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Sammendrag

På hvilken måte kan sosioøkonomisk status ses i sammenheng med elevenes prestasjoner i 

samfunnsfag, og kunnskap og engasjement for politikk og samfunn? Dette spørsmålet danner 

i hovedsak grunnlaget for fremstillingen. Ved å undersøke sammenhengen mellom 

sosioøkonomisk status og prestasjoner og engasjement innenfor sentrale samfunnsfaglige 

kunnskapsområder, kan man oppnå kunnskap om hvordan elevens erfaringsbakgrunn påvirker 

holdninger, atferd og prestasjoner. Ikke minst kan funnene bidra til å belyse relevante 

didaktiske tiltak rettet mot samfunnsfagundervisningen.

Problemstillingen blir belyst gjennom empiriske analyser av sekundærdata fra to uavhengige 

undersøkelser. Det ene datasettet kalles «Ung i Oslo 2006» og er fremstilt gjennom NOVA 

(Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Det andre datasettet er 

fremstilt gjennom den internasjonale demokratiundersøkelsen «ICCS 2009» (International 

Civic and Citizenship Education Study). Datasettene inneholder informasjon om 14-17-årige 

elever og deres atferd, interesser, bakgrunn, skolerelaterte holdninger osv. 

Oppgavens hovedfunn kan oppsummeres i lys av korte besvarelser av hypoteser:

Hypotese 1: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i  

samfunnsfag. Jeg fant støtte for hypotesen om at det er en positiv sammenheng (moderate) 

mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag, målt gjennom foreldrenes 

yrkesstatus, utdanningsnivå og antall bøker i hjemmet. «Antall bøker i hjemmet» var den av 

variablene som forklarte mest varians i gjennomsnittskarakterer. 

Hypotese 2: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og tid brukt på  

lekser. Jeg fant ikke støtte for denne hypotesen. Jeg fant imidlertid en svak interaksjonseffekt 

mellom sosioøkonomisk status og tid brukt på lekser, det vil si at effekten av sosioøkonomisk 

status (på karakter i samfunnsfag) avhenger av tid brukt på lekser. Effekten av lekser er 

imidlertid størst for elever med lav sosioøkonomisk status.

Hypotese 3: Sosioøkonomisk status er av mindre betydning for karakter i  samfunnsfag enn  

for karakterer i matematikk, norsk skriftlig og engelsk skriftlig. Jeg fant ikke støtte for 

hypotesen. Sosioøkonomisk status har større betydning for karakter i matematikk enn for 

karakter i norsk, engelsk og samfunnsfag, men sosioøkonomisk status hadde minst betydning 

for karakter i norsk. Det er dessuten høye korrelasjoner mellom fagene, noe som indikerer at 
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fagene måler en generell «skoleferdighet».

Hypotese 4: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og elevens  

kunnskap og ferdigheter om politikk og samfunn. Jeg fant støtte for hypotesen. Kunnskap og 

ferdigheter er målt ved en kognitiv test om politikk, demokrati og samfunnsspørsmål, som ble 

utført i forbindelse med den internasjonale ICCS-undersøkelsen. Også her var «antall bøker i 

hjemmet» den variabelen med størst effekt på kunnskapsskår.

Hypotese 5: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og elevens politiske  

og samfunnsmessige engasjement. Jeg fant delvis støtte for hypotesen, men korrelasjonene 

mellom sosioøkonomisk status og ulike indikatorer på politisk engasjement var alle svært 

lave. Det kan dermed diskuteres om de svake korrelasjonene har noen reell praktisk 

betydning.

Hypotese 6: Det er en positiv sammenheng mellom foreldres interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål og elevens interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Jeg fant støtte for 

hypotesen. Funnet indikerer at foreldrene fungerer som sentrale politiske 

sosialiseringsagenter.

Dessuten ble den relative betydningen av sosioøkonomisk status for kunnskapsskår vurdert 

opp i mot noen sentrale forhold ved skolen og eleven selv. Her hadde sosioøkonomisk status 

mindre betydning enn antatt. Resultatene er blitt drøftet i lys av perspektiver fra ulike fagfelt, 

først og fremst gjennom psykologiske, pedagogiske og sosiologiske perspektiver. Resultatene 

ledet også ut i noen didaktiske refleksjoner rundt undervisningen i samfunnsfag.
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Forord

Gjennom mitt arbeid med masteroppgaven har jeg ikke bare fått et innblikk i den 

vitenskapelige verden. Jeg har også erfart at dataanalyse kan være gøy, så lenge man er 

forberedt på de utfordringene som oppstår underveis. Tålmodigheten min er til tider blitt satt 

på prøve, samtidig som jeg har fått erfare at det nettopp er tålmodighet som er nøkkelen til å 

lykkes med forskning. Når samfunnet er så komplisert som det er, skulle det vel bare mangle 

om ikke forskning på samfunnsfenomener også er det.  

Jeg vil først og fremst gi en stor takk til Dag Fjeldstad. Ikke bare har han som min veileder 

kommet med gode innspill og råd underveis i prosessen og hjulpet meg med å få tilgang til 

datamateriale fra den internasjonale ICCS-undersøkelsen, men han har også bidratt til å 

inspirere og engasjere meg og mine medstudenter gjennom sin undervisning i 

samfunnsfagdidaktikk. Det er ikke mange som klarer å formidle sin faglige kompetanse på en 

så engasjerende og tilfredsstillende måte.

Dernest vil jeg rette en stor takk til Diana og  «Andy», som fikk metode og dataanalyse til å 

bli spennende, morsomt og overraskende forståelig, da de hadde ansvar for undervisningen i 

metode på ILS i 2009 og 2010. Deres engasjement og gode formidlingsevne skal ha mye av 

æren for at jeg gikk i gang med empiriske analyser.

Jeg vil også takke Anders Bakken ved NOVA som hjalp meg med å få tilgang til data fra 

«Ung i Oslo», og Jon Lauglo, som har bidratt med nyttige innspill i forbindelse med 

dataanalysene. Jeg vil også takke familien min og gode venner for støtte og gode samtaler. 

Sist, men ikke minst, vil jeg takke min kjære samboer for at han har støttet og motivert meg 

gjennom hele prosessen, selv når jeg ikke har vært i stand til å gi så mye tilbake. Hans støtte 

har vært uvurderlig. 
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KAPITTEL 1: INTRODUKSJON

1.1 Innledning

Hvilke faktorer ligger til grunn for elevenes prestasjoner og engasjement i skolen? Spørsmål 

av en slik karakter vil sannsynligvis ikke kunne lede til tilfredsstillende svar. Det vil ikke 

være mulig å tilby et dekkende bilde av alle faktorene som kan påvirke elevenes prestasjoner 

og engasjement i skolen. For i det hele tatt å nærme seg en slik beskrivelse må man ha 

kjennskap til forhold ved elevens sosiale bakgrunn, evner, personlighet, sosiale nettverk, 

motivasjon, interesser osv., i tillegg til faktorer som har med skoleorganisasjonen å gjøre, som 

for eksempel læringssyn, arbeidsmiljø, organisering, økonomi og ressurser, tilknytning til 

lokalmiljøet og elevenes foresatte, samt lærernes personlighet og undervisningsstil. Dessuten 

vil disse faktorene virke sammen på ulike måter som kan skape uforutsigbar atferd blant 

elevene. Menneskets komplekse natur gjør det vanskelig gi et dekkende bilde av 

årsakssammenhenger og atferdsmønstre. Hovedtanken bak denne oppgaven er imidlertid å 

undersøke og belyse noen av de faktorene som kan være med på å forklare både 

prestasjonsforskjeller i samfunnsfag og forskjeller i elevens engasjement for politikk og 

samfunn. Nærmere bestemt vil disse faktorene hovedsaklig være knyttet til elevens 

sosioøkonomiske status. Ved å undersøke sammenhengen mellom elevenes sosioøkonomiske 

status og elevens prestasjoner, interesse og engasjement i samfunnsfag vil en ikke bare kunne 

oppnå innsikt om hvordan elevenes bakgrunn og erfaringsgrunnlag kan påvirke deres 

mestring og oppfatninger om faget. Man vil forhåpentligvis også kunne benytte denne 

kunnskapen til å tilrettelegge og tilpasse samfunnsfagundervisningen ytterligere. 

Nærmere bestemt vil oppgavens siktemål være å beskrive og diskutere sammenhengen 

mellom sosioøkonomisk status og elevens prestasjoner i samfunnsfag og engasjement for 

politikk og samfunn. Prestasjon i samfunnsfag blir målt gjennom karakteroppnåelse i 

samfunnsfag. Engasjement for politikk og samfunn viser først og fremst til elevens kunnskap 

og interesse for politikk og samfunnsspørsmål, men også diskusjon og deltakelse i politiske 

og samfunnsmessige aktiviteter og syn på fremtidig politisk engasjement. Begrepene vil bli 

grundigere beskrevet og eksemplifisert senere.

Temaene jeg tar for meg er imidlertid av en en slik natur at de befinner seg i grenseland 

mellom ulike fagfelt. For å forstå hvilke mekanismer som både direkte og indirekte påvirker 

elevens atferd vil fremstillingen inneholde elementer fra sentrale psykologiske, pedagogiske 
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og sosiologiske teorier. Man vil dermed kunne finne både aktørorienterte og kulturorienterte 

bidrag i oppgaven, noe som vil være med på å belyse temaenes komplekse natur. Det er 

likevel viktig å understreke at jeg med dette ikke forsøker å gi en dekkende fremstilling av 

årsakene til elevens prestasjoner og engasjement. Eksempelvis vil ikke miljømessige faktorer 

som skolepolitisk påvirkning, læreplaner, organisatoriske og pedagogiske forhold ved skolen, 

lærerens leder-og undervisningsstil bli vektlagt i denne sammenheng, selv om de er svært 

relevante for elevens atferd. Unntaket er besvarelsens siste del, der generelle betraktninger 

omkring funnene og mulige didaktiske implikasjoner vil bli vurdert. Oppgaven vil imidlertid 

bære noe preg av et sosiologisk hovedfokus, da sosioøkonomisk status først og fremst er blitt 

behandlet og analysert innenfor det sosiologiske fagfelt. Videre skal vi undersøke hvorfor 

disse temaene er av både samfunnsmessig og personlig interesse.

 

1.2 Hvorfor undersøke disse sammenhengene? Bakgrunn

Bakgrunnen for oppgaven kan føres tilbake til tre grunnleggende områder av interesse. Det 

første er distinksjonen mellom arv og miljø og hvilke mekanismer som ligger bak 

menneskelig handling. Den andre hovedgrunnen har en utdanningspolitisk karakter, mens den 

tredje har sitt utspring fra didaktikken.

Den vitenskapelige debatten om hvilke mekanismer som ligger bak menneskelig handling 

representerer det første området av interesse. Hvordan påvirkes mennesket av sin oppvekst, 

sine omgivelser, sosiale og økonomiske forhold? Kan man finne en form for sosialt mønster 

der ens sosiale bakgrunn mer eller mindre determinerer hvor en ender opp? Eller er arvelige 

og personlige egenskaper de viktigste determinantene for ens destinasjon, og miljøpåvirkning 

mer eller mindre uten betydning for ens preferanser, handlinger og valg? Denne kontrasten 

reflekterer to grunnleggende forskjellige måter å forstå verden på. Er mennesket styrt av sin 

oppvekst og sine omgivelser, som en del av samfunnets strukturelle oppbygning? Eller er 

mennesket upåvirket av sin sosiale bakgrunn, totalt fritt fra ytre påvirkninger og fritt til å ta 

selvstendige valg? Kontrasten mellom det individuelle, aktørorienterte perspektivet og det 

strukturelle, miljømessige perspektivet markerer to ulike teoretiske ståsted. Hensikten er ikke 

å  argumentere for det ene eller det andre perspektivet, da verden er mer komplisert enn som 

så. Skillet representerer et område av interesse, noe som antakeligvis vil gjenspeiles i de ulike 

perspektivene som blir drøftet underveis.
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En mer konkret årsak til at temaet er av stor interesse bærer preg av en mer utdanningspolitisk 

tankegang. Kunnskap om hva som påvirker prestasjoner og engasjement i skolen er høyst 

relevant i en utdanningspolitisk sammenheng, spesielt om man ønsker å utjevne de sosiale 

forskjellene som eksisterer i samfunnet. Sjanselikhet i den norske enhetsskolen har lenge vært 

et ideal og overordnet mål i norsk utdanningspolitikk, og en av skolens overordnede 

funksjoner er å redusere sosial ulikhet ved å tilby like muligheter for alle. Samtidig gir 

karaktersettingen i skolen et stratifiseringsgrunnlag som kan åpne døren for noen og lukke den 

for andre. Men er det «tilfeldig» hvilke elever som lykkes og hvilke som ikke lykkes? Har alle 

elever like muligheter, uavhengig av sosial bakgrunn, til å oppnå de samme «posisjonene» i 

samfunnet gjennom å få den samme grunnleggende skolegangen? Som vi skal se tyder 

forskning på det motsatte: Det er ikke uvesentlig hva man bringer med seg i «bagasjen» når 

man begynner på skolen (Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe og Turmo 2010: 287-301). Men er en slik 

sammenheng gjeldende for prestasjoner i samfunnsfag, og kan en slik sammenheng eventuelt 

bidra som en forklaringsfaktor til ulik grad av engasjement og interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål?   

Den foregående beskrivelsen leder meg til den tredje og siste hovedgrunnen til at jeg ønsker å 

undersøke sammenhengene beskrevet ovenfor: Økt kunnskap om didaktikk og undervisning. 

Er det behov for ytterligere didaktiske tiltak i skolen, og i samfunnsfag spesielt, for å bidra til 

at sosioøkonomisk status ikke får noen betydning for elevens skolerelaterte atferd? Tilpasset 

opplæring er en selvfølge i undervisningssammenheng, men det er usikkert om den praktiske 

gjennomførelsen oppfyller de reelle målsetningene. Ved å oppnå kunnskap om elevenes 

erfaringsbakgrunn og hvordan denne virker sammen med deres opplevelse av samfunnsfag, 

vil man muligens kunne tilrettelegge undervisningen slik at alle elever får like gode 

muligheter til å prestere godt og engasjere seg i faget. Som fremtidig samfunnsfaglærer 

ønsker jeg å bidra til å skape et mangfoldig læringsmiljø der sosial bakgrunn ikke skal være 

en differensierende faktor for elevenes prestasjoner og engasjement. Økt kunnskap om 

sammenhengen mellom elevenes sosioøkonomiske bakgrunn og opplevelse av 

samfunnsfagundervisningen, og om elevenes mestring av relevante kompetanseområder i 

samfunnsfag vil være relevant i denne sammenheng.
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1.3 Problemstillinger og struktur på oppgaven

1.3.1 Problemstillinger

Den foregående beskrivelsen leder frem til disse problemstillingene: 

1) På hvilken måte kan elevenes sosioøkonomiske status ses i sammenheng med 

prestasjoner i samfunnsfag?

2)  På hvilken måte kan elevenes sosioøkonomiske status ses i sammenheng med 

kunnskap og engasjement for politikk og samfunnsspørsmål?

Problemstillingene har en generell utforming, men vil bli konkretisert i form av hypoteser 

som presenteres etter fremstillingen av tidligere forskning og relevant teori. Videre følger en 

kort presentasjon av oppgavens innhold.  

1.3.2 Oppgavens struktur

Oppgaven er delt inn i 7 kapitler. I kapittel 2 presenteres tidligere forskning og noen sentrale 

teorier som kan kaste lys over temaet. I kapittel 3 blir hypoteser og forventede funn presentert. 

I kapittel 4 vil noen av de metodiske utfordringene ved undersøkelsen bli drøftet. I kapittel 5 

vil sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag bli 

undersøkt gjennom kvantitative dataanalyser, som deretter blir analysert og drøftet. I kapittel  

6 blir sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og engasjement for politikk og samfunn 

undersøkt gjennom kvantitative dataanalyser, som også her blir analysert og drøftet. Kapittel  

7 inneholder en kort drøfting av mulige implikasjoner for samfunnsfagundervisningen, samt 

generelle betraktninger om oppgaven.  
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KAPITTEL 2: SENTRALE TEORIER OG TIDLIGERE 

FORSKNING

Før jeg redegjør for sentrale teorier og noen av de mest relevante funnene som allerede er 

gjort på de forskjellige områdene, vil det være hensiktsmessig med en teoretisk avklaring og 

bakgrunnen for å benytte begrepet «sosioøkonomisk status».

2.1  Sosioøkonomisk status

Sosioøkonomisk status er et sentralt og mye brukt begrep innenfor sosiologien. Tidligere var 

sosial og økonomisk bakgrunn først og fremst forbundet med ens relasjon til 

produksjonsmidlene gjennom Marx` skille mellom kapitalistklassen og arbeiderklassen. En 

åpenbar årsak til at man som regel ikke benytter disse teoretiske skillene er at de ikke 

reflekterer det komplekse bildet av dagens arbeidsmarked, og er dermed lite anvendbare for 

nyere analyser av betydningen av sosial bakgrunn. Noen av de nyere klasseinndelingene er 

mer egnet som grunnlag for operasjonaliseringer enn tidligere klassifiseringer. Eksempelvis 

tar Erikson og Goldthorpes inndeling utgangspunkt i at de som inngår i en sosial klasse skal 

ha en lignende markeds-og arbeidssituasjon. Likevel vil ikke foreldrenes yrkesstatus være 

dekkende for å få et helhetlig inntrykk av elevenes kulturelle, økonomiske og sosiale 

bakgrunn (Ringdal 2001: 163-165). 

