske partier (83%).  De norske elevene 

plasserer seg internasjonalt i gruppen som er signifikant bedre enn 

gjennomsnittet. 

Elevene i de fleste land dokumenterer ferdigheter i å tolke politisk 
informasjon 

De norske elevene skårer høyt med 77% og 79% riktige svar, når de tolker 

tegninger med politisk budskap. Like høyt antall riktige svar kom på spørsmål 

der de identifiserte et politisk standpunkt og demonstrerte en politisk avveining. 

Et flertall av elevene svarer også riktig på spørsmål som skiller fakta og 

meninger og andre spørsmål som krever resonnement. Internasjonalt plasserer 

de norske elevene seg signifikant over gjennomsnittet. 

Internasjonalt og i Norge slutter elevene seg til allment aksepterte 
oppfatninger av hva som er bra eller dårlig for demokratiet 

Elevenes oppfatning er at det er svært bra for demokratiet når innbyggere fritt 

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

når det finnes mange organisasjoner folk kan melde seg inn i. Det er ikke bra for 

demokratiet når rike forretningsfolk har større innflytelse over styre og stell enn 

andre, når politikere har innflytelse på dommere og rettsvesen og hvis ett 

selskap eier alle aviser i et land. 

Elever i alle land er enige i at gode samfunnsborgere adlyder lovene 
og stemmer ved valg 

93% av de norske elevene svarer at en god voksen samfunnsborger adlyder 

lovene, 70% svarer at det er viktig å stemme ved alle valg. Oppfatningen av den 

gode samfunnsborgeren som medlem i et politisk parti får mindre støtte både 

internasjonalt og blant de norske elevene. Derimot er det viktig at samfunns-

borgeren arbeider for menneskeretter og for å beskytte miljøet. Samlet illustrerer 

dette en sterkere støtte til en direkte deltakende samfunnsborger enn til en som 

begrenser seg til deltakelse rettet mot det representative demokrati.  
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Elever i alle land støtter statens ansvar for befolkningens velferd 

Det er særlig statens ansvar for helseomsorg, de eldres levestandard, 

grunnutdanning, og lov og orden som får sterk støtte. Mellom 80 og 90% av 

elevene internasjonalt uttrykker at disse områdene sannsynligvis eller absolutt 

bør være statens ansvar. De norske elevene støtter også disse sidene ved 

velferdsstaten. Elevene i Norge gir lavere støtte til statens ansvar for arbeid og 

økonomi enn det internasjonale gjennomsnittet. Det motsatte er tilfelle i land 

som nylig har hatt sosialistiske økonomier.  

De fleste elevene har et positivt bilde av sitt eget land 

Flertallet av elevene i landene som deltar i undersøkelsen har ganske positive 

følelser overfor sitt eget land som et nasjonalt og symbolsk fellesskap. De 

norske elevene er mer preget av en demokratisk nasjonalisme enn av en 

etnosentrisk nasjonalisme. De er glade (88%) og stolte av landet sitt (82%), men 

dette forhindrer ikke at de også har positive holdninger til andre land. Elevene 

ser på naturen som et viktigere symbol på Norge enn felles kultur og felles 

historie. 

Elever i alle land gir sterk støtte til innvandreres rettigheter 

Støtten til innvandreres rettigheter er sterk internasjonalt. Norske elever befinner 

seg i gruppen som er signifikant høyere enn gjennomsnittet. Over 80% av de 

norske elevene er enige i at innvandrere bør ha de samme rettigheter som alle 

andre, mens 71% mener at innvandrere bør ha anledning til å snakke sitt eget 

språk. 

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

Nær halvparten av de norske elevene støtter anti-demokratiske gruppers rett til å 

ytre seg, holde møter, stille til valg og lede TV-programmer. En stor gruppe 

elever tar ikke stilling til dette vanskelige spørsmålet, og en like stor gruppe er 

imot de anti-demokratiske gruppers ytringsrett.  

Elever i alle land gir sterk støtte til kvinners rettigheter 

Støtten til kvinners politiske rettigheter er sterk internasjonalt og spesielt sterk i 

Danmark og Norge. 90% av de norske elevene mener at kvinner bør stille til 

valg og delta i politikken på lik linje med menn. Bare 14% av elevene mener 

menn bør få arbeid før kvinner når det er lite arbeid å få. 
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Tilliten til myndighetene varierer mye fra land til land 

Norske elever uttrykker sammen med danske sterkest tillit til myndighetene av 

landene som er med. De norske elevenes tillit til media er noe mindre og til 

politiske partier relativt lav. Nær 70% av elevene uttrykker tillit til Stortinget, 

mens noe under 40% har tillit til politiske partier. Tilliten til offentlige 

myndigheter og politiske partier er likevel sterkere enn gjennomsnittet for andre 

deltakerland, og tilliten til mediene nær den samme som gjennomsnittet. 