Dessuten er det ikke uproblematisk å benytte klassebegrepet fordi det eksisterer en 

grunnleggende uenighet, selv blant sosiologer, om klasser i det hele tatt finnes og hvordan 

man skal definere dem. Kan man i det hele tatt snakke om klasser dersom aktørene i 

samfunnet ikke er bevisst på eller anerkjenner sin egen klassetilhørighet? Av slike grunner vil 

jeg ikke operere med klassebegrepet, men i stedet analysere relevante faktorer ved elevens 

bakgrunn som fungere som indikatorer på det sosioøkonomiske miljøet eleven har vokst opp 

i. Man har heller ikke like store tradisjoner for å benytte klassebegrepet i Norge, i motsetning 

til land som tradisjonelt har hatt en tydeligere klasseinndeling. Dette kan muligens ses i 

sammenheng med politiske prosesser, som det såkalte «folkedannelsesprosjektet», 

utbyggingen av velferdsstaten og den sosialdemokratiske politikken som har stått sterkt helt 

siden begynnelsen av 1900-tallet, der målet blant annet har har vært å skape økonomisk vekst 
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og tilby alle like rettigheter og utdannelsesmuligheter  (Aasen 1999: 87-134). Dette vil senere 

bli eksemplifisert gjennom Arild Danielsens studie av kulturell kapital i Norge, der vi får et 

innblikk i hvordan disse politiske prosessene kan ha påvirket det norske samfunnet i en 

egalitær og «klasseløs» retning. 

Sosioøkonomisk status er imidlertid et egnet begrep til å danne et mer sammensatt bilde av 

elevens erfaringsbakgrunn. Det er et konstruert begrep som blant annet indikerer et fokus på 

både økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser, ofte referert til som ulike kapitalformer. 

Med økonomisk kapital refererer man naturlig nok til de finansielle ressursene man besitter. 

Med kulturell kapital refereres det til kunnskap om og deltakelse i kulturelle uttrykk som 

karakteriseres som høy-kultur, det vil si kulturelle aktiviteter med høy status i samfunnet. 

Sosial kapital viser til de sosiale nettverkene man har og kan dra nytte av i ulike 

sammenhenger. Man antar at høye verdier på disse tre formene for kapital gir fordelaktige 

utslag på sentrale samfunnsarenaer som blant annet skole og utdanning. Den sosioøkonomiske 

statusen man forsøker å måle i undersøkelser av skoleelever vil naturligvis først og fremst 

reflektere foreldrenes kapitalsammensetning, ved for eksempel foreldrenes yrke, utdanning, 

økonomiske og kulturelle ressurser i hjemmet (Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe og Turmo 2010: 

287-301).

Operasjonaliseringen av begrepet kan imidlertid variere mellom forskjellige undersøkelser. I 

min fremstilling inngår disse indikatorene: Foreldrenes yrkesstatus, utdanningsnivå og antall 

bøker i hjemmet. Den sosiale og økonomiske dimensjonen vil ikke inkluderes i like stor grad 

ved en slik operasjonalisering, selv om det økonomiske elementet til en viss grad bli indikert 

ved foreldrenes yrkesstatus. Videre skal vi fremstille deler av forskningen som er blitt gjort på 

området, samt presentere et utvalg av sentrale teorier som kan bidra til å kaste lys over 

temaene.

2.2 Om sammenhengen mellom sosial bakgrunn og prestasjoner 

Sammenhengen mellom sosial bakgrunn og prestasjoner i skolen har lenge vært et område av 

interesse innenfor ulike forskningsmiljøer. Blant annet har sosiologer vært opptatt av å 

beskrive hvordan sosioøkonomisk status «går i arv» ved at barn ofte presterer i samsvar med 

deres sosioøkonomiske bakgrunn. Utallige studier i ulike deler av verden har indikert at det er 
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en sammenheng mellom sosial bakgrunn og prestasjoner både i den obligatoriske 

skolegangen, i høyere utdanning og i arbeidslivet. I norsk sammenheng fant blant andre Olav 

Kvikne Tronvoll allerede på slutten av 1960-tallet i sin undersøkelse kalt «sosial lagdeling og 

skoleframgang» at elever fra høyere sosiale lag oppnår et høyere gjennomsnittlig 

kunnskapsnivå i barneskolen enn elever fra lavere sosiale lag. Dessuten fant Sigmund 

Stangvik i 1967 i sin undersøkelse av skolemodenhet og «førskoleundervisning» at langt flere 

barn med arbeiderklassebakgrunn ble vurdert som «ikke skolemodne» enn barn med 

middelklassebakgrunn. Siden den tid har lignende funn bekreftet antakelsen om at det er en 

sammenheng mellom sosial bakgrunn og prestasjoner (Kvilhaug, Haaland, Ridar 1978: 2-6). 

Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe og Turmo fant at sosioøkonomisk status har sammenheng med 

elevenes læringsutbytte i matematikk. Basert på analyser fra PISA 2003 fant de at 

sosioøkonomisk status forklarte 17 % av variansen i matematikkprestasjoner i Norge. 

Dessuten fant de at sosioøkonomisk status henger sammen med selvuttalte videre 

utdanningsambisjoner. Nærmere bestemt stod sosioøkonomisk status for 21 % av forklart 

varians i utdanningsambisjoner, som den høyeste prosentandelen i Norden. Sosioøkonomisk 

status ser imidlertid ut til å ha en større betydning for læringsutbytte i matematikk for jenter 

enn for gutter, noe som kan henge sammen med funnet om at jenter har et mer negativt 

forhold til faget matematikk (motivasjonen er høyere blant gutter slik at sosioøkonomisk 

status ikke har like stor betydning). Som Kjærnsli m.fl. påpeker, har jenter en mer positiv 

holdning enn gutter til andre fag enn matematikk, noe som kan tyde på at 

kjønnsrollemønsteret endres dersom man undersøker sammenhengen i samfunnsfag (Kjærnsli 

m.fl. 2010: 287-301).

Slike funn indikerer at sosioøkonomisk status påvirker elevens prestasjoner i fag som norsk, 

engelsk og matematikk. Hva som ligger til grunn for slike sammenhenger er på en annen side 

uvisst. Det kan være flere forklaringer og årsaker som spiller inn i en slik sammenheng. For 

det første kan foreldrenes ressurser eller ønske om at barnet skal prestere godt føre til at 

eleven får mer og bedre hjelp hjemme og dermed presterer bedre. For det andre kan det tenkes 

at foreldrenes (eller nærmiljøets) verdier og holdninger kan ha påvirket eleven slik at han/hun 

har en mer positiv holdning til å gjøre det bra på skolen. For det tredje kan det tenkes at 

foreldrene som har høyere sosioøkonomisk status i større grad har evnemessige forutsetninger 

som er i samsvar med de evnene som belønnes i skolen, og at disse evnene går i arv. Videre 

skal vi utdype mulige påvirkningsfaktor gjennom noen relevante sosiologiske perspektiver, 
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som kan bidra til å belyse sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og 

skoleprestasjoner.  

2.2.1 Verdiforklaringen

Med utgangspunkt i en undersøkelse fra 1992 om gutter som har utført verneplikt i Norge fant 

en at prestasjonsnivået økte med økende sosial status, noe Boudon kaller primæreffekten. En 

mye brukt forklaring på dette kalles ofte den meritokratiske forklaring, og går ut på at de ulike 

prestasjonene har et genetisk utgangspunkt. Menn og kvinner finner ofte sin livspartner på 

jobb eller under utdanning, noe som fører til at mange gifter seg med en som er sosialt lik en 

selv. På denne måten vil den evnemessige utvelgelsen forsterkes over tid, ifølge 

representanter for dette synet. Sosiologien har imidlertid bidratt med andre forklaringer på 

dette mønsteret (Grøgaard 2010: 191-195). 

Verdiforklaringen legger vekt på at skole og utdanning verdsettes forskjellig i ulike sosiale 

lag. Ifølge dette perspektivet er det ikke slik at alle elever streber etter å gjøre det best mulig 

på skolen, mens bare de med best evner lykkes. Elever med ulik sosial status har ulike verdier, 

og har dermed ikke de samme aspirasjonene. Eksempelvis observerte Hyman (1953) at 

amerikansk ungdom hadde ulike forventninger med hensyn til sitt fremtidige yrke. 

«Arbeiderklasseungdom» vektla trygghet, brukbar lønn og fast jobb, mens 

«middelklasseungdom» oppga dype personlige interesser som grunnlag for utdanningsvalg. 

Dessuten betraktet middelklasseungdommene utdanning som en forutsetning for suksess i 

arbeidslivet, noe arbeiderklasseungdommene ikke uttrykte i samme grad. I stedet vektla de 

sosiale kontakter, være på rett sted til rett tid og samtidig ha litt flaks. Disse verdiforskjellene 

kommer dermed også til uttrykk i skolen gjennom ulike prestasjoner, ifølge dette perspektivet 

(Grøgaard 2010: 191-195).

Videre viser Grøgaard til Boudons oppfatning om at sosial bakgrunn påvirker mer enn 

prestasjoner i skolen (primæreffekten). Ifølge Boudon finnes det også to sekundæreffekter. 

For det første påvirker sosial bakgrunn elevenes utdanningsvalg. For det andre er det større 

sannsynlighet for at en elev med lav sosial status avslutter skolegangen før en elev med høy 

sosial status, selv om elevene har valgt samme utdanning og har likt prestasjonsnivå i skolen. 

Jens B. Grøgaard viser til slike sekundæreffekter i undersøkelsen fra 1992 der man har målt 

vernepliktige gutters evnenivå (som likner mål av IQ), tekniske innsikt, sosiale status, samt 
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utdanningsnivå og utdanningstype. Eksempelvis observerte man at andelen gutter som velger 

allmennfaglig studieretning etter ungdomsskolen øker sterkt med økende prestasjonsnivå i 

alle sosiale sjikt. Likevel valgte 70 % av gutter med fedre som er maksimalt faglærte og med 

høyt evnenivå (8 eller 9 i en skala fra 1 til 9) allmennfag, mens (tilsvarende) 70% av guttene 

fra akademikerhjem valgte det samme med «bare» middels evnenivå. Ved inngangen til 

høyere utdanningsinstitusjoner øker skillene mellom gutter fra akademikerhjem og gutter med 

lavere sosial status. Kun 24 % av guttene med lavere sosial status og middels evnenivå ender 

opp som studenter, mens for akademikersønner med middels evnenivå er andelen som ender 

opp med å studere 70% (Grøgaard 2010: 191-195).

Slike studier støtter antakelsen om at sosial bakgrunn påvirker både valg og gjennomføring av 

utdannelse, selv når man sammenligner gutter med samme evnenivå. Dermed ser man ut til å 

kunne utelukke manglende skoleferdigheter eller intelligens som mulige årsaker til at færre 

gutter med lavere sosial status både starter på og fullfører høyere utdanning. Dette gir rom for 

verdiforklaringen ved at gutter fra lavere klasser ikke ser den samme verdien i å gjøre det bra 

på skolen og å velge høyere utdanning. Likevel, som blant andre Boudon påpeker, vil en slik 

forklaring komme til kort fordi det er for store variasjoner i utdanningsvalgene til gutter  med 

samme sosiale bakgrunn. Hvordan forklarer man fra et verdiperspektiv at selv 

arbeidersønnene begynner å studere dersom evnenivået er høyt nok? (Grøgaard 2010: 191-

195).

Ifølge Grøgaard kan man ikke forkaste verdiforklaringen uten å ta hensyn til guttenes 

kognitive struktur. Han observerte at økende score på teknisk innsikt (praktiske problemer løst 

på papiret) hadde en avtakende effekt på tilbøyeligheten til å velge allmennfag blant gutter 

med lav status, uansett evnenivå. Hvis både teknisk innsikt og evnenivået er høyt velger 

mellom 60 -70% av arbeiderguttene noe annet enn allmennfag, mens 90 % av guttene med 

akademikerbakgrunn gjør det samme. Grøgaard tolker dette som at guttene foretar 

utdanningsvalg etter hva de tror de kan best. Dersom guttene gjennom skolegangen får 

bekreftelse på kunnskap eller ferdigheter som samsvarer med deres egen erfaringsbakgrunn 

vil de fleste velge å bli ved det kjente. Ved at man ofte vil velge det kjente og trygge fører det 

nødvendigvis til at gutter med lav sosial status sjeldnere vil ta sjansen på å velge allmennfag 

eller høyere utdanning enn gutter med høy sosial status. Man kan imidlertid stille spørsmål 

ved om man hadde kommet frem til tilsvarende resultater om man hadde inkludert begge 

kjønn i undersøkelsen, og om verdiperspektivet i det hele tatt kunne bidratt til å forklare de 
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sosiale utdanningsforskjellene med hensyn til både prestasjoner og valg (Grøgaard 2010: 191-

195).

2.2.2 Kulturell kapital

Sosiologen Pierre Bourdieus studier av det franske skolesystemet på 1960-tallet skapte stor 

debatt om skolens funksjon og virkemåte. Da videregående skole og universitetsutdannelse 

tidligere hadde vært forbeholdt medlemmer fra høyere sosiale lag, så disse 

utdannelsesformene ut til å bli mer og mer utbredt da antall studenter økte drastisk. I tråd med 

denne utviklingen regnet man med at de sosiale skillene ville reduseres ved at studiene var 

åpne for alle samfunnslag. Bourdieus analyser viste imidlertid et annet mønster. De øvre 

klassene og medlemmer av velstående familier var fremdeles overrepresentert på 

universitetene. Bourdieus konklusjon kan med dette fremstilles som et paradoks: Mens skolen 

tradisjonelt har blitt sett på som en institusjon for overføring av kunnskap og kompetanse, og 

som en institusjon som utligner klasseforskjeller gjennom å tilby alle like muligheter, fant 

Bourdieu at skolen er en institusjon som faktisk reproduserer sosial ulikhet (Esmark 2010: 

121-163). 

Basert på flere studier der studenters kjønn, sosiale bakgrunn, bosted og dropout-rater ble 

kombinert med spørreundersøkelser, analyser av lærernes og institusjonens pedagogiske 

kommunikasjonsformer, i tillegg til både studentens og lærernes habitus, konkluderte 

Bourdieu med at elevens prestasjoner i skolen ikke først og fremst skyldes økonomiske 

forskjeller. Det er forskjeller i kulturell kunnskap, kompetanse og smak, som er et resultat av 

ens sosiale bakgrunn, som fører til prestasjonsforskjeller. Som representant for den legitime 

høy-kulturen, er skolen den institusjonen som leder an seleksjonsprosessen og dermed 

reproduserer den herskende sosiale orden (Esmark 2010: 121-163).

Videre begrunner Bourdieu dette med at skolen og lærerne besitter en kulturell kapital som 

kommer til uttrykk som en «kode» som ikke alle elever forstår, nettopp fordi kulturell kapital 

ikke er likt distribuert blant elevene. I likhet med økonomisk kapital avhenger elevenes 

kulturelle kapital av foreldrenes posisjon i arbeidsmarkedet. De elevene som har foreldre med 

yrker med høy status eller som krever en relativt høy utdanning er også de som behersker den 

kulturelle «koden» som ligger mer eller mindre skjult i undervisningen. Barns habitus er et 

resultat av det sosiale miljøet barnet har vokst opp i, og er helt avgjørende for hvordan barnet 

tilpasser seg i skolen (Apple 2007: 3-20). Mens barn fra priviligerte hjem føler seg hjemme i 
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skolen og opplever en form for forsterkende sosialisering, ved at det de lærer oppleves som en 

videreføring av deres kunnskap og ferdigheter, vil barn fra mindre priviligerte hjem føle seg 

på bortebane, som om de skulle lært et nytt fremmedspråk (Danielsen 2010: 291-292).

Hittil har vi redegjort for noen av de mest relevante sosiologiske forklaringene til at elever 

med lav sosioøkonomisk status i gjennomsnitt presterer dårligere i samfunnsfag enn elever 

med høy sosioøkonomisk status. Sosiologiske forklaringer refererer her til de perspektivene 

som tar utgangspunkt i at utdanningsforskjeller har oppstått sosialt. Prestasjonsforskjeller i 

skolen er antakeligvis ikke bare et resultat av de sosiale, økonomiske og kulturelle ulikhetene 

som er  forbundet med sosioøkonomisk status. Egenskaper av en mer individuell karakter, 

som for eksempel intelligens/evneforutsetninger og motivasjon, vil sannsynligvis også 

påvirke elevens skoleprestasjoner. Videre skal vi se på aktuelle teorier og funn innenfor disse 

områdene.