Hovedtrekk ved elevenes interesse og engasjement 

De faktorene i elevenes demokratiske beredskap som er trukket fram ovenfor, 

kan ses på som forutsetninger for å utvikle interesse og engasjement for 

demokratiet som samfunns- og styringsform – samtidig som interesse og 

engasjement står i et gjensidig påvirkningsforhold til hverandre. Her følger en 

sammenfatning av tilstanden for 14-åringenes interesse og engasjement. 

I de fleste land er 14-åringer moderat interessert i politikk. 

Bare i fire land svarer mer enn 50% av elevene at de er interessert i politikk. I 

Norge svarer under 30% at de er det. De norske elevenes direkte interesse for 

samfunnsspørsmål kan derfor synes liten. Indirekte uttrykker de imidlertid 

sterkere interesse gjennom at nær 40% sier at de diskuterer politiske spørsmål 

med særlig foreldre og familie, men også med venner og lærere. Mellom 80% 

og 90% av elevene svarer at de følger med på nyheter i aviser og fjernsyn. 

Relativt få norske elever er med i politiske organisasjoner og 
interesseorganisasjoner 

Elevenes engasjement kommer blant annet til uttrykk gjennom deltakelse i 

organisasjonslivet i dag. 5% oppgir at de har vært eller er med i en politisk 

ungdomsorganisasjon. Henholdsvis 14% og 5%  har vært eller er med i 

organisasjoner som arbeider for miljøet og menneskerettigheter.  

Mange norske elever har deltatt i innsamlingsaksjoner og idrett 

Over tre fjerdeler av 14-åringene i Norge svarer at de har samlet inn penger til 

veldedig formål. Nesten like mange svarer at de har vært med i eller er aktive i 

idrett og idrettslag. Mange elever får gjennom dette kontakt med sosiale 

utfordringer og organisasjonslivet. 

Bortsett fra stemmegivning er elevene internasjonalt lite støttende 
til tradisjonelt politisk engasjement 

Når det gjelder en mulig framtidig deltakelse i det representative demokrati, 

markerer de norske elevene seg internasjonalt. 81% sier de sannsynligvis eller 
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sikkert vil stemme ved valg når de blir voksne, et høyere tall enn det 

internasjonale gjennomsnittet. Nesten like mange svarer at de vil skaffe seg 

informasjon om kandidatene før de stemmer. For andre former for tradisjonell 

politisk deltakelse som å melde seg inn i et parti (14%), stille til valg (9%) ligger 

Norge signifikant under det internasjonale gjennomsnittet. Tallene kan virke 

lave, men det dreier seg om mange personer, henholdsvis 7000 og 4500, fra 

dette alderskullet.  

Mange elever er åpne for andre former for deltakelse i 
samfunnslivet 

De norske elevene er mer tilbøyelige til å være åpne for andre former for 

framtidig deltakelse i samfunnslivet enn den representative. Over 30% kan tenke 

seg å delta i en fredelig protestmarsj eller møte, og 26% kan tenke seg å samle 

underskrifter til et opprop og 16% skrive leserinnlegg i avisen.  

Hovedtrekk ved elevenes og lærernes oppfatning av skolen 

Her følger en sammenfatning av elevenes oppfatning av elementer i 

demokratiundervisningen, av betydningen av skoledeltakelse og opplevelsen av 

åpent klasseromsklima. Til slutt gis en sammenfatning av lærernes syn på 

demokratiundervisningen. 

Elevene gir uttrykk for at de har lært viktige demokratiske 
ferdigheter og holdninger på skolen 

Elever i alle land gir gjennomgående uttrykk for at de på skolen har lært 

ferdigheter som dreier seg om å forstå andre og å omgås andre. Nesten alle de 

norske elevene mener de har lært å samarbeide med andre elever. 80% mener at 

de har lært å forstå andres oppfatninger 

Elever i mange land mener at skolen ikke har lært dem betydningen 
av å stemme ved valgene 

I nesten alle land oppgir omkring halvparten eller færre elever at de har lært noe 

om betydningen av å delta ved lokale og nasjonale valg. I Norge er det 48% av 

elevene som mener at dette er noe skolen har formidlet. Det kan være at de 

øvrige elevene mener at de har lært mer om dette utenfor skolen. 

Nær halvparten av de norske elevene har vært tillitsvalgte i klassen 
eller elevrådet 

Læreplanverket understreker at klasse- og elevrådsarbeid kan gi viktige bidrag 

til utvikling av elevenes demokratiske beredskap. 47% av elevene har hatt eller 

har posisjoner som tillitsvalgt i skolesammenheng. 1/3 har ledet klasseråd. Sju 
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av ti elever er enige i at ”Arbeidet i klasserådet er viktig for elevene”. Elevenes 

oppfatning av hvor ofte de har klasseråd varierer imidlertid mye. 

Relativt få elever mener at de har vært med på planlegging og 
vurdering av undervisningen 

Klare mindretall blant elevene oppgir at de har vært med på planlegging av 

undervisningen (19%), at de har diskutert hvordan klassen skal arbeide (40%) 

eller hvordan skolearbeidet skal vurderes (38%). Svært få har gjort det i stor 

grad. På andre spørsmål svarer imidlertid elevene at de gjerne vil ha mer 

medbestemmelse over planlegging, bruk av arbeidsmåter (68%) og andre 

forhold på skolen.  

Norske elever har tro på betydningen av å delta i skolesamfunnet. 

Over 80% av de norske elevene har sterk tro på betydningen av å delta i skolens 

liv, i form av å velge elevrådsmedlemmer, arbeide sammen, og å organisere seg 

for å fremme synspunkter. Slik deltakelse er en viktig trening i demokrati. Tiltro 

til skoledeltakelse varier mellom landene, og norske elever ligger over det 

internasjonale gjennomsnittet. Mange norske elever mener at de kan ta opp 

urettferdighet i skolesamfunnet med sine lærere. 

Norske elever er blant dem som opplever klasseromsklimaet som 
spesielt åpent for diskusjon 

I Civic-sammenheng blir elevenes opplevelse av et åpent klasseromsklima sett 

på som viktig både for utvikling elevenes kunnskaper og for deres demokratiske 

verdier og deltakelse. Elever i de fleste land har en opplevelse av klasseroms-

klimaet som åpent. De norske elevene, særlig jentene, er av de som sterkest gir 

uttrykk for opplevelse av et klasseromsklima som er åpent for uenighet og 

diskusjon. Åtte av ti elever mener de fritt kan være uenige og uttrykke sine 

meninger ovenfor sine lærere. Færre elever opplever at de oppfordres til å 

diskutere politikk, men likevel flere enn det internasjonale gjennomsnittet. 

Lærerne mener at demokratiundervisningen fremmer elevenes 
demokratiske beredskap  

Lærere i alle land er enige om at demokratiundervisningen betyr noe for 

elevenes demokratiske og politiske utvikling, og at den betyr mye for landet. 

Nesten 100% av lærerne i Norge slutter seg til det. De er samtidige unisont 

enige om at demokratiopplæringen ikke bør foregå som et eget fag, men at den 

bør knyttes til fagene samfunnsfag, norsk, KRL og naturfag og at den bør være 

obligatorisk. 
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Lærerne tar opp svært varierte emner i demokratiundervisningen 

Lærerne tar opp en lang rekke demokratirelaterte emner i undervisningen. Disse 

inkluderer både kunnskaper om det demokratiske system og holdninger til 

demokratiske verdier. Lærere i alle land er enige om at «kunnskap om landets 

historie» er et av de viktigste emner i undervisningen og at slik kunnskap er 

viktig for elevene for å bli en god voksen samfunnsborger.  

Internasjonalt og i Norge er det uoverenstemmelser mellom hva 
som blir lagt vekt på og hva det bør legges vekt på 

Mange av lærerne er opptatt av at demokratiundervisningen bør legge mer vekt 

på elevenes kritiske tenkning, politiske deltakelse og på verdier, og mindre vekt 

på kunnskap om samfunnet. Fire av fem norske lærere som besvarte spørsmålet, 

mener at demokratiundervisningen legger mest vekt på kunnskaper, mens et 

stort flertall samtidig mener at vekten bør legges på de tre andre emneområdene. 