2.2.3 Intellektuelle ulikheter

Intelligens er et av de mest «problematiske» begrepene innenfor psykologi. Helt siden forrige 

århundreskifte, da Alfred Binet konstruerte de første moderne evnetestene, har man forsøkt å 

finne frem til et endelig svar på hva intelligens egentlig er og hvordan den kan måles. Er det 

en generell evne som kan benyttes på ulike områder og ulike fag eller er finnes det 

forskjellige former for intelligens, som opererer uavhengige av hverandre? Er det stabile, 

latente evner, eller handler det om evnen til å prosessere, bearbeide og vurdere informasjon i 

de rette sammenhengene? Er man født med visse intellektuelle egenskaper, eller er det noe 

som oppstår gradvis i samspillet mellom av arv og miljø? Det finnes mange ulike perspektiver 

på hva intelligens er og hvordan den kommer til uttrykk. Av den grunn vil vi ikke her operere 

med en spesifikk definisjon. Som Johan Olav Undheim understreker er det et sentralt poeng at 

uansett hvordan intelligens blir beskrevet er definisjonen et «konstrukt», det vil si at den 

konstruert for bestemte kartleggingsformål og kan ikke måles direkte inne i hodene på folk. 

(Undheim 1999: 79). Videre skal vi undersøke hvordan studier av tvillinger kan belyse 

arv/miljø-debatten.

Studier av tvillinger har imidlertid bidratt til mye av den kunnskapen man har om arvens 

betydning. Man har studert både eneggede tvillinger med nøyaktig samme arvemateriale fordi 

de stammer fra samme befruktede egg, og to-eggede tvillinger som er født samtidig, men er 
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dannet av to ulike egg og sædceller (og er dermed genetisk like ulike som to søsken). Ved å 

sammenligne eneggede og toeggede tvillingpar som tidlig har blitt adoptert og dermed vokst 

opp i ulike hjem har man fått tilgang til unik informasjon om betydningen av miljømessig 

påvirkning. Basert på den tilgjengelige litteraturen fant Bouchard og McGue (1981) at 

intelligens korrelerte  .86 mellom identiske tvillinger oppvokst sammen og  .60 mellom to-

eggede tvillinger vokst opp sammen. Ved å sammenligne studier av eneggede tvillingpar 

oppvokst fra hverandre fant de en korrelasjon på   .72. Det var med andre ord en større 

variasjon i intelligens (evnenivå) mellom de eneggede tvillingene som hadde vokst opp i ulike 

miljøer enn de som hadde vokst opp med like miljøforhold. Eneggede tvillinger presterer 

imidlertid mer likt enn to-eggede, når begge har vokst opp i samme miljø. Korrelasjonene 

tyder på at både arv og miljø er av betydning for ens intelligens, som antakeligvis også kan 

relateres til variasjon i skoleprestasjoner (Undheim 1999: 87-115).

Det bør påpekes at tvillingstudier er svært omstridt. Undheim peker blant annet på at man har 

få studier å vise til da det ikke er altfor mange tilfeller av tvillinger som adopteres og vokser 

opp fra hverandre. For det andre er er modellene og utregningene som blir brukt svært 

komplekse, noe som medfører at ulike forskere kommer til ulike resultater og tolkninger. En 

tredje årsak har sammenheng med at temaet er av samfunnsmessig relevans, både sosialt og 

politisk, og det er usikkert om funnene har gyldighet utenfor de sammenhengene de er tolket i 

(Undheim 1999: 87-115).

Flere studier har indikert at det er en sammenheng mellom intelligens og sosioøkonomisk 

status. Ofte har man funnet at korrelasjonene øker med alderen til barnet. Eksempelvis fant 

Wilson i 1983 at korrelasjonen steg fra  .17 da barnet var et halvt år til .51  da barnet var seks 

år. Det kan likevel innvendes at man ikke vet om korrelasjonene skyldes arv eller miljø. Som 

Tetzchner understreker, trenger ikke lav sosioøkonomisk status innebære risiko for redusert 

intelligens, men er ofte forbundet med risikofaktorer som lav utdanning, arbeidsløshet, store 

familier og minoritetsspråklig bakgrunn. Jo flere slike risikofaktorer, jo større er risikoen for 

at barn skal skåre lavt på intelligenstester (Tetzchner 2001: 284-285).

Om det imidlertid skulle være slik at individer som har vokst opp i hjem karakterisert av høy 

sosioøkonomisk status som oftest har bedre evneforutsetninger og dermed et bedre 

utgangspunkt for å prestere godt i skolen, er det slik at disse forskjellene kommer til uttrykk i 

samfunnsfag, som er et fag der engasjement og interesse tilsynelatende spiller en større rolle 

enn i fag som for eksempel norsk, engelsk og matematikk? Problemstillingen vil bli drøftet 
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senere. Videre vil forskjeller i motivasjon vurderes i forbindelse med ulikhet i prestasjoner.

2.2.4 Motivasjonsforskjeller

Forskjeller i motivasjon er antakeligvis også en medvirkende faktor til prestasjonsforskjeller i 

skolen. Ifølge Bruner er barn født med en vilje til å lære og oppnå kunnskap som en verdi i 

seg selv. I samsvar med dette mener Jean Piaget at barn utforsker omgivelsene ut i fra en 

grunnleggende interesse for å forstå og beherske dem, og at deres nysgjerrighet reflekterer en 

indre motivasjon for læring. Tidlige studier av motivasjon ble utført som eksperimenter i 

laboratorier, og man var først og fremst opptatt av å beskrive  isolerte atferdsmekanismer. 

Senere dukket kognitive og sosiale perspektiver opp, noe som medførte at studier av 

motivasjon begynte å ta hensyn til individets tanker, følelser, tro, mål, forventninger, verdier 

og holdninger. Likevel har det ikke vært enkelt å beskrive hvilke separate prosesser som er 

involvert, hvordan de virker sammen eller hva slags atferd eller prestasjoner de medfører 

(Giota 2001: 19-37).

Skillet mellom indre og ytre motivasjon står imidlertid sentralt i motivasjonslitteraturen og er 

nødvendige begreper for å forstå motivasjonsmekanismene bak prestasjonsforskjeller i skolen. 

Mens indre motiverte elever deltar i ulike aktiviteter og oppgaver på skolen fordi de har lyst 

og liker læringsaktivitetene i seg selv, vil ytre motiverte elever delta i disse aktivitetene fordi 

de antar at det vil medføre heldige utfall for dem selv. Eksempelvis kan en ytre motivert elev 

øve til en muntlig presentasjon fordi han forventer at det vil medføre en god karakter, og for å 

unngå negative sosiale sanksjoner fra lærere og medelever. Det er likevel ikke slik at noen 

elever kun er indre motiverte mens andre er ytre motiverte. Elever blir mest sannsynlig drevet 

av begge typer motivasjon, og grad av motivasjon vil naturligvis gå i bølger. Den indre 

motivasjonen hos en elev kan for eksempel forsterkes ved at å få ros fra foreldre, mens mye 

fokus på ytre faktorer som karakterpress, belønninger, frister og sosiale evalueringer kan 

redusere elevens indre motivasjon (Giota 2001: 35-37).  

De mest sentrale teoriene innenfor læring og prestasjoner i skolen fokuserer i stor grad på 

begreper som behov, motiver og mål. Teoriene forsøker å finne konkrete begrunnelser for 

individers enkelthandlinger og hvilke motiver og mål som ligger bak handlingene. Blant annet 

har målorienterte teorier eller «goal orientation theories» tatt sikte på å forklare barns 

deltakelse i prestasjonsrettede aktiviteter, som for eksempel barns læring og prestasjoner på 
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skolen. Litteraturen har hovedsakelig skilt mellom to typer mål: Mål om mestring (mastery) 

eller mål om prestasjon (performance). Disse to ulike målorienteringene reflekterer i stor grad 

skillet mellom indre og ytre motivasjon. Mestringsorientering handler om å mestre 

utfordrende oppgaver for å forbedre og utvikle kunnskap og ferdigheter, mens 

prestasjonsorientering handler om å prestere bra for å demonstrere evner, oppnå gode 

karakterer eller ros, gjøre det bedre enn medelever eller oppnå sosial anerkjennelse. Hva 

skiller motivasjonen til en mestringsorientert elev fra en prestasjonsorientert elev? Vil de 

prestere ulikt? (Giota 2001: 37-40). 

En oppsummering av studier vedrørende sammenhengen mellom blant annet type 

målorientering (mestringsorientering eller prestasjonsorientering) og prestasjoner tyder på at 

mestringsorienterte elever velger mer utfordrende oppgaver, benytter «dypere» 

prosesseringsstrategier, har mer positive holdninger til læring og presterer bedre enn 

prestasjonsorienterte elever over tid. Likevel er man uenige om målorienteringene reflekterer 

personlige disposisjoner eller om de er resultater av kontekstuelle faktorer som for eksempel 

klasseromsklima og lærerstil. Ifølge Brandtstadter er motivasjon og læring både styrt av 

eleven selv og et produkt av interaksjonen mellom en selv og den sosiokulturelle konteksten. 

Kort oppsummert varierer både elevenes motivasjon og målorientering, noe som vil påvirke 

ens prestasjoner og lærevilje (Giota 2001: 45-49).

2.3 Om sammenhengen mellom sosial bakgrunn og engasjement for 

politikk og samfunn

«Føremålet med samfunnsfaget er å medverke til forståing av og oppslutning om 

grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling og til aktivt 

medborgarskap og demokratisk deltaking» (udir.no). 

Som uttrykt i «Kunnskapsløftet» er det et sentralt formål i samfunnsfag å forberede eleven på 

å forstå og ta del i det politiske og samfunnsmessige liv. Med «aktivt medborgerskap» og 

«demokratisk deltakelse» ligger det også en implikasjon om at eleven skal utvikle sin evne til 

å tenke fritt og gjøre selvstendige valg basert på kritiske, men rettferdige vurderinger. Men er 

det slik at elevene er mottakelige for skolens politiske og samfunnsmessige påvirkning, eller 

er de allerede «formet» gjennom sin erfaringsbakgrunn?  
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I mange år har man undersøkt hvilke agenter som påvirker unges engasjement og holdninger 

til politikk. I flere studier har man funnet en sammenheng mellom foreldres politiske 

holdninger og deres barns holdninger, som kommer til uttrykk gjennom for eksempel 

preferanser for partier og stemming ved valg. Venner og andre sosiale grupper, massemedia 

og skolen har også blitt utpekt som sentrale arenaer for påvirkning av ungdom (Banks & 

Roker 2009: 3-4). Er det slik at ungdom med ulik sosial bakgrunn har utviklet forskjellige 

verdier, holdninger og preferanser, som igjen kan føre til ulikt politisk og samfunnsmessig 

engasjement (jmf. verditeori)? 

«Humans must learn their political behavior early and well and persist in it» (Hyman 1959: 

17). Som uttrykt ved Herbert H. Hyman er det en tett relasjon mellom læring og politisk 

atferd. Man vil også kunne anta at det er en sammenheng mellom læring og engasjement for 

politikk og samfunnsspørsmål. Læren om politikk og samfunn skjer blant annet gjennom 

gjennom sosialisering, noe som gjør det naturlig å redegjøre for sosialiseringsbegrepet 

(Hyman 1959: 17-27).  

2.3.1 Politisk sosialisering

Ifølge Durkin kan sosialisering defineres som tilegnelse av «rules of behaviour and the 

systems of beliefs and attitudes that equip a person to function effectively as a member of a 

society» (Durkin, i Giota 2001: 97). Med denne definisjonen forstår man ikke bare  at 

sosialisering innebærer en sammensatt form for kunnskap og kompetanse, men også at det 

indikerer en lang, men udefinert tidsdimensjon. Det vil si at sosialisering er en prosess som 

starter ved fødselen og pågår gjennom hele skole-og utdanningsprosessen, om ikke hele livet. 

Videre understreker Durkin familiens sentrale rolle i sosialiseringsprosessen (først og fremst 

primærsosialisering), men understreker at prosessen gjerne blir «overført» til skolen eller 

venner ved en viss alder (sekundærsosialisering). Samtidig indikerer ordet «prosess» at man 

går i gjennom forskjellige faser, og at noen vil gå gjennom fasene fortere enn andre. 

Hovedmålet med sosialiseringsprosessen er imidlertid å utvikle barn og unges sosiale 

kompetanse slik at de lærer å tilpasse seg i ulike sosiale omgivelser (Giota 2001: 97). 

Politisk sosialisering vil i likhet med andre sosialiseringsprosesser innebære læring over tid. 

Av definisjonen av sosialisering ovenfor kan man for eksempel betrakte politisk sosialisering 

som tilegnelse av politiske verdier, holdninger og atferd som gjør en i stand til å fungere som 
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en (politisk) samfunnsborger. Her ligger det også en innebefatning om at man lærer å forholde 

seg til verdier, holdninger og atferd som er verdsatt i det samfunnet man er en del av. I Norge 

vil dette blant annet innebære verdier man assosierer med et demokratisk, fritt samfunn, som 

for eksempel religionsfrihet, ytringsfrihet og likhet for loven. For å komme nærmere en 

forståelse av hva som kan påvirke elevenes politiske og samfunnsmessige engasjement skal 

jeg rette søkelys mot tidligere forskning som har belyst betydningen av ulike 

sosialiseringsagenter.

2.3.2 Betydningen av ulike sosialiseringsagenter

I sin analyse av ulike studier om politisk sosialisering fant Herbert H. Hyman flere 

hovedtendenser ved den politiske sosialiseringen blant unge. For det første fant han at 

sosioøkonomiske forskjeller påvirker blant annet politisk engasjement og politisk orientering. 

For eksempel viser han til Remmers (1952), som fant at tyske barn med foreldre med høyere 

utdanning og relativt høy inntekt fulgte mer med på taler, debatter osv. i forbindelse med 

kommende presidentvalg. For det andre fant Hyman at politisk interesse og orientering 

gradvis øker med alderen. Eksempelvis viste data fra Svensk institutt for 

opinionsundersøkelser at 73% av barn i alderen 11-12 år ikke hadde preferanser for ett 

bestemt parti, mens 55% og 35 % henholdsvis representerer andelen 16-18-åringer og 25-27-

åringer. Slike funn kan tyde på at politisk engasjement avhenger av modenhet, noe som 

varierer sterkt i aldersgruppen vi skal undersøke. For det tredje fant Hyman at gutter viste et 

større engasjement, en større interesse og mer kunnskap om politikk enn jenter (se for 

eksempel Burton, 1936). Det er imidlertid lite sannsynlig at en finner så tydelige 

kjønnsforskjeller i dagens samfunn, da kjønnsrollene i skolen har endret seg mye siden 1950-

tallet. Et fjerde og sentralt funn var foreldrenes sterke rolle som sosialiseringsagent for unge: 

«When children and their parents are measured independently and agreements in political 

views are established, it supports the inference that the family transmits politics to the 

children» (Hyman 59: 69). Med dette ser Hyman mer eller mindre ut til å antyde at 

foreldrenes politiske holdninger automatisk blir «overført» til barnet. I samsvar med dette 

fant Remmers og Weltman ved å sammenligne partitilhørighet blant elever på videregående 

trinn og deres foreldre, korrelasjoner mellom  .8 og  .9 , som tilsvarer en «forklart» varians på 

mellom så mye som 64- 81% (Hyman 59: 31-87).
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Som Hyman understreker spiller foreldrene en sentral rolle i den politiske sosialiseringen av 

unge. En åpenbar årsak er at foreldrene påvirker barna både direkte ved å diskutere nyheter 

med barna, men også indirekte ved å diskutere generelle politiske holdninger med barna 

tilstede. En slik påvirkning er naturlig da foreldre fungerer som noen av de viktigste 

rollemodellene for barn. Meine fant i sine undersøkelser at unge ofte diskuterer nyheter med 

familiemedlemmer og at familien spiller en sentral rolle gjennom hele skolegangen. Likevel 

avtar foreldrenes rolle som sosialiseringsagenter i ungdomsårene, av den naturlige årsaken at 

barna ofte blir mer selvstendige og retter fokus mot skole og venner. Dette samsvarer også 

med Burtons undersøkelser av barns politiske kunnskap. Ved å intervjue elever om hvor de 

hadde fått kunnskapen fra fant han at foreldrenes påvirkning ble redusert i ungdomsårene, og 

at skolen fikk økende betydning. Basert på disse funnene ser det ut til at foreldrenes relative 

påvirkning reduseres med barnets alder, da venner og skole får økende betydning. Likevel, 

som Hyman poengterer, kan det hevdes at de like holdningene observert mellom foreldre og 

deres barn ikke bare reflekterer foreldrenes direkte påvirkning, men også et resultat av de like 

sosiale forholdene, omgivelsene og erfaringene de deler. Med andre ord kan noe av 

forklaringen på de like holdningene tillegges like sosioøkonomiske forhold (Hyman 1959: 

100-151). 

Ifølge Michael H. Banks & Debra Roker er det vanskelig å avgjøre om variasjoner i politiske 

holdninger og engasjement skyldes påvirkning gjennom skolen eller foreldrene. En av 

årsakene er at det i enkelte land er vanlig at barn fra velstående familier ofte begynner på 

privatskoler, det vil si skoler som kan ha et annet innhold og fokus enn offentlige skoler. Ved 

å sammenligne politiske holdninger blant jenter med lik familiebakgrunn som gikk på private 

og offentlige skoler, fant de et grunnlag for å hevde at skolen er en sentral arena for politisk 

sosialisering. De fant at skolens innflytelse kom til uttrykk i jentenes ulike syn på politikk. 

Blant annet rapporterte jentene som gikk på privatskoler en høyere interesse for politikk, 

større grad av kunnskap om lokalpolitikk, større sannsynlighet for å bli politisk aktiv i voksen 

alder, og uttrykte en større tro på det politiske systemet som stabilt. Selv om Storbritannia har 

en større tradisjon for privatskoler enn mange andre land, pågår det fremdeles en debatt om 

ulikhetene mellom privat og offentlig skolesektor bør vedvare. Eksempelvis hevder G. Eglin 

(1984) at privatskoler forbereder elevene til å bli en del av eliten i de dominerende sfærene i 

det britiske kapitalistiske samfunnet. Selv om de to gruppene i utvalget ikke var helt identiske 

med hensyn til familiebakgrunn gir undersøkelsen oss et grunnlag for å betrakte skolen som 

en sentral politisk sosialiseringsagent (Banks & Roker 2009: 3-11).
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2.3.3 Betydningen av kulturell kapital

Hva er kultur? R. Keesing beskriver kultur som «et system av kunnskap, ideer, verdier, regler, 

som ligger bak hva vi gjør, og som uttrykkes gjennom det vi gjør» (Keesing, 1981 i Børhaug, 

Christophersen og Aarre 2008: 181). Det handler med andre ord om en tenkemåte, væremåte 

og et handlingsmønster som man tilegner seg gradvis gjennom å være et medlem av et 

samfunn. Definisjonen er vid, men tilfører det viktige poenget at kultur er en 

bakenforliggende årsak til våre ideer og handlinger, samtidig som den kommer direkte til 

uttrykk gjennom våre handlinger. På den ene siden er kultur noe alle mennesker har til felles, 

noe som samordner individuelle handlinger. Men på å den andre siden inneholder kultur et 

differensierende element ved at den påvirker en til å tenke, handle og uttrykke seg på 

bestemte måter, og dermed legger begrensninger for individets utfoldelse (Børhaug, 

Christophersen og Aarre 2008: 181-183). 

Beskrivelsen av kultur leder oss inn på det mest sentrale elementet i Bourdieus oppfatning av 

kulturell kapital. Som allerede nevnt, betrakter Bourdieu kulturell kapital som ressurser som 

ikke kan overføres til andre, men som er en del av ens habitus, det vil si en indre disposisjon 

til å handle, tenke, føle og uttrykke seg på bestemte måter. På denne måten kan kulturell 

kapital fungere som et maktgrunnlag fordi ikke alle besitter like mye av det. Familien spiller 

en sentral rolle i å «overføre» kulturell kapital til sine barn, først og fremst gjennom livsstil, 

vaner og språk, og foreldrenes yrkes- og utdanningskarrierer er avgjørende for barnas 

ervervelse av slik kapital. Det er også blitt understreket hvordan skolesystemet mer eller 

mindre ubevisst belønner de barna som besitter slik kapital, med andre ord de barna som 

kommer fra priviligerte hjem. Bourdieus sosiale reproduksjonsteori vil ikke bare kunne 

fungere som en forklaring på prestasjonsforskjeller i skolen ved at elever med høy sosial 

status behersker språket og de kulturelle kodene som skolen verdsetter. Hans teori vil også 

kunne bidra til å forklare eventuelle forskjeller i kunnskap og engasjement for politikk og 

samfunn, nettopp fordi kunnskapsområdene vil være en del av den kulturelle kapitalen elever 

med høy sosial status innehar (Bourdieu 2010: 109-129). 

Men kan man forvente å finne de samme mønstrene i Norge 40-50 år etter Bourdieu 

gjennomførte sine undersøkelser?  Basert på Stein Rokkans historiske fremstilling av det 

norske samfunnet som «motkulturens eldorado», tar Arild Danielsens studie fra 1998 sikte på 
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å redegjøre for anvendelsen av kulturell kapital i Norge. Den peker først og fremst på noen av 

de problematiske sidene ved å benytte begrepet i samme forstand som Bourdieu anvender det 

på franske forhold. Kulturell kapital kan ifølge Danielsen ta ulik form i ulike samfunn. Dette 

begrunner han videre med at han tolker besittelse av kapital som en form for makt som kan 

brukes til å få kontroll i et samfunn, blant annet fordi man behersker den legitime kulturen 

som samfunnets institusjoner verdsetter. Som vi var inne på tidligere ser Norge ut til å være i 

en særstilling med hensyn til den sosialdemokratiske politikken som har blitt ført siden 

begynnelsen av 1900-tallet, med det store folkedannelsesprosjektet og utbygging av 

velferdsstaten. Danielsen vektlegger nettopp slike særtrekk ved det norske samfunnet i 

beskrivelsen av de mest sentrale forskjellene mellom det franske og det norske samfunnet. 

Det franske samfunnet har dype røtter i den europeiske dannelsestradisjonen, lange tradisjoner 

for et elitistisk utdanningsvesen, en sterk og sentralisert statsmakt, samt en enestående 

kulturelite lokalisert i Paris. Ifølge Danielsen har disse og andre faktorer bidratt til at det 

franske samfunnet tilsynelatende kun har en legitim kultur, det vil si «overklassens» eller 

medlemmer av de priviligerte hjems kultur (Danielsen 2010: 289-315).

Det norske samfunnet har gjennomgått endel prosesser som heller har gått i motsatt retning. 

Her har man tradisjoner for en egalitær politikk, ikke minst med hensyn til 

utdanningsinstitusjonene, og en pluralitet av kulturuttrykk, blant annet på grunn av de mange 

folkebevegelsene og partidannelsene fra slutten av 1800-tallet. Beherskelse av et spesifikt 

kulturelt uttrykk ga ikke spesielle fordeler. Dette er bare noen av årsakene til at det oppstod en 

mindre tydelig klasseinndeling og flere, mer eller mindre likestilte legitime kulturer. Videre 

argumenterer Danielsen for at økonomisk kapital er mer sentralt i Norge enn i Frankrike, og at 

Norge som et lite land i større grad påvirkes av andre, mektigere land og deres kulturelle 

uttrykk. Dermed mener Danielsen at det institusjonelle grunnlaget som gjør kulturell kapital 

til en så viktig ressurs i Frankrike er så annerledes i Norge at man ikke kan gi kulturell kapital 

samme verdi og betydning i de to landene. Danielsens funn baserer seg hovedsaklig på 

perioden 1930-1970. Spørsmålet om det institusjonelle grunnlaget (utdanningseksplosjonene, 

en svekket arbeiderbevegelse, større global påvirkning) i dagens samfunn har endret 

betydningen av kulturell kapital (Danielsen 2010: 289-315).
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KAPITTEL 3: FORVENTEDE FUNN OG HYPOTESER     

3.1 Sosioøkonomisk status og prestasjoner

Med utgangspunkt i studiene og teoriene referert til ovenfor kan man forvente å finne en 

positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag.

Hypotese 1: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i  

samfunnsfag. 

Ifølge verditeori er sosioøkonomisk status avgjørende for hvordan man oppfatter skolen og 

verdien av å prestere godt. Man vil dermed kunne forvente å finne forskjeller i aktiviteter som 

kan forbedre ens prestasjoner, som for eksempel det å gjøre lekser. Selv om verdien av å gjøre 

lekser ikke nødvendigvis kommer til uttrykk i ungdomsårene vil man kunne anta at elevene 

med høy sosioøkonomisk status vil bli oppmuntret fra deres foreldre i større grad enn elevene 

med lav sosioøkonomisk status. Denne antakelsen vil mest sannsynlig være i samsvar med 

Bourdieus oppfatning av kulturell kapital og sosial reproduksjon i skolen. Man vil kunne 

forvente at elever med høy sosioøkonomisk status er mer fortrolig med skolekulturen og den 

teoretiske kunnskapsformidlingen skolen representerer, noe som også innebærer fortrolighet 

med å gjøre lekser.  

Hypotese 2: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og tid brukt på  

lekser

Det er en mulighet for at sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner er 

noe svakere i samfunnsfag enn i matematikk (som vist ved Kjærnsli m.fl.), norsk og engelsk, 

da samfunnsfag er et fag med en annerledes struktur og oppbygning, som muligens krever 

andre ferdigheter enn for eksempel i matematikk. Som tidligere nevnt var sosioøkonomisk 

status av noe større betydning for jenter enn gutter i matematikkprestasjoner. Dersom dette 

har sammenheng med at jenter rapporterer lavere motivasjon enn gutter i matematikk, kan 

mønsteret endre seg i samfunnsfag.

Hypotese 3: Sosioøkonomisk status er av mindre betydning for karakter i  samfunnsfag enn  

for karakterer i matematikk, norsk skriftlig og engelsk skriftlig.
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3.2 Sosioøkonomisk status og engasjement for politikk og samfunn

Med utgangspunkt i Bourdieus sosiale reproduksjonsteori vil man kunne forvente å finne en 

sammenheng mellom sosioøkonomisk status og kunnskap og engasjement for politikk og 

samfunnsspørsmål. Som vi allerede har antydet er det store forskjeller mellom det norske 

samfunnet og det franske samfunnet på 1960-tallet. Likevel kan elevenes ulike 

sosioøkonomiske bakgrunn kan ha påvirket deres «habitus», slik at de med høy status føler 

seg mer hjemme i skolen enn de med lav status, noe som igjen kan gi utslag på deres 

kunnskap og ferdigheter om politikk og samfunn.

Hypotese 4: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og elevens  

kunnskap og ferdigheter om politikk og samfunn

Det er en mulighet for at sosioøkonomisk status ikke slår ut på elevens politiske engasjement  

på samme måte som man forventer den skal slå ut på prestasjoner. Man kan anta at politikk 

har den egenskapen at den appellerer til alle, uavhengig av sosial status, blant annet fordi vi 

har et flerparti-system i Norge som representerer mangfoldet i samfunnet. Selv om man ikke 

kan forvente at elevene har kunnskap om de forskjellige partienes ideologiske forankring, er 

det rimelig å anta at de fleste kan finne et parti som appellerer til deres egne verdier og 

holdninger. Fra et slikt perspektiv er det mulig at sosioøkonomisk status ikke påvirker graden 

av politisk engasjement. Basert på de perspektivene det er referert til ovenfor er det likevel 

nærliggende å anta at elever med høy sosioøkonomisk status skårer høyt på indikatorer på 

politisk og samfunnsmessig kunnskap og ferdigheter og interesse og engasjement forøvrig. 

Hypotese 5: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og elevens  

politiske og samfunnsmessige engasjement

Som antydet i en nylig utgitt rapport om ICCS-undersøkelsen er det et nært foreliggende 

spørsmål om i hvilken grad engasjement og interesse for politikk er tilstede blant ungdom i 

aldersgruppen 14-18 år. Selv om skolen gjennom undervisningen kan ha påvirket elevenes 

politiske engasjement er det grunn til å anta at elevens interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål i stor grad vil reflektere foreldrenes interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål (Mikkelsen, Fjeldstad og Lauglo 2011: kap 6 ,uio.no). Man kan 

antakeligvis forvente at også skolen gjennom undervisningen vil påvirke elevenes politiske 

engasjement, men med hensyn til elevenes unge alder er det rimelig å anta at den politiske 
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sosialiseringen først og fremst har fått rotfeste gjennom foreldrene, om elevene i det hele tatt 

har en interesse for slike spørsmål. 

Hypotese 6: Det er en positiv sammenheng mellom foreldres interesse for politikk og  

samfunnsspørsmål og elevens interesse for politikk og samfunnsspørsmål

KAPITTEL 4: METODE

4.1 Datamaterialet i undersøkelsen

For å undersøke sammenhengen mellom elevenes sosioøkonomiske status og prestasjoner i 

samfunnsfag og engasjement for politikk og samfunn har jeg valgt en kvantitativ tilnærming. 

Jeg har gjennomført en sekundæranalyse ved å benytte data fra to forskjellige og uavhengige 

undersøkelser. I begge undersøkelsene er data samlet inn ved bruk av standardiserte 

spørreskjemaer som elevene besvarte på egenhånd, men med testobservatører og lærere 

tilstede i klasserommene. Det første datamaterialet, «Ung i Oslo 2006» , ble utarbeidet ved 

forskningsinstituttet NOVA, og det andre er samlet inn i forbindelse med den internasjonale 

ICCS-undersøkelsen (International Civic and Citizenship Education Study). 

NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er et av Norges største 

samfunnsvitenskaplige forskningsinstitutt, med en vekt på velferdsforskning og studier av 

livsløpet fra barndom til alderdom (forskning.no). I forbindelse med «Ung i Oslo 2006» ble 

et stort utvalg skoler lokalisert i Oslo plukket ut, og spørreskjemaer ble besvart av ca 11 000 

elever mellom 14 og 17 år. Materialet inneholder en mengde informasjon om alt fra elevenes 

sosiale og økonomiske bakgrunn til elevenes livsstil, interesser, holdninger og atferd.

Det andre datamaterialet jeg har benyttet er samlet inn i forbindelse med den internasjonale 

studien ICCS (International Civic and Citizenship Education Study) som først og fremst har 

kartlagt unge elevers kunnskap og holdninger til demokrati og medborgerskap. Undersøkelsen 

ble gjennomført i 38 land fra fem forskjellige verdensdeler. Datasettet som blir benyttet i 

denne sammenheng er basert på besvarelser fra ca. 3000 norske 9. trinnselever fra hele landet. 

I Norge har 86 % av opprinnelig antall trukne skoler bidratt, mens over 90 % av elevene som 

ble trukket ut har besvart oppgaveheftet og spørreskjemaet (Fjeldstad, Lauglo, Mikkelsen 

2009: 2-4).
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ICCS-undersøkelsen tar blant annet sikte på å kartlegge unge elevers «demokratiske 

beredskap». Med demokratisk beredskap refereres det til «et sett av kunnskaper, ferdigheter 

og oppfatninger og på en orientering mot bestemte verdier og holdninger som til sammen er 

antatt å påvirke både evne og vilje til engasjement og handling» (Fjeldstad, Lauglo, 

Mikkelsen 2009: 2-4). For å måle elevens kunnskap og ferdigheter besvarte elevene en 

kunnskaps-og ferdighetstest, i tillegg til det ordinære spørreskjemaet. forklaringer på innhold 

vil bli gitt senere. De grunnleggende temaene var i begge tilfellene spørsmål om demokrati, 

rettigheter, institusjoner, politikk og andre relevante samfunns-og skoleforhold. Dessuten har 

den kartlagt forhold ved elevens familieforhold, etnisitet, religiøse tilhørighet, sosiale 

relasjoner osv.

4.2 Evaluering av datamaterialet

Datamaterialet som benyttes er som tidligere nevnt basert på sekundæranalyser av data i form 

av elevbesvarelser av standardiserte spørreskjemaer. En åpenbar ulempe ved bruk av 

sekundærdata er at det er vanskelig å oppdage eventuelle feilkilder og andre svakheter ved 

undersøkelsen fordi en selv ikke har deltatt i datainnsamlingen (Ringdal 2001: 123). Likevel 

er det god grunn til å tro at undersøkelsene er nøye planlagt og gjennomført, da de er utført av 

seriøse forskere med bred erfaringsbakgrunn. Det finnes mange fordeler ved å samle inn data 

ved bruk selvutfylling av spørreskjemaer, men det er også en rekke utfordringer som kan gå ut 

over undersøkelsens validitet og reliabilitet. Videre skal jeg se på noen av dem.

4.2.1 Validitet og reliabilitet

Kvaliteten på undersøkelsene er avhengig av om de oppfyller sentrale kriterier for validitet og 

reliabilitet. Reliabilitet går ut på om resultatene blir de samme ved gjentatte målinger, med 

andre ord om resultatene er pålitelige. Dette innebærer blant annet forutsetninger om at data er 

tastet inn nøyaktig i SPSS, søking etter feil og lignende. Tilfeldige målefeil vil til en viss grad 

nesten alltid oppstå, men mange tilfeldige målefeil går ut over dataenes validitet. Høy 

reliabilitet med andre ord en forutsetning for høy validitet. Validitet går ut på om man måler 

det man faktisk forsøker å måle. Et nærliggende spørsmål i denne sammenheng vil naturligvis 

være om det er samsvar mellom ens teoretiske og operasjonelle definisjon, det vil si om 
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målingen (operasjonaliseringen) av det fenomenet man vil si noe om faktisk representerer 

fenomenet slik det er beskrevet (teoretisk). Dermed vil spørsmål om validitet innebære 

kontinuerlige vurderinger i alle faser av forskningsprosessen. For eksempel må man vurdere 

om spørsmålene som inngår i spørreskjemaene måler det man forsøker å måle. Svakheter ved 

både spørsmålsformuleringene og svaralternativene kan svekke undersøkelsens validitet og 

reliabilitet (Ringdal 2001:166-167). Videre skal jeg drøfte noen generelle utfordringer ved 

innsamling av data gjennom spørreskjemaer, samt sterke og svake sider ved datainnsamlingen 

i de to undersøkelsene.

Først og fremst er spørreskjemaer egnet for store utvalg og gir oss et godt utgangspunkt for 

statistisk generalisering av resultatene dersom de er nøye utarbeidet. En annen fordel at det 

ikke foregår noen direkte kontakt mellom intervjueren og respondenten, noe som gir et godt 

grunnlag for å ivareta respondentens anonymitet. Samtidig beskytter denne formen for 

utspørring mot eventuelle målefeil grunnet intervjuerens egenskaper. Blant annet unngår man 

at intervjueren tolker respondenten feilaktig, at dårlig kjemi preger prosessen eller at 

intervjuerens fordommer påvirker tolkningen (Ringdal 2001: 261-263).