Internasjonalt forekommer lærerstyrte arbeidsmåter oftest i 
undervisningen 

I de aller fleste land i undersøkelsen forekommer meddelende eller lærestyrte 

arbeidsmåter hyppigst. Norske lærere bruker likevel et variert sett av 

arbeidsmåter i demokratiundervisningen. Norge (og Sverige og Danmark) er 

blant de land der gruppearbeid forekommer oftest og der lærerne også legger 

opp til diskusjon av kontroversielle emner i undervisningen. 

Forskjeller og sammenhenger i materialet 

I det følgende ser vi på hvordan bakgrunnsvariabler viser likheter og forskjeller 

mellom elevene i undersøkelsen. Videre ser vi på hvordan samlevariablene 

korrelerer og tyder på sammenhenger i materialet.  

Betydningen av bakgrunnsvariabler 

De ulike bakgrunnsvariablene er kort beskrevet i kapittel 1: «Civic-

undersøkelsen, metoder og analyse». 

Geografisk tilhørighet, språk og alder 

Tre variabler som man kunne vente seg utslag på, er geografisk tilhørighet, 

språk (bokmål/nynorsk) og ulik alder mellom elevene i 9. klasse. Men det trer 

ikke fram noen signifikante forskjeller når vi bruker disse variablene. Derfor 

henvises det ikke til disse variablene i rapporten. 
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Minoritetsspråklig bakgrunn 

Generelt skiller elever med minoritetsspråklig bakgrunn seg lite ut fra 

gjennomsnittet. De har litt lavere kognitiv skåre, de støtter kvinners rettigheter i 

litt mindre grad og er ikke fullt så positive til nasjonen som gjennomsnittet. De 

er noe mer positive til innvandrere enn det gjennomsnittet er. Forskjellene er 

små, og det er viktig å merke seg at det ikke er større forskjeller på samle-

variablene for oppfatninger, holdninger, interesse og engasjement for de 

minoritetsspråklige elevene. 

Kjønnsforskjeller  

Den variabelen som oftest viser signifikante forskjeller mellom elevene, er 

kjønn. Det er noen kjønnsforskjeller å spore i samlevariablene. Jentene er mest 

positive til kvinners og innvandreres rettigheter. De norske guttene er likevel – 

internasjonalt sett – blant de mest positive til kvinners rettigheter. 

Samlevariabler kan også skjule kjønnsforskjeller. Et eksempel på det er den 

kognitive skåren for gutter og jenter for alle spørsmål. Samlet skåre viser 

nærmest ingen forskjell. Men på flere enkeltspørsmål har jentene og guttene 

ganske ulike skårer. For eksempel svarer 10 prosentpoeng flere jenter enn gutter 

rett på et spørsmål om en rettighet i FNs barnekonvensjon, mens guttene skårer 

over 10 prosentpoeng bedre enn jentene på et par spørsmål knyttet til økonomi.  

Når det gjelder holdninger til nasjonen viser guttene en mer nasjonalistisk og 

patriotisk holdning enn jentene, til dels i en etnosentrisk forstand.  

På de fleste områder og svært mange enkeltutsagn er det helt ubetydelige 

kjønnsforskjeller. Det gjelder for eksempel oppfatningen av den representativt 

orienterte samfunnsborgeren (kapittel 4), begge samlevariablene om hva som 

skal være statens ansvar (kapittel 4) og interesse for politikk (kapittel 6). 

Egen utdanning 

Bakgrunnsvariabelen som forteller om elevenes egen utdanning henger sterkest 

sammen med den kognitive skåren, men det er også en viss samvariasjon 

mellom denne og støtte til kvinner og innvandrere, til framtidig politisk 

deltakelse og at staten har ansvar for velferd, miljø, lov og orden. Det er ikke 

samvariasjon mellom denne bakgrunnsvariabelen og holdninger til nasjonen og 

at det er staten som har ansvar for arbeid og økonomi. 

Deltakelsesprofil 

Det er liten sammenheng mellom medlemskap i de ulike organisasjonene og 

samlevariablene for kognitiv skåre, oppfatninger, holdninger, interesse og 

engasjement. Det henvises derfor ganske sjeldent til elevenes deltakerprofil i 

rapporten.  
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Familie 

Antall bøker hjemme har vist seg å være en god indikator på sosiokulturell 

bakgrunn. Også denne variabelen viser forskjeller i måten elevene svarer på. 

Utslagene er ofte i samsvar med utslagene på den kognitive testen. Jo flere 

bøker, jo høyere skåre. Ellers er det en viss samvariasjon mellom bøker hjemme 

og støtte til kvinners rettigheter, interesse for politikk, støtte til innvandrere og at 

staten skal ha ansvar for velferd, miljø, lov og orden. 