Det finnes likevel en rekke utfordringer i forbindelse med spørreskjemaer. For det første 

krever det at spørsmålene er formulert på en måte som ikke inviterer til noen former for 

misforståelser blant respondentene. Selv om spørreskjemaene er utarbeidet av profesjonelle 

og erfarne fagpersoner er det svært sannsynlig at respondentene, som er i alderen 14-17 år, 

tolker spørsmålene forskjellig og legger ulike verdier i de ulike svaralternativene. Tilfeldige 

målefeil vil være uunngåelig uansett hvor godt spørreskjemaene er utarbeidet, blant annet 

fordi graden av modenhet og kognitivt nivå hos respondentene er svært varierende i denne 

aldersgruppen. Ved denne type datainnsamling har man med andre ord ingen kontroll på 

hvordan spørsmålene blir oppfattet av respondentene, og man vil heller ikke ha noen mulighet 

til å oppklare eventuelle misforståelser (Ringdal 01: 261-263). 

For det andre vil antakeligvis mange av respondentene i denne aldersgruppen være lite 

motivert for å svare på omfattende og detaljerte spørreskjemaer. Selv om de forstår 

spørsmålene er det ikke sikkert at de orker å legge tilstrekkelig med energi og innlevelse i 

ethvert spørsmål. Dette kan medføre at svarene de krysser av på kan ende opp med å være 

mer eller mindre tilfeldige (Ringdal 2001: 261-263). På en annen side tar begge 

spørreskjemaene opp temaer som er svært relevante for denne aldersgruppen. Spørsmålene tar 

først og fremst utgangspunkt i temaer som angår respondentenes aktiviteter, interesser og 
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holdninger i relasjon til både hjem, skole og fritid. På denne måten fanger de mest sannsynlig 

respondentenes interesse og gir dermed også økt motivasjon for å gjennomføre 

spørreskjemaene. Dessuten er språkformuleringene i stor grad tilpasset respondentenes 

kognitive nivå, som eksemplifisert ved denne spørsmålsformuleringen fra «Ung i Oslo»: 

«Tenk deg at du i morgen måtte velge hva slags skole/utdanning du skulle ta i framtida. Du er 

usikker. Hvem ville du gå til for å få råd og hjelp?» Ved at spørsmålsformuleringene er 

tilpasset respondentenes nivå vil man også bidra til å redusere hyppigheten av eventuelle 

målefeil (Ringdal 2001: 261-263).

4.2.1.1 Vurdering av datamaterialet fra «Ung i Oslo 2006»

Selv om man har tatt de nødvendige forhåndsreglene og gjort en grundig jobb både med 

planlegging og gjennomføring i forbindelse med datainnsamlingen, vil det alltid kunne stilles 

spørsmål ved undersøkelsens representativitet. Blant annet har sosiolog og NOVA-forsker Jon 

Ivar Elstad i sin rapport om «Ung i Oslo 2006» rettet et kritisk søkelys mot datakvaliteten i 

undersøkelsen. For det første mener han at undersøkelsen er for omfattende i forhold til tiden 

elevene hadde til rådighet. Over 500 spørsmål på to timer stiller store krav til konsentrasjon 

og motivasjon, noe som kan ha medført at elevene, som var mellom 14 og 17 år, ikke svarte 

presist, «tullet bort» spørsmålene eller i verste fall ikke klarte å fullføre undersøkelsen. Videre 

kan dette medføre at frafallet blir sosialt skjevt fordi det er størst blant de elevene som har de 

dårligste karakterene, blant innvandrere, og blant andre grupper som har dårligere 

forutsetninger for å komme seg gjennom et slikt spørreskjema. Dette kan svekke svarenes 

representativitet, spesielt de som blir gitt mot slutten av undersøkelsen (Elstad 2010: 12-14, 

nova.no). 

En ytterligere innvending mot skjemaets utforming er unnlatelse av svaralternativet «vet 

ikke» og lignende svaralternativer i mange sammenhenger. Som Elstad påpeker kan dette 

overestimere hva elevene faktisk har en mening om. Dersom respondentene tvinges til å ta et 

valg på et spørsmål som omhandler noe de overhodet ikke er interessert i vil deres egentlige 

mening ikke komme frem. Om mange av respondentene opplever lav interesse for visse 

spørsmål, men likevel ikke får uttrykt dette, vil svarenes validitet være svekket. På en annen 

side vil unnlatelse av «vet ikke» og andre lignende alternativer medføre at respondentene må 

tenke gjennom spørsmålet i stedet for å kaste seg på et uforpliktende «vet ikke», som i mange 
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tilfeller kan fungere som en «hvilepute» for blant andre de som ønsker å komme seg gjennom 

undersøkelsen fortest mulig. Videre gir Elstad eksempler på tilfeller hvor mange elever som 

ikke skal besvare visse spørsmål likevel svarer (der for eksempel kun de med en eller begge 

foreldre født i utlandet skal svare), og ser dette som en indikator på at elevene ikke oppfatter 

instruksjonene de får. Kombinasjonen av knapphet på tid, overseelser og ubevisste 

feiltolkninger kan ha ført til at elevene svarer der de ikke skal svare eller at svarene mer eller 

mindre er feilaktige. Alt i alt ser han på spørreundersøkelsen som for stor og for krevende til 

at elevene kan gi valide svar (Elstad 2010: 12-21, nova.no).

Elstads kritiske innvendinger mot «Ung i Oslo»-undersøkelsen understreker hvilke 

utfordringer som dukker opp i forbindelse med slike spørreundersøkelser. Det er rimelig å 

anta at endel av respondentene mistet både konsentrasjon og motivasjon underveis, slik at 

svarenes validitet i den siste delen av undersøkelsen antakeligvis er noe svekket. Likevel er, 

som også Elstad anerkjenner, «Ung i Oslo»-materialet fremhevet på grunn av en særdeles høy 

svarprosent. Selv med et relativt stort antall frafall mot slutten av undersøkelsen vil 

antakeligvis svarprosenten og representativiteten være på et akseptabelt nivå. Dessuten viser 

dataene at fordelingen på enkeltvariabler som for eksempel røykevaner, fars/mors utdanning 

og andelen som sier de er homofile, bifile osv. i stor grad er i samsvar med hva andre 

undersøkelser viser. Det samme er tilfelle med enkelte statistiske sammenhenger som er i 

samsvar med andre undersøkelser og generelle teorier forøvrig. Med et såpass stort utvalg og 

en så høy svarprosent skal det imidlertid endel til for at ikke-valide svar skal kunne gi 

endringer på de valide resultatene og sanne verdiene. Dette styrker oppfatningen om at 

mesteparten av svarene er valide og at de mulige feilkildene skissert ovenfor antakeligvis ikke 

har en betydelig effekt på det endelige utfallet (Elstad 2010: 15, nova.no).

4.2.1.2 Vurdering av datamaterialet fra «ICCS 2009»

Et sentralt spørsmål angående den kognitive testen i ICCS-undersøkelsen faktisk måler 

kunnskap og ferdigheter i «demokratisk beredskap». Som Lauglo understreker er det uklart 

om testen måler disse egenskapene eller om de måler mer generell kunnskap. Elevenes 

språklige og logiske evner kommer mest sannsynlig til uttrykk i ICCS-testen. Likevel er dette 

en kritikk som kan føres mot alle slike kunnskapstester, da språkbeherskelse er en av de mest 

avgjørende faktorene når det kommer til elevenes resultat. Elever med dårlige evner i lesing 

vil ikke nødvendigvis oppfatte alle spørsmålene korrekt. Det kan dermed stilles spørsmål 

vedrørende hva slags type kunnskap man faktisk har målt i ICCS-undersøkelsen; kunnskap 
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om politikk og  samfunnsliv eller generelle språklige og logiske evner. Samtidig er testen 

internasjonal og kan av den grunn ikke ta utgangspunkt i for konkret (og nasjonalspesifikk) 

kunnskap. Det er derfor naturlig og nødvendig at indikatorene på kunnskap har fått en noe 

generell utforming (Mikkelsen, Fjeldstad og Lauglo 2011: kap 9, uio.no).

Spørreskjemaet i ICCS-undersøkelsen benytter spørsmål som «I hvilken grad er du enig eller 

uenig i følgende påstander om deg og politikk?». Svaralternativene formuleres blant annet 

slik: «Jeg vet mer om politikk enn de fleste andre på min alder» og «Jeg forstår lett de fleste 

politiske spørsmål». Her ligger det dermed en forventning om at elevene ikke bare skal kunne 

ha et realistisk bilde om sin egen kunnskap om politikk, men også at de skal rangere sin egen 

kunnskap i forhold til medelevenes kunnskap. Et nærliggende spørsmål i denne sammenheng 

er hvorvidt elevene har realistiske oppfatninger om egne evner eller om de over- eller 

undervurderer seg selv i sammenligningen med andre. Undersøkelser om temaet tyder på at 

barn og unge generelt overvurderer seg selv og sine fremtidige prestasjoner (Undheim 99: 

20). Troen på egne evner vil antakeligvis også variere mellom elevene, da det mest sannsynlig 

henger sammen med både motivasjon, selvtillit og generelle prestasjoner i samfunnsfag. Om 

elevene i undersøkelsen har gitt realistiske svar har man ingen som helst garanti for. 

Overvurdering av respondentenes evner  kan medføre at svarene ikke representer virkelige 

forhold. På en annen side har man ikke først og fremst vært ute etter å kartlegge elevens 

kunnskaper, men snarere deres holdninger og selvoppfatning. 

En annen sentral utfordring i forbindelse med dataene er at elevene selv har krysset av 

foreldrenes utdanningsnivå. Vet alle ungdomsskoleelever hva slags utdanning foreldrene har 

fullført? Det er lite sannsynlig at alle elevene oversikt over dette, men det er likevel ikke noe 

alternativ for de som ikke vet hva slags utdanning foreldrene har fullført (i ICCS-

undersøkelsen). Samtidig blir det understrekt i spørreskjemaet at de som er usikre bør spørre 

lærerne om hjelp. Dermed har sikkert noen av de som har vært usikre fått hjelp ved for 

eksempel å fortelle læreren hva foreldrene jobber med. Antall elever som ikke har en registert 

verdi på denne variabelen er ca 200 (N=2739). Om vi antar at denne gruppen representerer 

flesteparten av de elevene som ikke visste hva de skulle svare, og at kun et fåtall av de som 

svarte bare tippet, kan vi likevel regne med at at man ville fått omtrent de samme resultatene. 

Hittil har vi drøftet sentrale ufordringer for undersøkelsens reliabilitet og validitet. Før vi går i 

gang med analysene vil vi oppsummere metodedelen ved å vurdere den kommende 

undersøkelsens representativitet. 
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4.2.2 Representativitet

På tross av de kritiske innvendingene som kan rettes mot datamaterialet som blir benyttet i 

den kommende analysen, vil jeg hevde at dataene mest sannsynlig opprettholder en høy 

kvalitet og representativ verdi. Utvalgenes størrelse er også av stor betydning for grad av 

generaliserbarhet. Eventuelle målefeil vil få mindre betydning ved så store utvalg som man 

opererer med her, fordi hver enkelt respondent ikke ikke vil påvirke det totale utfallet i like 

stor grad som ved mindre utvalg. Nettopp fordi utvalgene er såpass store (11 000 og 3000) vil 

undersøkelsene i større grad være beskyttet mot enkelttilfeller av useriøse eller umotiverte 

respondenter som enten har besvart spørreskjemaet feilaktig eller kun besvart deler av det 

(Ringdal 01: 262). 

I dette tilfellet opererer vi med to forskjellige utvalg. Utvalget i ICCS-undersøkelsen 

representerer 9. klasseelever (14-15-åringer) ved norske skoler. Sannsynligvis har utvalget 

blitt foretatt på en måte som møter kriteriene for enkel tilfeldig trekking, som innebærer at 

alle enheter i populasjonen i prinsippet skal ha like stor sjanse for å bli trukket ut som en del 

av utvalget (Ringdal 01: 141-156). Utvalget i «Ung i Oslo» består naturligvis av elever ved 

ulike skoler i Oslo, og siktemålet med undersøkelsen har antakeligvis ikke vært å kartlegge 

forskjellige sider ved ungdom i Norge. Ungdom i Oslo skiller seg mest sannsynlig noe fra 

ungdom som bor i andre fylker i Norge. På en annen side kan man hevde at skolene i Oslo 

representerer et mangfold med hensyn til ulike kulturer, etnisiteter, økonomiske og sosiale 

forhold. Dermed kan man anta at de observerte funnene kan beskrive forhold som ikke bare 

har gyldighet for Oslo-ungdom. Basert på den foregående diskusjonen og de belyste 

vurderingene vil antakeligvis representativiteten være relativt høy. Videre skal jeg undersøke 

mulige sammenhenger mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag.
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KAPITTEL 5: SAMMENHENGEN MELLOM 

SOSIOØKONOMISK STATUS OG PRESTASJONER I 

SAMFUNNSFAG

5.1 Begrepsavklaring

5.1.1 Prestasjoner i samfunnsfag

Prestasjoner i samfunnsfag blir målt ved karakter i samfunnsfag, som refererer til oppnådd 

karakter ved forrige karaktermåling, rapportert av eleven selv. Karakterene (og verdiene) går 

fra 1-6, der 6 representerer høyest mulig karakter- og prestasjons oppnåelse. 

5.1.2 Sosioøkonomisk status

Som jeg var inne på innledningsvis refererer sosioøkonomisk status først og fremst til 

kulturell kapital, økonomisk kapital og sosial kapital. For å måle slik kapital vil jeg benytte 

disse variablene:

«Ung i Oslo»: 1) Sosial klassebakgrunn/ foreldrenes yrkesstatus (basert på den av foreldrene 

med høyest klasseposisjon) med seks kategorier, fra «ufaglærte arbeidere» til «øvre 

serviceklasse». Plasseringen av foreldrenes yrke/arbeidsoppgaver er avhengig av yrkets status 

og er inspirert av Goldthorpes klasseskjema. 2) Foreldrenes utdanningsnivå (sum av begge). 

3) Antall bøker i hjemmet (målt gjennom seks kategorier fra «ingen» til «mer enn 1000»).

«ICCS»: 1) Foreldrenes høyeste yrkesstatus (målt ved den av foreldrene som har høyest 

yrkesstatus). 2) Foreldrenes høyeste utdanningsnivå (målt ved den av foreldrene som har 

høyest utdanning). 3) Antall bøker i hjemmet (målt gjennom seks kategorier fra «0-10» til 

«mer enn 500»).
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5.2 Resultater

5.2.1 Sosioøkonomisk status og karakter i samfunnsfag

For å undersøke sammenhengen mellom foreldrenes sosioøkonomiske status og elevens 

karakter i samfunnsfag utførte vi tre forskjellige enveis variansanalyser mellom grupper. I 

den første undersøkte vi sammenhengen mellom foreldrenes utdanningsnivå og karakter, i den 

andre sammenhengen mellom antall bøker i hjemmet og karakter, og i den tredje 

sammenhengen mellom foreldrenes yrkesstatus/sosiale klasse og karakter. 

Først utførte jeg en enveis variansanalyse mellom grupper der karakter i samfunnsfag var 

avhengig variabel og foreldrenes utdanningsnivå var den uavhengige variabelen. Foreldrenes 

utdanningsnivå er delt inn i fem kategorier som representerer ulike fullførte utdanninger: 

«Mindre enn ungdomsskole», «ungdomsskole», «yrkesskole eller yrkesfag på videregående», 

«gymnas eller allmennfag på videregående» og «universitet eller høyskole». Det er summen 

av begge foreldrenes utdanninger som danner grunnlag for foreldrenes totale utdanningsnivå. 

Analysen viste en signifikant forskjell i karaktergjennomsnitt mellom gruppene med et 

signifikansnivå på 5 % (P=  .000). Post-hoc sammenligninger av gruppene (Tukey) lot meg 

undersøke  hvilke gruppeforskjeller som er signifikante. Sammenligningene viste at 

elevgruppen med foreldre som har fullført gymnas eller allmennfag på videregående hadde et 

karaktergjennomsnitt (M= 4.27, N= 1066,  SD=  .95) som er signifikant forskjellig fra alle de 

andre gruppene. Gruppen med foreldre som har fullført universitets-eller høyskoleutdannelse 

hadde også et karaktergjennomsnitt (M= 4.48, N= 2560, SD= .85) som er signifikant 

forskjellig fra alle de andre gruppene. Dessuten hadde denne gruppen det høyeste 

karaktergjennomsnittet, mens elevene med foreldre som ikke har fullført ungdomsskolen 

hadde det laveste karaktergjennomsnittet (M=3.79 , N= 366, SD= 1.05). Mellom disse to 

gruppene var det en gjennomsnittsforskjell på 0,69. 

Hvor stor effekt har de observerte forskjellene? Ved å måle effektstørrelsen får man et bedre 

inntrykk av styrken på assosiasjonen. Eta kvadrert er regnet ut ved å dele «sum of squares 

between-groups» (294, 263) på «total sum of squares» (5073, 349). Da får vi en Eta kvadrert 

verdi på 0,058, som vil tilsi at 5,8 % av variansen i karaktergjennomsnitt er forklart av 

foreldrenes utdanningsnivå, som ifølge Cohen regnes som en (nært opptil) middels 

effektstørrelse (Pallant 2007:246). Dette gir støtte til hypotesen om at det er en positiv 

sammenheng mellom sosioøkonomisk status og karakter i samfunnsfag, selv om forskjellene i 
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karaktergjennomsnitt ikke er veldig store. 

Tabell 1 viser gjennomsnittskarakterer i samfunnsfag ut i fra foreldrenes utdanningsnivå, samt 

antall, standardavvik, standardfeil og populasjonens karaktergjennomsnitt med et 95 % 

konfidensintervall. Konfidensintervallet estimerer populasjonens sanne gjennomsnittsverdier, 

det vil si at den sanne gjennomsnittskarakteren blant ungdom i denne aldersgruppen (144-17 

år) vil befinne seg et sted mellom den øvre og nedre grensen med 95 % sikkerhet (Ringdal 

2001: 378). Eksempelvis ligger det sanne karaktergjennomsnittet i samfunnsfag et sted 

mellom 3,68 og 3,89 for elever med foreldre som ikke har fullført ungdomsskolen, mens for 

elever som har foreldre som har fullført universitet eller høyskole vil gjennomsnittet ligge 

mellom 4,44 og 4,51 med 95 % sikkerhet.

Figur 1 viser karaktergjennomsnittene for hver gruppe. Kurven nærmer seg en lineær 

utforming. Det er likevel verdt å nevne at sammenhengen ser noe overdrevet ut i 

fremstillingen. Vi ser at forskjellene ikke er så store som de ser ut til ved å se på det reelle 

karaktergjennomsnittet i y-aksen.

Tabell 1: Karakterer i samfunnsfag basert på foreldrenes utdanningsnivå. Antall, gjennomsnitt, standardavvik, standardfeil  

og øvre og nedre grense for karaktergjennomsnitt (95 % konfidensintervall) (Ung i Oslo)
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En lignende prosedyre ble utført for å undersøke sammenhengen mellom bøker i hjemmet og 

karakter i samfunnsfag. Bøker i hjemmet har seks kategorier, fra «ingen» til «mer enn 1000». 

Variansanalysen viste en statistisk signifikant forskjell mellom gruppene med et 

signifikansnivå på 5 % (P= .000). Post- Hoc sammenligningene viste at gruppen som ikke har 

noen bøker i hjemmet (M= 3.52 , SD= 1.30, N= 155) har et karaktergjennomsnitt som er 

signifikant forskjellig fra alle de andre gruppene bortsett fra gruppen som har mindre enn 20 

bøker. Standardavviket er imidlertid noe høyere i denne gruppen enn i de andre gruppene (alle 

under 1), noe som tyder på en større spredning i oppnådde karakter. Denne gruppen er 

imidlertid svært liten, noe som fører til at ekstremverdier i større grad påvirker 

gjennomsnittet. Ellers er alle forskjellene mellom gruppene statistisk signifikante. 

Gjennomsnittsdifferansen i karaktergjennomsnitt mellom elevene som ikke har noen bøker i 

hjemmet og elevene som har mer enn 1000 er 1,07. Tabell 2 viser gjennomsnittskarakterer i 

samfunnsfag basert på antall bøker i hjemmet, samt antall, standardavvik, standardfeil og 

populasjonens karaktergjennomsnitt med et 95 % konfidensintervall. Av tabellen ser man at 

den reelle gjennomsnittskarakteren for populasjonen ligger et sted mellom 3,31 og 3,72 for de 

som ikke har noen bøker i hjemmet, mens for de som har over 1000 bøker vil det ligge et sted 

mellom 4, 53 og 4,65 (med 95 % sannsynlighet). 

Figur 1: Gjennomsnittskarakter basert på foreldrenes utdanningsnivå (Ung i  

Oslo)
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Ved å regne ut effektstørrelsen på samme måte som tidligere finner vi at Eta Kvadrert har en 

verdi på 0,08. Med andre ord ser det ut til at 8 % av variansen i gjennomsnittskarakterer kan 

forklares ut i fra antall bøker i hjemmet. Effekten av bøker i hjemmet er dermed større enn 

effekten av foreldrenes utdanningsnivå, som var 5,8 %. 

Videre undersøkte jeg sammenhengen mellom den siste indikatoren på sosioøkonomisk 

status, foreldrenes yrkesstatus, og karakter i samfunnsfag. Klasseinndelingen er som følger: 

Ufaglærte arbeidere, faglærte arbeidere, selvstendig næringsdrivende, lavere funksjonærer, 

nedre serviceklasse og øvre serviceklasse.

Det ble utført en enveis variansanalyse mellom grupper også i dette tilfellet. Analysen viste en 

signifikant forskjell i karaktergjennomsnitt mellom gruppene med et 5 % signifikansnivå 

(p=  .000). Eksempelvis var gjennomsnittskarakteren til elevene med foreldre som er 

ufaglærte arbeidere lavest (M=3,87, N= 825, SD= 1.036). Elevene med foreldre som er 

selvstendig næringsdrivende hadde et høyere gjennomsnitt (M= 4,20, N= 165 ,SD=  .905) enn 

både faglærte og ufaglærte arbeidere og lavere funksjonærer, mens elevene med foreldre i den 

øvre serviceklassen hadde det høyeste gjennomsnittet på 4,53 (N=1407 ,SD=  .833). Post-  

Hoc-sammenligninger viste at karaktergjennomsnittet blant elever med foreldre i øvre 

serviceklasse var signifikant forskjellig fra alle de andre elevgruppene, med den største 

differansen på 0,68 (faglærte arbeidere). Elevene med foreldre som er selvstendig 

næringsdrivende har et gjennomsnitt som er signifikant forskjellig fra alle bortsett fra elevene 

Tabell 2: Karakterer i samfunnsfag basert på antall bøker i hjemmet. Antall, gjennomsnitt, standardavvik, standardfeil og  

øvre og nedre grense for karaktergjennomsnitt (95 % konfidensintervall) (Ung i Oslo)
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med foreldre i nedre serviceklasse. Gruppen med foreldre som er ufaglærte arbeidere har noe 

overraskende et bedre gjennomsnitt enn elevene med foreldre som er faglærte arbeidere, men 

begge disse gruppene har lavere gjennomsnittskarakterer enn de andre elevgruppene.

Effektstørrelsen er i dette tilfellet 0,076 (sum of squares=493.499/ total of squares=6488.284), 

som tilsier at 7,6 % av variansen i gjennomsnittskarakterer er forklart av foreldrenes sosiale 

klasse/yrkesstatus. Dette regnes som en middels stor effekt (Pallant 2007: 247). Tabell 3 viser 

gjennomsnittskarakterer i samfunnsfag ut i fra foreldrenes yrkesstatus, samt antall, 

standardavvik, standardfeil og populasjonens karaktergjennomsnitt med et 95 % 

konfidensintervall. 

Hittil har jeg funnet støtte for hypotesen om at det er en positiv sammenheng mellom 

sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag, selv om sammenhengene er moderate. 

Antall bøker i hjemmet forklarer 8 % av variansen i karakterer i samfunnsfag, og er den 

indikatoren som har størst betydning for karakter i samfunnsfag. Videre skal vi undersøke om 

sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag endres når vi 

inkluderer tid brukt på lekser i variansanalysen.

Tabell 3: Karakterer i samfunnsfag basert på foreldrenes yrkesstatus/sosial klassebakgrunn. Antall, gjennomsnitt,  

standardavvik, standardfeil og øvre og nedre grense for karaktergjennomsnitt (95 % konfidensintervall) (Ung i Oslo)
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5.2.2 Sosioøkonomisk status og tid brukt på lekser

Er det slik at de elever som gjør mye lekser presterer bedre? Og er det en positiv sammenheng 

mellom sosioøkonomisk status og tid brukt på lekser? For å undersøke hvordan 

sosioøkonomisk status og tid brukt på lekser påvirker karakter i samfunnsfag ble det utført en 

toveis variansanalyse mellom grupper der karakter i samfunnsfag er avhengig variabel. «Tid 

brukt på lekser pr. dag» med seks kategorier fra «gjør nesten aldri lekser» til «mer enn tre 

timer» er den ene uavhengige variabelen og foreldrenes utdanningsnivå er den andre, med 

fem kategorier (som beskrevet tidligere). 

En toveis variansanalyse mellom grupper lot meg undersøke om det finnes 

interaksjonseffekter mellom de to uavhengige variablene. Analysen viste en statistisk 

signifikant interaksjonseffekt mellom foreldrenes utdanningsnivå og tid brukt på lekser med et 

signifikansnivå på 5 % (p= .02). Dermed gir det lite mening å tolke de individuelle bidragene 

til karakter i samfunnsfag, selv om modellen rapporterer signifikante effekter når de blir målt 

«hver for seg». Effektstørrelsen på interaksjonen, målt ved Delvis Eta kvadrert, er imidlertid 

svært liten ( .006= 6 %). Post-hoc sammenligninger ved Tukey viser at gruppen som nesten 

aldri gjør lekser har en gjennomsnittskarakter som er signifikant forskjellig fra alle de andre 

gruppene. Denne gruppen skiller seg mest fra gruppen som gjør lekser 2-3 timer om dagen, 

som oppnår et gjennomsnitt som er 0.56 høyere enn de som nesten aldri gjør lekser. Man 

skulle forvente å finne den største forskjellen mellom den gruppen som gjør minst lekser 

(aldri) og den gruppen som gjør mest lekser (over 3 timer), men de som gjør mer enn 3 timer 

oppnår et gjennomsnitt som «kun» er 0,54 enn de som nesten aldri gjør lekser. Det ser med 

andre ord ut til at effekten av å gjøre lekser avtar om man gjør mer enn 2-3 timer, og at mer 

enn dette faktisk ser ut til å ha en (svært liten) negativ effekt på karakteren, sammenlignet 

med gruppen som bruker 2-3 timer. Gruppen som gjør lekser i mer enn 3 timer om dagen har 

likevel den nest høyeste gjennomsnittskarakteren totalt, men er kun signifikant forskjellig fra 

gruppen som aldri gjør lekser. Mulige forklaringer på dette vil jeg komme tilbake til i 

diskusjonsdelen. Tabell 4 nedenfor viser gjennomsnittskarakter, standardavvik og antall for 

hver utdanningskategori basert på hvor mye tid de bruker på lekser.

Et sentral observasjon i denne sammenheng bør belyses. Fenomenet beskrevet ovenfor, at 

effekten av tid brukt på lekser stopper opp om man jobber mer enn 3 timer om dagen, kun 

gjelder for de med foreldre som har fullført allmennfag på videregående eller 

universitet/høyskole, det vil si de to øverste utdanningsnivåene. I begge disse kategoriene gjør 
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elevene som bruker mer enn tre timer det dårligere enn de som bruker 1-2 eller 2-3 timer. 

Gjennomsnittskarakteren blant elevene med foreldre i de to nederste utdanningsnivåene (ikke 

fullført ungdomsskolen og fullført ungdomsskolen) er høyest blant de elevene som gjør lekser 

mer enn 3 timer om dagen, men de som gjør 1-2 timer får merkelig nok høyere 

gjennomsnittskarakter enn de som gjør 2-3 timer. Blant gruppen med foreldre som ikke har 

fullført ungdomsskolen (det laveste utdanningsnivået) ser det derimot ut til at tid brukt på 

lekser ikke har noen effekt med mindre man gjør mer enn enn halvtime om dagen. Det ser vi 

ved at denne gruppens gjennomsnitt faktisk er noe høyere for de som nesten aldri gjør lekser 

(M= 3.63, N= 51, SD= 1.23) enn de som gjør mindre enn en halvtime (M= 3.60, N= 52, SD= 

1.09), men en halv til en time resulterer i en noe høyere gjennomsnittskarakter (M= 3.70, N= 

101, SD= 0.97). Blant alle de andre gruppene er det en økning i karaktergjennomsnitt mellom 

de som nesten aldri gjør lekser og de som gjør mindre enn en halvtime. 

Videre ser man at elevene med foreldre som ikke har fullført ungdomsskolen (det laveste 

utdanningsnivået) har en gjennomsnittskarakter på 4,10 når de gjør mer enn 3 timer lekser om 

dagen, mens elevene med foreldre med fullført universitets- eller høyskoleutdanning (det 

høyeste utdanningsnivået) har en gjennomsnittskarakter på 4,14 når de nesten aldri gjør 

lekser. Dette tyder på at selv om det er signifikante forskjeller mellom elevenes utgangspunkt, 

kan lekser muligens bidra til å utjevne forskjellene. Det skal likevel bare en halvtime med 

lekser om dagen til før den sistnevnte gruppen øker snittet fra 4,14 til 4,51. Det er dessuten 

umulig å vite om leksene i seg selv fører til bedre karakterer, eller om de elevene som får best 

karakterer gjør mer lekser. Dette blir drøftet videre i diskusjonsdelen.
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Tabell 4: Gjennomsnittkarakter, standardavvik og antall basert på foreldrenes utdanningsnivå og tid brukt  

på lekser (Ung i Oslo)
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I og med at jeg oppdaget en interaksjonseffekt mellom foreldrenes utdanningsnivå og tid 

brukt på lekser ble det undersøkt om tid brukt på lekser har en signifikant effekt på karakter i 

samfunnsfag for alle utdanningsgruppene. Ved å utføre en enveis variansanalyse mellom 

grupper med funksjonen Split File for foreldrenes utdanningsnivå, fikk jeg informasjon om 

hvordan tid brukt på lekser påvirker karakterer i samfunnsfag for de forskjellige elevgruppene 

(basert på foreldrenes utdanningsnivå). Variansanalysen viste en signifikant forskjell i tid 

brukt på lekser og karaktergjennomsnitt i alle gruppene bortsett fra elevene med foreldre som 

ikke har fullført ungdomsskole (med et 5 %-signifikansnivå). For denne gruppen har ikke tid 

brukt på lekser noen signifikant effekt på karaktergjennomsnittet i samfunnsfag. Det er 

sannsynlig at antallet i denne gruppen er for lavt til at forskjellene oppnår statistisk signifikans 

(N=356). I de andre utdanningsgruppene fant man en signifikant forskjellig 

gjennomsnittskarakter mellom de som nesten aldri gjør lekser og nesten samtlige av elevene 

som gjør lekser. Eksempelvis var det en signifikant gjennomsnittsforskjell i karakterer på 1,16 

mellom de som nesten aldri gjør lekser og de som gjør mer enn 3 timer for elever som 

foreldre som kun har fullført ungdomsskolen. For elever med foreldre som har fullført 

utdanning på universitet eller høyskole fant man en signifikant gjennomsnittsforskjell på 0,5 

mellom de som nesten aldri gjør lekser (M= 4.14, N= 1.07, SD= 205) og de som gjør lekser i 

2-3 timer (M=4.64, N= 259, SD= .81) De som gjør mer enn 3 timer lekser (M= 4.50, N=115 

SD= 1.01) oppnår som allerede nevnt et lavere gjennomsnitt enn de som gjør lekser i 2-3 

timer om dagen. Mulige forklaringer vil bli drøftet senere.

Hvor stor er effekten av tid brukt på lekser for de ulike elevene? For elever med foreldre med 

fullført ungdomsskole er 6,8 % av variansen i karaktergjennomsnitt forklart av tid brukt på 

lekser. For elever med foreldre med yrkesskole/yrkesfag på videregående er effektstørrelsen 

3,8 %, mens for elever med foreldre med videregående utdanning er effekten 2,7 %. Til slutt 

er effektstørrelsen for elever med foreldre med universitets-og høyskoleutdanning 1,8 %. 

Dette bekrefter at lekser har større betydning for hvilken karakter man får i samfunnsfag for 

elever med lav sosioøkonomisk status enn for elever med høy sosioøkonomisk status. Selv om 

analysene viste relativt store karakterforskjeller mellom de som gjorde lite og mye lekser også 

i gruppen med foreldre som ikke har fullført ungdomsskole, kan disse i prinsippet skyldes 

tilfeldigheter, fordi gruppen er såpass liten.

Er det imidlertid slik at elever med høy sosioøkonomisk status bruker mer tid på lekser enn 

elever med lav sosioøkonomisk status? Ved å undersøke antallet innenfor hver 
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«utdanningsgruppe» i tabell 2 kan jeg undersøke prosentandelene innenfor hver kategori av 

tid brukt på lekser. 43 % av elevene med foreldre som ikke har fullført ungdomsskolen er 

representert blant de tre gruppene som gjør mest lekser (1-2, 2-3 og mer enn 3 timer), mens 

andelen for de med foreldre som har fullført ungdomsskolen er 34 %. Blant elevene med 

foreldre som har allmennfaglig videregående utdanning og universitets-eller 

høyskoleutdanning er andelen henholdsvis 39 % og 41 %. Det tyder på elevene med høy 

sosioøkonomisk status ikke bruker noe særlig mer tid på lekser enn elever med lav 

sosioøkonomisk status. Når vi sammenligner foreldrenes utdanning med hvor stor 

prosentandel som nesten aldri gjør lekser ser andelene slik ut (i stigende rekkefølge fra 

elevene med foreldre som ikke har fullført ungdomsskolen nederst): 14,3 %, 15,1 %, 10,6 %, 

9,3 % og 8,2 %. Det er en større prosentandel som ikke gjør lekser blant elever med foreldre 

med lavere utdanning enn blant elever med foreldre med høyere utdanning. På en annen side; 

Når man sammenligner de elevene som faktisk bruker tid på lekser så ser ikke foreldrenes 

utdanningsnivå ut til å ha noe vesentlig betydning for hvor mye tid man bruker på lekser. Man 

kan dermed ikke hevde at det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og tid 

brukt på lekser, og jeg finner ikke støtte for hypotesen.