Et annet utsagn der antall bøker hjemme viser forskjeller mellom elever, er 

betydningen av flagg og nasjonalsang. Jo flere bøker man har hjemme, jo 

mindre betyr flagg og nasjonalsang.  

Mors og fars utdanning sier vanligvis noe om elevenes sosioøkonomiske 

bakgrunn. Det er ganske stor samvariasjon mellom mors og fars utdanning på 

den ene siden og skåre på den kognitive testen. Ellers er det ikke i så mange 

sammenhenger denne variabelen samvarierer med elevenes oppfatninger, 

holdninger, interesse eller engasjement. 

Medier og nyhetsorientering 

Det å følge med på nyheter slår generelt sett svært lite ut. Nesten alle elevene 

oppgir at de holder en avis, og dermed skiller ikke denne variabelen mellom 

ulike grupper av elever. Det eneste stedet der det er en svak samvariasjon, er om 

man daglig har tilgang på avis og skåre på den kognitive delen av under-

søkelsen. Men når det gjelder holdninger til myndighetene, har elever som ser 

mye på nyheter på TV, noe større tillit til myndighetene. De som ser svært mye 

eller ikke i det hele tatt på TV, har noe lavere skåre på den kognitive testen enn 

det gjennomsnittet har.  

Sammen med venner/jevnaldrende 

Elevene ble spurt om de var mye sammen med jevnaldrende og om de var mye 

ute om ettermiddagen/kveldene. Disse indikatorene har gitt få og små utslag, og 

det er derfor i liten grad henvist til samvær med jevnaldrende i analysene av 

elevenes kognitive skåre, oppfatninger, holdninger, interesse og engasjement. 

Betydningen av disse funnene 

I og med at flere av bakgrunnsvariablene samvarierer med elevenes kognitive 

skåre, oppfatninger, holdninger, interesse og engasjement, er det klart at det ikke 

bare er skolefaktorer som har betydning for utviklingen av elevenes 

demokratiske beredskap. Ikke minst elevenes hjemmebakgrunn har betydning i 

denne sammenhengen. 
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Sammenhenger mellom samlevariablene 

Tabell 8.2 viser korrelasjonene for de norske resultatene på alle de 

internasjonale samlevariablene som er brukt i undersøkelsen. Tabellen er delt av 

den svarte diagonalen slik at tallene over viser korrelasjonene på elevnivå. 

Tallene under den svarte diagonalen viser korrelasjonene på klassenivå. 

Korrelasjoner over 0,20 på elevnivå og 0,24 på klassenivå er skravert med 

gråtone. Korrelasjonen på klassenivå må være høyere enn på elevnivå for å være 

signifikant. 

Tabell 8.2: Korrelasjon mellom samlevariablene 
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Den representativt  
orienterte samfunnsborger  

 0,39** 0,15** 0,15** 0,24** 0,20** 0,02 0,06** 0,15** 0,24** 0,09** 0,08** 

Den deltakerorienterte 
samfunnsborger  

0,37**  0,26** 0,32** 0,17** 0,19** 0,26** 0,25** 0,25** 0,10** 0,18** 0,18** 

Statens ansvar for arbeid 
og økonomi  

0,13 0,23**  0,44** 0,11** 0,13** 0,16** 0,18** 0,21** 0,00 0,12** 0,06** 

Statens ansvar for velferd, 
miljø og orden 

0,23** 0,38** 0,54**  0,16** 0,20** 0,26** 0,21** 0,25** 0,08** 0,17** 0,26** 

Tillit til myndighetene  0,33** 0,20** 0,05 0,22**  0,29** 0,15** 0,13** 0,16** 0,12** 0,23** 0,06** 

Holdninger til nasjonen 0,21** 0,17* 0,08 0,18* 0,44**  0,09** 0,03 0,22** 0,04* 0,16** 0,02 