Etter å ha funnet en betydelig effekt av tid brukt på lekser for karakter i samfunnsfag ville jeg 

undersøke om det er noe forskjell i tid brukt på lekser mellom jenter og gutter. Jeg utførte en 

enkel frekvenstabell av tid brukt på lekser med funksjonen Split File for kjønn aktivert, for å 

kunne observere kjønnsfordelingen innenfor hver kategori for tid brukt på lekser. 

Frekvenstabellene viste at at jenter gjør mer lekser enn gutter. 26,1 % av jentene faller 

innenfor de to «nederste» kategoriene «gjør nesten aldri lekser» eller «mindre enn en halv 

time», mens tilsvarende for gutter er 39,3 %.  I de to øverste kategoriene, «2-3 timer» og «mer 

enn 3 timer», finner vi 16,8 % av jentene, og 8,5 % av guttene. På grunnlag av dette kan man 

anta at sosioøkonomisk status har en større betydning for oppnådde karakterer i samfunnsfag 

for gutter enn for jenter fordi jenter gjør mer lekser, som til en viss grad ser ut til å 

kompensere for sosioøkonomisk status. Kjønnsfordelingen for tid brukt på lekser er vist i 

tabell 5 og 6.
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Hittil har jeg sett på sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og karakter i 

samfunnsfag. Det ble funnet statistisk signifikante forskjeller mellom sosioøkonomisk status 

og prestasjoner i samfunnsfag, men også at effekten av sosioøkonomisk avhenger av hvor 

mye tid man bruker på lekser. Gjør man mye lekser ser det ut til at effekten av 

sosioøkonomisk status reduseres. Samtidig er effekten av lekser større for elever med lav 

sosioøkonomisk status enn for elever med høy sosioøkonomisk status. For den siste gruppen 

har lekser en effekt bare man gjør noe lekser, det har ikke så stor betydning hvor mye man 

Tabell 6: Tid brukt på lekser, jenter (Ung i Oslo)

Tabell 5: Tid brukt på lekser, gutter (Ung i Oslo)



41

gjør. Det ser ikke ut til at sosioøkonomisk status har betydning for hvor mye lekser man gjør, 

selv om en større andel elever med foreldre i de «nederste» utdanningsnivåene nesten aldri 

gjør lekser sammenlignet med de øverste utdanningsnivåene. Dessuten gjør jenter mer lekser 

enn gutter. Videre skal jeg undersøke hypotesen om at sosioøkonomisk status har mindre 

betydning for samfunnsfagkarakteren enn for karakterer i matematikk, norsk skriftlig og 

engelsk skriftlig. 

5.2.3 Betydningen av sosioøkonomisk status i andre skolefag

Innledningsvis ble det antydet at sosioøkonomisk status muligens er av mindre betydning for 

karakter i samfunnsfag enn for fag som for eksempel matematikk. En av begrunnelsene for 

det var at samfunnsfag muligens krever andre ferdigheter enn matematikk, og ikke minst fordi 

interesse og engasjement i samfunnsfag kan «kompensere» mer for de sosioøkonomiske (og 

muligens evnemessige forutsetninger) forskjellene i større grad enn i matematikk. Det ble 

antydet at samfunnsfag når ut til flere elever fordi kunnskap om samfunnet er noe som angår 

oss alle. Jeg har likevel funnet støtte for den første hypotesen om at det er en sammenheng 

mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag. Videre skal jeg undersøke den 

tredje hypotesen; at sosioøkonomisk status er av mindre betydning for karakter i samfunnsfag 

enn for karakterer i matematikk, norsk skriftlig og engelsk skriftlig.

For å undersøke om sosioøkonomisk status er av mindre betydning for karakter i samfunnsfag 

enn i norsk, engelsk og matematikk utførte vi en multivariat variansanalyse (MANOVA), som 

lot oss undersøke hvordan sosioøkonomisk status (her gjennom foreldrenes utdanningsnivå) 

påvirker hver og en av de fire forskjellige karaktergjennomsnittene (avhengige variabler). 

Foreldrenes utdanningsnivå (uavhengig variabel) er oppgitt i fem kategorier, fra «mindre enn 

ungdomsskole» til «universitet eller høyskole». Tabell 7 viser gjennomsnitt, antall og 

standardavvik for elevenes karakterer i de ulike fagene, basert på foreldrenes utdanningsnivå.



42

Analysen viste en statistisk signifikant forskjell mellom foreldrenes utdanningsnivå og 

karaktergjennomsnitt med et 5 % signifikansnivå (p= .000). Gjennomsnittskarakteren for 

elever med foreldre som ikke har fullført ungdomsskolen er 3.51 i norsk (SD= .93, N=361 ), 

Tabell 7: Karakterer i norsk skriftlig, engelsk skriftlig, matematikk og samfunnsfag basert på foreldrenes  

utdanningsnivå. Gjennomsnitt, antall og standardavvik (Ung i Oslo)



43

3.18 i matematikk (SD= 1.09, N= 361), 3.78 i samfunnsfag (SD= 1.05, N= 361) og 3,47 i 

engelsk (SD= 1.03, N= 361). For elever med foreldre som har fullført universitets- eller 

høyskoleutdanning er gjennomsnittskarakterene 4.19 i norsk (SD=  .83, N= 2538), 4.10 i 

matematikk (SD= 1.10, N= 2538), 4.48 i samfunnsfag (SD=  .85, N= 2538) og 4.21 i engelsk 

(SD=  .90, N=2538). Gjennomsnittskarakteren i samfunnsfag er høyest for alle elevgruppene, 

mens de gjennomsnittlige matematikk-karakterer er de laveste for alle elevgruppene.  

Når effekten på karaktergjennomsnittene ble vurdert hver for seg fant jeg også en statistisk 

signifikant forskjell (samtlige p-verdier=  .000). Delvis eta kvadrert var  .060 i engelsk 

skriftlig,  .054 i norsk skriftlig og  .059 i samfunnsfag og .079 i matematikk. Verdiene tilsier 

at foreldrenes utdanningsnivå forklarer mellom 5,4 % - 7,9 % av variansen i elevenes 

karakterer. Foreldrenes utdanningsnivå er av større betydning for hvilken karakter man får i 

matematikk enn hvilken karakter man får i de andre fagene. Analysen indikerer imidlertid at 

effekten av foreldrenes utdanning er omtrent den samme for karakter i engelsk skriftlig og 

samfunnsfag, mens effekten reduseres noe for karakter i norsk skriftlig. Forskjellene er likevel 

relativt små. Dermed finner jeg ikke støtte for hypotesen om at sosioøkonomisk status er av 

mindre betydning for elevens karakter i samfunnsfag enn for karakterer i matematikk, norsk 

skriftlig og engelsk skriftlig. 

En sentral bemerkning i forbindelse med den multivariate variansanalysen er at gruppene i 

hver kategori ikke er like store, samt at en stor gruppe ikke har oppgitt foreldrenes utdanning 

(N= 2538 for foreldrenes utdanning, N= 5730 for karakterer). Dette blir ikke vurdert som 

uproblematisk, men fordi man opererer med et såpass stort utvalg kan man anta at de 

observerte forskjellene likevel ikke skyldes tilfeldigheter, og at gruppeforskjellene ikke har 

noen betydning for resultatene annet enn eventuelt å undervurdere effektstørrelsene (Pallant 

2007: 286). 

Ved å undersøke effekten av sosioøkonomisk status på de forskjellige karakterene registrerte 

jeg at det var relativt små forskjeller mellom fagene. Kan dette tyde på at samfunnsfag, norsk, 

matematikk og engelsk måler samme underleggende, generelle evne eller skoleferdighet? For 

å undersøke hvor sterk assosiasjonen mellom fagene er nærmere, utførte jeg en 

korrelasjonstest ved Pearson r  der korrelasjonen mellom karakterer i alle fire karakterene ble 

oppgitt. Analysen er egnet til å beskrive både styrke og retning på assosiasjonen, det vil si det 

lineære forholdet mellom variablene. Verdiene vil befinne seg et sted mellom -1 og +1, der 1 

indikerer en perfekt korrelasjon mellom variablene og 0 indikerer at det ikke eksisterer en 
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sammenheng mellom variablene. Negative verdier tilsier at en økning i verdien på den ene 

variabelen fører til en nedgang på den andre variabelen (jo mer av den ene jo mindre av den 

andre), mens positive verdier antyder at en økning i verdien på en variabel fører til en økning 

på den andre variabelen (Pallant 2007: 126). Korrelasjonskoeffisientene er vist i tabell 8.

Analysen viste en statistisk signifikant sterk positiv korrelasjon mellom karakterer i alle fag 

(p = .000) med et signifikansnivå på 1 %. Karakter i samfunnsfag korrelerer  .58 med norsk 

skriftlig,  .57 med matematikk og  .55 med engelsk skriftlig. Ifølge Cohen regnes alle 

korrelasjonene som store, noe som indikerer en sterk sammenheng mellom elevenes 

karakterer i samfunnsfag og karakter i de andre fagene (Pallant 2007: 132). Den største 

samvariasjonen finner man mellom norsk og engelsk skriftlig som er på .616.

For å finne ut hvor mye av variansen i karakter i samfunnsfag som er forklart av karakter i de 

andre fagene ganget jeg r-verdiene med seg selv (kvadratroten av r-verdiene). Den delte 

variansen mellom karakter i samfunnsfag og karakter i norsk skriftlig er 33,9 %. Karakter i 

matematikk forklarer 32,7 % av variansen i karakter i samfunnsfag, mens for engelsk skriftlig 

er prosentandelen 29,9 %. Det kan dermed se ut til at de fire fagene måler noe av det samme, 

Tabell 8: Korrelasjonskoeffisienter (Pearson r) mellom karakterer i samfunnsfag, norsk skriftlig, matematikk og engelsk  

skriftlig
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noe som indikerer at elever som gjør det bra i et av fagene ofte gjør det bra også i de andre 

fagene (Pallant 2007: 132).

 

5.3 Diskusjon

Målet med de foregående analysene har vært å få bedre kunnskap om hvilke sosiale 

bakgrunnsfaktorer som har en betydning for elevenes prestasjoner i samfunnsfag, samt å 

undersøke andre relaterte faktorer som kan bidra til å forklare prestasjonsforskjeller. Videre 

vil hovedfunnene bli drøftet i lys av relevante teorier og perspektiver.

5.3.1 Sosioøkonomisk status påvirker prestasjoner 

Det første sentrale funnet viste en signifikant sammenheng mellom sosioøkonomisk status og 

karakter i samfunnsfag, målt ved klassebakgrunn/foreldrenes yrkesstatus, utdanningsnivå og 

antall bøker i hjemmet. Noe overraskende var effektstørrelsen eller styrken på assosiasjonen 

større for «antall bøker i hjemmet» (8%) enn de andre indikatorene (5,8 % for utdanningsnivå 

og 7,6 % for sosial klassebakgrunn/yrkesstatus), noe som tyder på at antall bøker i hjemmet 

forklarer en noe større andel av variansen i gjennomsnittlige prestasjonsforskjeller. 

Den relativt store assosiasjonen mellom bøker i hjemmet og karakter i samfunnsfag tyder på 

at det ikke er tilfeldig hvor mange bøker man har. Antakeligvis er bøker i hjemmet et uttrykk 

for høy status eller høy besittelse av «kulturell kapital», for å benytte Bourdieus begrep. Med 

utgangspunkt i Bourdieu vil forskjeller i sosioøkonomisk status komme til uttrykk gjennom 

ens smak og livsstil, der et høyt antall bøker i hjemmet er assosiert med «overklassens 

livsstil». Overklassen (eller øvre middelklasse) er høyt utdannet, går på museer og i teateret, 

spiser hummer, besitter mye kunnskap om kunst og kultur og har en mengde litterære 

ressurser i hjemmet. Denne livsstilen gjør at barn fra disse hjemmene gjør det bedre i skolen 

fordi de allerede er kjent med den kunnskapen/kulturelle  kapitalen som skolen verdsetter og 

belønner. Bourdieus sosiale reproduksjonsteori kan på denne måten bidra til å forstå den 

påviste sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og karakter i samfunnsfag. Man skulle 

imidlertid forventet at foreldrenes utdanningsnivå var av større betydning for elevenes 

karakter i samfunnsfag enn foreldrenes yrkesstatus, da høy utdanning ifølge Bourdieu er en 
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større indikator for høy kulturell kapital enn yrkesstatus og økonomisk kapital.

En annen forklaring kan også være at bøker i hjemmet er en indikator på at foreldrene er 

opptatt av å tilegne seg kunnskap og at verdsettelse av kunnskap står høyt i hjemmet. Det er 

sannsynlig at i de hjemmene man har mange bøker, har også foreldrene påvirket sine barn 

(genetisk eller miljømessig) slik at de også verdsetter kunnskap og verdien av å prestere godt 

på skolen. Likevel har de tre indikatorene hver for seg en relativt svak «forklaringskraft». Om 

Bourdieus teori om at skolen reproduserer sosiale forskjeller skulle man forvente å finne 

større assosiasjoner mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag. Isolert sett 

ser mesteparten av forskjellene i gjennomsnittskarakterene ut til å bli forklart av andre 

faktorer (evner, motivasjon osv.). Mest sannsynlig er årsakssammenhenger så kompliserte at 

de ulike forklaringsfaktorene  henger sammen og påvirker hverandre. Dermed er det 

sannsynlig at sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag i 

realiteten er større (eller mindre) enn den fremstår i denne sammenhengen.

 

5.3.2 Kompenserer lekser for forskjeller i sosioøkonomisk status? 

Det ble funnet en (svak) interaksjonseffekt mellom foreldrenes utdanningsnivå og tid brukt på 

lekser, det vil si at effekten av sosioøkonomisk status på karakter i samfunnsfag avhenger noe 

av hvor mye tid man bruker på lekser. Det er ikke noen nyhet at det lønner seg å gjøre lekser, 

men det er likevel interessant at tid brukt på lekser har så stor effekt at det til en viss grad ser 

ut til å kompensere for forskjeller i sosioøkonomisk status. Effekten av foreldrenes 

utdanningsnivå på elevens karakter i samfunnsfag ser ut til å reduseres jo mer lekser man gjør, 

men kun for de elevene som har foreldre med utdanning i de tre kategoriene under «gymnas 

eller allmennfaglig retning på videregående». Jo mer lekser disse elevene gjør, jo høyere 

samfunnsfagkarakterer ser de ut til å få (i gjennomsnitt). Det betyr imidlertid ikke at tid brukt 

på lekser ikke har stor betydning for samfunnsfagkarakteren for de elevene med foreldre med 

allmennfag på videregående, universitets-eller høyskoleutdanning. Også i disse kategoriene 

gjør de som bruker tid på lekser det bedre enn de som ikke bruker tid på lekser.

Et annet sentralt funn i forbindelse med lekser var at de elevene med høy sosioøkonomisk 

status som gjorde mer enn 3 timer lekser om dagen presterte dårligere i gjennomsnitt enn de 

som gjorde 1-2 timer og 2-3 timer. Elevene med høy status presterte best (i gjennomsnitt) i 

samfunnsfag om de gjorde 2-3 timer lekser pr. dag. Dette kan enten tyde på at det er optimalt 
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å bruke 2-3 timer på lekser pr. dag, verken mer eller mindre, eller så kan det tyde på at de som 

gjør mer enn 3 timer pr dag representerer en gruppe elever som trenger å bruke mye tid fordi 

de opplever leksene og lærestoffet som svært utfordrende. Men selv om 

gjennomsnittskarakteren synker for elevene som jobber mer enn 3 timer, er den fremdeles 

høyere enn for elevene som jobber lite med lekser. Dermed er det liten grunn til å tro at alle 

elevene som jobber i mer enn 3 timer gjør så mye lekser fordi de har et dårlig utgangspunkt 

evnemessig. Det kan være mange elever i denne kategorien som gjør mye lekser fordi de er 

svært flittige og pliktoppfyllende, men det kan også være elever i denne gruppen som ønsker å 

gjøre det bra, men som må jobbe veldig mye for oppnå en noenlunde bra karakter, og at det 

bidrar til at gjennomsnittskarakteren i denne gruppen er noe lavere enn den «logisk sett» sett 

burde vært. Eksempelvis har elevene med foreldre som har universitets-eller 

høyskoleutdannelse en gjennomsnittskarakter på 4,53 når de gjør lekser i 1-2 timer, 4,64 i 

gjennomsnitt når de gjør lekser i 2-3 timer, og 4,50 i gjennomsnitt når de gjør lekser i mer enn 

3 timer. Standardavviket er større i gruppen som gjør mer enn 3 timer lekser (SD= 1.01), noe 

som tyder på større spredning i karakterene. På en annen side kan et høyere standardavvik kan 

rett og slett skyldes at denne gruppen er mindre, slik at ekstremverdier i større grad påvirker 

gjennomsnittet.