Støtte til kvinners 
rettigheter 

0,04 0,39** 0,23** 0,33** 0,17* 0,14  0,44** 0,31** 0,01 0,23** 0,27** 

Støtte til innvandreres 
rettigheter 

0,12 0,34** 0,16* 0,21** 0,07 0,16* 0,47**  0,30** 0,05* 0,21** 0,19** 

Betydningen av 
elevdeltakelse på skolen 

0,10 0,33** 0,27** 0,41** 0,16* 0,26** 0,43** 0,36**  0,06** 0,21** 0,14** 

Representativ politisk 
deltakelse 

0,29** 0,04 0,10 0,11 0,16 0,09 0,12 0,11 0,03  0,06** 0,10** 

Opplevelse av et åpent 
klasseromsklima 

0,11 0,27** 0,01 0,20* 0,35** 0,28** 0,38** 0,25** 0,26** 0,03  0,21** 

Samlet kognitiv skåre 0,06 0,32** 0,01 0,26** 0,19* 0,03 0,35** 0,14 0,19* 0,01 0,34**  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 8.2 viser at det er høyest korrelasjon på elevnivå mellom to par 

samlevariabler: holdninger til innvandrere og til kvinners rettigheter som det ene 

paret, og at staten skal ha ansvar for velferd, miljø, lov og orden – og for arbeid 

og økonomi. Nesten like høy korrelasjon er det mellom den representativt 

orienterte og den deltakerorienterte samfunnsborgeren. Det er ganske høy 

korrelasjon mellom støtte til kvinners og innvandreres rettigheter og  elev-

deltakelse i skolesamfunnet. På klassenivå stiger korrelasjonen mellom de to 
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samlevariablene om statens ansvar mer enn samvariasjonen mellom støtte til 

kvinners og innvandreres rettigheter. 

De to korrelasjonene som stiger mest fra elev- til klassenivå, er betydningen av 

elevdeltakelse og at staten skal ha ansvar for velferd, miljø, lov og orden, 

dessuten åpent klasseromsklima og støtte til kvinners rettigheter. Dette er viktige 

indikatorer på skolens betydning. 

Den samlevariabelen som korrelerer mest med alle de andre, er den deltaker-

orienterte samfunnsborgeren. Den samlevariabelen som korrelerer minst med de 

andre, er framtidig politisk deltakelse. En annen samlevariabel som korrelerer 

lavt med de andre er representativ politisk deltakelse i framtiden. Den korrelerer 

bare sterkt med oppfatningen av den representativt orienterte samfunnsborgeren. 

Disse manglende korrelasjonene er verdt å merke seg. Vi har ikke funnet at disse 

elevene har spesielt god skåre, i stedet fordeler elevene seg over hele skalaen av 

resultater. Det indikerer at elevene som er interessert i politikk og kan tenke seg 

å delta mer aktivt i det representative demokrati er svært mangfoldige og derfor 

representerer alle kategorier elever. De må virkelig kunne karakteriseres som 

representative. 

Betydningen av disse funnene 

De aller fleste høye korrelasjonene stiger fra individnivå til klassenivå. Dette 

kan være indikasjoner på at klassen – og dermed skolemiljøet – har betydning 

for hvilken demokratisk kompetanse elevene utvikler. 

Skole, undervisning og læring 

En av hovedbegrunnelsene for å gjennomføre Civic-studien, har vært å 

undersøke skolens ansvar og betydning for utvikling av elevenes demokratiske 

beredskap og engasjement. 

Studien antar at skolen er en av de institusjoner som mest eksplisitt forbereder 

unge mennesker på deres rolle som samfunnsborgere, det vil i denne 

sammenheng si som deltakere i demokratisk politisk virksomhet. I forlengelsen 

av de internasjonale problemstillingene, er derfor oppdraget fra KUF særlig 

rettet mot demokratirelaterte læringsmål i læreplanverket og mot elevenes 

læringsresultater. 

Hva skal elevene lære? 

Rapportens analyse av læreplanverket og av Stortingets behandling av 

prinsipper og retningslinjer for den 10-årige grunnskolen, viser at elevene bør 

utvikle en dobbelt oppfatning av demokratiet. Denne demokratiforståelsen 

omfatter både kunnskaper om det representative demokratiske system slik det er 
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vokst fram som et resultat av politisk vilje gjennom historisk strid og vilje til å 

delta i dette som velger, og den omfatter vilje og evne til demokratisk deltakelse 

som går langt ut over bruk av stemmeretten ved valgene. 

I dokumentene blir demokratiundervisningen videre knyttet til utvikling av 

elevenes kommunikative ferdigheter (lese, forstå, tolke) og deres dialogiske 

ferdigheter (lytte, spørre, argumentere, kritisere). 

Læreplanverket og Stortingsbehandlingen legger også vekt på en demokrati-

oppfatning som er knyttet til utvikling og integrering av demokratiske 

holdninger og et «demokratisk sinnelag» basert på akseptering av 

grunnleggende menneskerettigheter. Læreplanverket er særlig tydelig når det 

gjelder utvikling av elevenes likestillingsorientering og deres toleranse overfor 

anderledeshet basert på kulturell og religiøs tilknytning. 

Læreplanverket understreker i tillegg at det er nødvendig å beherske kulturelt 

definerte forståelsesformer for å kunne delta i demokratisk virksomhet, men at 

en slik «nasjonal» felleskunnskap ikke står i motsetning til internasjonalt 

medansvar. I tillegg foreskriver læreplanene en lang rekke spesifikke 

demokratirelaterte kunnskaper, ferdigheter og holdninger som mål for elevenes 

læring. Disse er det gjort rede for i kapittel 2. 

Og hva har de lært? 

Både skolens formelle undervisning og det sosiale miljø elevene beveger seg i 

gjennom skoletiden, påvirker hele deres kognitive og emosjonelle 

forestillingsverden. Det er imidlertid vanskelig å isolere skolens relative 

betydning for elevenes læring av demokratirelevante kunnskaper, ferdigheter, 

oppfatninger og holdninger. Slik læring er et resultat av et mangesidig samspill 

mellom alle de instansene som inngår i Civic-studiens grunnmodell for 

demokratisk dannelse, oktogenmodellen.  

Resultatene av kartleggingen av elevenes kunnskaper om demokrati (kognitiv 

skåre) viser at elevene har gode kunnskaper om grunnleggende trekk ved 

demokratiske institusjoner og prosesser, og at de behersker grunnleggende 

ferdigheter i å forstå/tolke politisk kommunikasjon.  

Elevene støtter grunnleggende menneskerettspregede oppfatninger av sosiale og 

politiske forhold som er bra for demokratiet og identifiserer forhold som ikke er 

bra for demokratiet. Eleven er svært likestillingsorienterte og gir uttrykk for 

tolerante holdninger ovenfor innvandrere. 

Elevene har kunnskaper om demokratiet som et representativt politisk system, 

og de fleste er villige til å bruke stemmeretten som voksne. I tillegg er de mer 

orientert mot direkte aksjonspreget politisk deltakelse enn gjennomsnittet i andre 

land, inkludert de andre nordiske. 
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Mindre grupper av elever har noe svakere kunnskaper og ferdigheter enn 

gjennomsnittet, og de uttrykker oppfatninger som ikke alltid er konsekvente og 

konsistente. Det er også en liten gruppe elever som ikke utvikler de 

oppfatningene og holdningene som L97 ønsker å fremme, men denne gruppen 

må betegnes som forbausende liten. 

Betydningen av skole 

I undersøkelsen viser tre skolerelaterte resultatområder seg som særlig 

betydningsfulle. Det er kognitiv skåre, opplevelsen av åpent klasseromsklima og 

betydningen av elevdeltakelse i skolesamfunnet. 

Kognitiv skåre 

I Civic-undersøkelsen regnes den samlede skåre for kunnskaper og ferdigheter 

for en skolerelatert variabel, selv om den også i noen grad henger sammen med 

sosiokulturell og -økonomisk bakgrunn. 

Den kognitive skåren samviarierer klart med flere av de andre samlevariablene. 

Det er høyest samvariasjon mellom kognitiv skåre og støtte til kvinners 

rettigheter, åpent klasseromsklima og at staten har ansvar for velferd, miljø, lov 

og orden. I flere sammenhenger er det grunnlag for å trekke den konklusjonen at 

jo høyere skåre på den kognitive testen, jo mer demokratiske oppfatninger og 

holdninger har elevene. 

Ut fra den kognitive skåren deles elevene ofte i fire like store grupper – 

kvartiler. Det høyest skårende kvartilet blir sammenliknet med det lavest 

skårende kvartilet når det gjelder hvilke oppfatninger, holdninger og hvilket 

engasjement de to gruppene gir uttrykk for. Materialet viser betydelige 

forskjeller mellom de to gruppene i synet på hva som er bra og ikke bra for 

demokratiet og flere andre variabler. Elevene i det kvartilet som skårer høyt på 

den kognitive delen av testen, svarer i tillegg langt mer konsekvent og konsistent 

enn det elevene i det lavtskårende kvartilet gjør. Et annet eksempel på dette er at 

elever med lave kunnskapsskårer er mindre tilbøyelige til å si at det er statens 

oppgave å støtte velferdsstaten enn elever som skårer høyt.  

Elevene med høyest skåre på kunnskaper og ferdigheter er de som synes mest 

åpne for å delta i demokratiske aktiviteter. I alle land er det en positiv 

samvariasjon mellom kunnskaper og framtidig demokratisk deltakelse. Jo mer 

elevene vet om demokratiske prosesser og institusjoner, jo mer tilbøyelige er de 

til å si at de kommer til å stemme som voksne. At samvariasjonen stiger når 

resultatene aggregeres til klassenivå, er en indikator på skolens betydning for 

elevenes læring. 
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Åpent klasseromsklima 

Det er positiv samvariasjon mellom denne samlevariabelen og mange av de 

andre samlevariablene. Sterkest er samvariasjonen mellom opplevelse av et 

åpent klasseromsklima og tillit til myndighetene, støtte til kvinners rettigheter, 

støtte til innvandrere, kognitiv skåre og betydningen av elevdeltakelse. Både 

tillit, holdninger, kunnskaper og deltakelse er helt sentrale demokratiske 

egenskaper. Det er minst samvariasjon mellom åpent klasseromsklima og 

framtidig politisk deltaking og den representativt-orienterte samfunnsborgeren. 

Det ville jo vært rimelig å tenke seg at åpent klasseromsklima førte til et større 

ønske om framtidig politisk deltakelse. En tolkning av tallene kan som nevnt 

tidligere være at de «kommende politikere» skiller seg lite ut, ergo er de som 

«alle andre» og dermed representative. 

Elevdeltakelse i skolesamfunnet 

Samlevariabelen for betydningen av elevdeltakelse på skolen korrelerer positivt 

med alle de andre samlevariablene i undersøkelsen. Det er høyest samvariasjon 

mellom denne variabelen og støtte til kvinners og innvandreres rettigheter, at 

staten har ansvar for velferd, miljø, lov og orden, at staten har ansvar for arbeid 

og økonomi, foruten åpent klasseromsklima. Det synes som om troen på 

betydningen av deltakelse også bidrar til sentrale demokratiske oppfatninger og 

holdninger. 

Konklusjon  

Demokratisk kompetanse læres på mange arenaer, men skolen har formulert sitt 

demokratiserende læringsprosjekt med særlig tyngde og systematikk. I Civic-

undersøkelsen gir lærerne uttrykk for at demokratiundervisningen har betydning 

for elevenes demokratiske utvikling. Elevene dokumenterer kunnskaper, 

ferdigheter og holdninger og gir uttrykk for at de har lært viktige demokratiske 

egenskaper på skolen. Samtidig henger klasseromsklima og skoledeltakelse 

sammen med en rekke momenter i elevenes demokratiske beredskap. Til 

sammen gir dette gode holdepunkter for å hevde at skolen er en betydningsfull 

arena for forberedelse til demokratisk politisk deltakelse. 

Avsluttende kommentar 

Civic-undersøkelsen er en stor undersøkelse med mange data som belyser 

situasjonen blant norske 9. klassinger på en rekke demokratirelaterte områder. I 

denne rapporten er bare en del av dataene og mulighetene for analyse benyttet, 

og både medlemmer av Civic-gruppen og andre vil gjøre sekundære analyser av 

materialet. Dataene blir frigitt til bruk av alle interesserte ved utgangen av 2002. 
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Civic-studien og Civic-undersøkelsen har allerede ført til oppmerksomhet om 

flere områder hvor demokratiopplæringen i skolen kan videreutvikles. På 

enkelte områder kan de demokratirelaterte kunnskapene og ferdighetene styrkes. 

Også når det gjelder bevisstgjøring om oppfatninger, verdier og holdninger kan 

undervisningen endres slik et stort flertall av lærerne ga uttrykk for. 

For å spre resultater og muligheter som finnes i undersøkelsen til skoler og 

lærerutdanning, vil en rekke spørsmål og resultater fra undersøkelsen bli lagt ut 

på Internett. Tanken er at instrumentene skal kunne benyttes i motivering til, 

planlegging og gjennomføring av demokratiundervisning. Undersøkelsens 

spørsmål, utsagn og tilnærminger kan brukes som kartleggingsredskap for 

preforståelse av elevenes demokratiprofil og som samtale- og diskusjons-

knagger. I tillegg til stoff fra undersøkelsen vil det også bli lagt ut annet 

fagdidaktisk relevant stoff som kan brukes i demokratiopplæringen i skolen. 

 