Samtidig er det interessant at den positive effekten av lekser på karakterene avtar betydelig 

om man jobber i mer enn 3 timer om man har høy sosioøkonomisk status, men at effekten 

ikke avtar om man har lav sosioøkonomisk status. Det er likevel mulig at effekten avtar også 

blant disse elevene, men at det ikke slår ut ved mer enn 3 timer (men kanskje hadde effekten 

avtatt ved 5 timer?). Det forblir imidlertid kun spekulasjoner. Dessuten er muligheten tilstede 

for at det ikke nødvendigvis er leksene som fører til at man presterer bedre, noe jeg skal 

utdype i neste avsnitt. 

5.3.3 Tid brukt på lekser og motivasjon

Jeg har understreket effekten av å gjøre lekser og at elever med lav sosioøkonomisk status ser 

ut til å få mer utbytte av å gjøre mye lekser enn elever med høy sosioøkonomisk status. Elever 

med lav status som gjør mye lekser oppnår et betydelig høyere karaktergjennomsnitt enn de 

med lav status som gjør lite lekser. Det er imidlertid en mulighet for at det nødvendigvis ikke 

er leksene i seg selv som fører til at man oppnå bedre karakterer. Det kan være at de som gjør 
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mer lekser faktisk er mer motiverte for å gjøre det bra, og at det ikke er leksene som gjør at de 

får gode karakterer, men at de har en stor interesse for fagene. Det må likevel understrekes at 

eventuelle sammenhenger mellom motivasjon, tid brukt på lekser og sosioøkonomisk status 

forblir spekulasjoner, da datamaterialet som ble benyttet ikke inneholdt noen indikatorer på 

elevenes motivasjon. Det kan også være tilfelle at de pliktoppfyllende, «flinke» elevene (som 

har et godt utgangspunkt evnemessig) faktisk gjør mer lekser enn andre elever, og at mange 

av de som befinner seg blant de som gjør mye lekser ville oppnådd høye karakterer, 

uavhengig av hvor mye tid de brukte på lekser.

Sammenligninger av kjønn og hvor mye tid de bruker på lekser antydet at jenter bruker mer 

tid på lekser enn gutter, noe som indikerer at sosioøkonomisk status har en større betydning 

for prestasjoner i samfunnsfag for gutter enn for jenter fordi effekten av sosioøkonomisk 

status avhenger av tid brukt på lekser. Som vi var inne på tidligere fant Kjærnsli m.flere at det 

var motsatt i matematikk, det vil si at sosioøkonomisk status hadde større betydning for 

matematikk-prestasjoner blant jenter enn blant gutter. Det ble antydet i sammenheng med at 

guttene oppga en høyere motivasjon for matematikk enn jenter. Som nevnt tidligere har man 

funnet at motiverte elever presterer bedre. Det er mulig at jenter er mer motiverte enn gutter i 

samfunnsfag, og at de gjør mer lekser fordi de er mer interessert i faget. Det er imidlertid 

usikkert hvor mye tid elevene bruker på lekser i samfunnsfag, da det ikke er spesifisert 

hvordan tiden man bruker på lekser blir disponert mellom ulike fag. Om man bruker to timer 

hver dag på lekser, men kun jobber med matematikk og naturfag vil antakeligvis ikke tid 

brukt på lekser påvirke samfunnsfagkarakteren. Det er likevel rimelig å anta at de som gjør 

mye lekser hver dag er relativt pliktoppfyllende, slik at de disponerer tiden mellom ulike fag. 

Antakelsen om at leksene ufortjent får æren for prestasjoner som først og fremst skyldes høy 

motivasjon og «flinkhet», vil det ikke være i samsvar med verdiforklaringen. Ifølge verditeori 

vil ikke elever med lav sosioøkonomisk status ha de samme aspirasjonene (motivasjonen) om 

å gjøre det bra på skolen, og vil dermed ikke være motivert til å gjøre så mye lekser. 

Representanter for verditeorien vil neppe nekte for at det finnes unntak (elever med lav status 

med høy motivasjon), men vil likevel få en utfordring med å forklare at det ikke var veldig 

store forskjeller i tid brukt på lekser mellom elevene med høy status og elevene med lav 

status. Om det likevel er tilfelle at økningen i prestasjonsforskjellene skyldes at elevene som 

gjør mer lekser er «flinkere» eller mer motiverte, kan det være at effekten av å gjøre lekser er 

overestimert. Likevel forblir dette spekulasjoner, og vi kan vi ikke se bort i fra at lekser 
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generelt er assosiert med svært positive forbedringer i prestasjonene i samfunnsfag for alle 

elever, uavhengig av sosioøkonomisk status.

5.3.4 Skyldes forskjellene i prestasjoner arv eller miljø?

Som vi var inne på tidligere forklarer verditeori at prestasjonsforskjeller har sitt utspring i at 

elever med ulik sosioøkonomisk status utvikler forskjellige verdier og holdninger til skolen, 

noe som også ville innebære at de har ulike oppfatninger om verdien av å gjøre lekser. Med 

utgangspunkt i verditeori burde man ha funnet at elever med høy sosioøkonomisk status gjør 

mer lekser enn elever med lav sosioøkonomisk status. Funnene indikerte at det er en større 

andel elever med lav sosioøkonomisk status som ikke gjør lekser enn de med høy 

sosioøkonomisk status. Likevel var det svært mange elever med lav status som gjorde mye 

lekser. Alt i alt ser det ikke ut til at sosioøkonomisk status har noe særlig innvirkning på hvor 

mye lekser man gjør, noe som gir grunn til å anta at det ikke er store variasjoner verdimessig 

mellom elever med ulik sosioøkonomisk status.

Det er rimelig å anta at en uvisst andel av variasjonene er «forklart» av ulike 

evneforutsetninger, av intellektuelle evner som ikke er forklart av sosioøkonomisk bakgrunn. 

Men som vi allerede har vært inne på er det ikke uproblematisk å hevde at intelligens ikke er 

et resultat av både arvede forutsetninger og miljømessig påvirkning og stimulering. Innenfor 

store deler av psykologien er man i stor grad enige om at prestasjonsforskjeller skyldes 

variasjoner både i arv og miljø. Likevel strever forskere etter å finne konkrete tall på hvor 

mye disse forholdene betyr, og funnene viser betydelige variasjoner. Utfordringen har vist seg 

å være stor, da ingen studier kan gjøres helt uavhengig av miljøpåvirkning, selv ikke like etter 

fødsel. Selv om man i noe grad kan kontrollere for visse typer påvirkning, finnes det også 

former for miljøvariasjon før fødsel som kan påvirke fosteret og dets utvikling. Røyking, 

alkohol, narkotika, sykdommer og ernæring er eksempler på forhold som kan påvirke barnets 

intellektuelle utvikling. Som påpekt av Undheim henger disse forholdene også sammen med 

sosioøkonomiske forhold (Undheim 99: 87-115). Dermed er det bortimot umulig å forsøke og 

angi hvor mye av forskjellene i prestasjoner som kan tilskrives evneforutsetninger og hvor 

mye som skyldes miljøpåvirkning.

Ifølge Goldthorpe er hverken ulike verdier eller evneforutsetninger avgjørende for elevens 

prestasjoner. Teorien om rasjonelle valg eller «Rational Action Theory» (RAT) kan fungere 
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som en forklaring på at elever med ulik sosioøkonomisk status presterer forskjellig. RAT 

innebærer for Goldthorpe at mennesker for det meste handler rasjonelt, det vil si at de har et 

mål, skaffer oversikt over tilgjengelige muligheter for å nå målet, vurderer dem nøye, og til 

slutt iverksetter det alternativet som etter størst sannsynlighet vil føre til måloppnåelse. 

Inspirert av Boudons posisjonsteori, som går ut på at aspirasjoner dannes ut i fra ens relative 

«klasseposisjon», hevder Goldthorpe at det primære målet alltid vil være å beholde sin plass i 

det sosiale hierarkiet. Konsekvensen av at medlemmer fra ulike sosiale lag har de samme 

subjektive målsettingene (å beholde sin posisjon) vil være at målsettingene får ulike objektive 

utfall. Ifølge Goldthorpe mangler ikke personer med lav sosial status verken evner eller 

økonomiske midler til å oppnå samme utdanning som høystatusbarn. Likevel vil målsettingen 

som oftest være lavere enn blant høystatusmedlemmer fordi det ikke skal like mye til for å 

forbedre sin posisjon. Det vil være rimelig å anta at motivasjonen for å gjøre det bra følger 

aspirasjoner og målsettinger. Om det rasjonelle først og fremst er å beholde sin 

klasseposisjon vil prestasjonene muligens reflektere denne målsettingen i form av ulik 

motivasjon, slik at personer med lav sosial status vil prestere dårligere i skolen enn barn med 

høy status. På den måten blir konsekvensene tilsvarende som i verditeori og Bourdieus teori, 

men skiller seg likevel fra de andre ved at begrunnelsene er rasjonelt foretatt av aktøren selv, 

og er i mindre grad avhengig av ytre miljøpåvirkninger. Det kan tenkes at RAT kan bidra til å 

forklare forskjellene i prestasjoner. Likevel gir ikke det tilgjengelige datamaterialet  grunnlag 

for å undersøke teoriens relevans (Goldthorpe 2010: 167-187).

5.3.5 Er generell skoleferdighet et uttrykk for høy intelligens?  

Korrelasjonene mellom norsk skriftlig, engelsk skriftlig, matematikk og samfunnsfag var 

relativt sterke, noe som tyder på at de måler noe av det samme. Uansett hva de har til felles, 

tyder det på at disse evnene er generelle. Det er imidlertid gjennomført flere studier som 

indikerer en sterk sammenheng mellom elevers prestasjoner i ett fag og deres prestasjoner i 

andre fag. Det vil si at de elevene som presterer godt i noen fag ofte presterer godt i andre fag, 

og tilsvarende for de elevene som presterer dårlig. Det betyr ikke at det ikke oppstår tilfeller 

hvor en elev får 5 i ett fag og 2 i et annet, men at det finnes en viss grad av samvariasjon 

mellom elevers prestasjoner i ulike fag. Ved å sammenligne avgangskarakterer for alle 

9.klasse-elever (dagens 10.klasse-elever) fant Undheim og Nordvik (1992) sammenhenger i 

karakterer i fagene norsk, nynorsk, matematikk, kristendom/livssyn, engelsk, samfunnsfag og 
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naturfag. Basert på de 1669 elevene som hadde fått karakterer i alle fag fant de korrelasjoner 

fra  .59 til  .73 mellom karakternivået i to og to fag. Det vil si at karakteren i ett fag kan 

«forklare» 40-50% av variasjonen i et annet fag (Undheim 99: 28-30). 

Slike funn gir et grunnlag for å operere med en generell skoleferdighet som en betegnelse, 

selv om sammenhengen er langt fra perfekt. Dessuten bør man stille spørsmål til slike 

korrelasjonsmål, da de ikke tar høyde for ytre omstendigheter som kan ha overestimert den 

positive korrelasjonen. For det første kan diskriminering eller fordommer sette preg på 

karaktersettingen, ved at elever som er annerledes blir vippet ned ved tvil, mens de elevene 

som er godt likt blir vippet opp. For det andre snakker lærere ofte sammen om elevenes 

evnenivå, om de faglig sett er sterke eller svake. Som et resultat kan lærerne ubevisst påvirke 

hverandre slik at de vurderer eleven som sterkere eller svakere enn de egentlig er. Slike 

faktorer kan medføre at korrelasjonene blir forsterket (Undheim 99: 28-50).  

Det er imidlertid nødvendig å understreke at denne analysen kun gir oss informasjon om 

kunnskap, ferdigheter og prestasjoner på et gitt tidspunkt. Det sier ikke noe om elevens 

utviklingspotensiale. Elever på denne alderen befinner seg på forskjellig modningsnivå i 

utviklingsprosessen, både kognitivt og moralsk. Å anta at en karakter eller en test som for det 

meste benytter «multiple choice»-spørsmål kan gi et helhetlig bilde av elevens kompetanse og 

forståelse av samfunnsfaglige emner vil være naivt. For å kunne nærme seg et inntrykk av 

elevens evner og kompetanse måtte man i det minste registrert karakterer over en lengre 

tidsperiode, gjerne opptil ti år, og dessuten inkludert grad av motivasjon, ressurser osv. Er det 

dermed sannsynlig at de observerte prestasjonsforskjellene vil vedvare?

En rekke amerikanske longitudinelle undersøkelser indikerer at elevenes prestasjoner holder 

seg relativt stabile over tid. Blant annet fant Forsyth og Hoover (1980) at sum-skårer fra 

standpunktprøver fra grunnskolen («Iowa Test of Basic Skills») og den videregående skolen 

(«Iowa Tests of Educational Development») korrelerte med  .75. Ifølge Undheim er dette 

estimatet for lavt på grunn av frafall i oppfølgingsdelen. Den reelle sammenhengen antas 

dermed å ligge på  .80 og  .85, det vil si en samvariasjon på mellom 65 og 70 %. Selv om det 

her antydes en relativt stabil skolefaglig ferdighet, er den langt ifra perfekt noe som tyder på 

at en stor gruppe elever presterer nokså forskjellig over tid (Undheim 99: 38-50).  
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KAP 6: SAMMENHENGEN MELLOM SOSIOØKONOMISK 

STATUS OG ENGASJEMENT FOR POLITIKK OG SAMFUNN

6.1 Begrepsavklaring

6.1.1  Engasjement for politikk og samfunn

Elevens engasjement for politikk og samfunn viser til elevens kunnskap, interesse, atferd og 

holdninger til politikk og samfunnsspørsmål. Mer spesifikt vil det være relevant å undersøke 

elevens interessere for politikk og samfunnsspørsmål, demokratiske deltakelse i 

undervisningen, om de har stor tro på sin egen kunnskap om politikk og samfunnsspørsmål, 

om de har en forventning om fremtidig deltakelse i ulike former for politiske uttrykk, og sist, 

men ikke minst, om de har kunnskap og ferdigheter om politikk og samfunnsliv.

Kunnskap og forståelse for politikk og samfunn er målt ved en sammensatt score på «civic 

knowledge» eller «demokratisk beredskap» (Fjeldstad, Lauglo og Mikkelsen 2009: 2-47). I 

forbindelse med den internasjonale ICCS-undersøkelsen ble elevene testet i kognitive 

kunnskaper og ferdigheter om politikk og samfunn, som en separat test i tillegg til 

spørreskjemaet. «Demokratisk beredskap» er et sammensatt begrep som refererer til ulike 

kompetanser og kunnskapsområder, og kunnskapen som måles tilsvarer mange av de 

kunnskapsområdene man verdsetter i samfunnsfag. Rene kunnskapsspørsmål står for 25 % av 

testens innhold, mens 75 % tester elevens evne til å analysere og begrunne sine svar (ved 

flervalgsspørsmål). Skalaen har en hierarkisk struktur, det vil si at jo høyere grad av kunnskap 

og resonnering, jo høyere scorer man. Elevens kunnskap og holdninger til samfunnet og 

samfunnets institusjoner og funksjoner, borgerplikter, demokratisk deltakelse og sentrale 

demokratiske prinsipper er sentralt, og høy grad av resonnering, forståelse av sammenhenger 

og relasjonell tenkning kjennetegner det høyeste nivået (563 poeng eller mer). Elevene som 

oppnår en poengscore mellom 395 og 478 har prestert på det laveste nivået, mens en score 

mellom 479 og 562 poeng indikerer at man har prestert på det midterste nivået. Det 

internasjonale gjennomsnittet ligger på 500 poeng med et standardavvik på 100 (Schulz, 

Ainley, Fraillon, Kerr og Losito 2010: 59-64).

Man bør være oppmerksom på at noen av tabellene som er basert på ICCS-data inneholder 

engelske variabelnavn, da noen av de sammensatte variablene (konstruerte variabler som er 

basert på flere spørsmål) fra den internasjonale undersøkelsen er benyttet. Videre skal jeg 
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undersøke sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og elevens engasjement for politikk 

og samfunnsspørsmål. De øvrige indikatorene på elevens engasjement blir forklart underveis. 

6.2 Resultater

6.2.1 Sosioøkonomisk status og kunnskap om politikk og samfunnsspørsmål

For å finne ut om det er en sammenheng mellom foreldrenes sosioøkonomiske bakgrunn og 

elevenes kunnskap og ferdigheter om sentrale politiske spørsmål og samfunnsspørsmål utførte 

jeg to forskjellige enveis variansanalyser mellom grupper der foreldrenes høyeste 

utdanningsnivå og antall bøker i hjemmet ble sammenlignet med elevens gjennomsnittlige 

skår på «demokratisk beredskap». Deretter utførte jeg en korrelasjonstest for å undersøke 

assosiasjonen mellom foreldrenes yrkesstatus og skår på «demokratisk beredskap».

Foreldrenes høyeste utdanningsnivå er målt ved den av foreldrene som har høyest utdanning, 

og blir presentert gjennom seks grupper: «Ikke fullført barneskolen», «barneskolen», 

«ungdomsskolen», «videregående skole/opplæring», «fagskole og/eller folkehøyskole» og 

«universitet eller høyskole».Tabell 9 viser gjennomsnittlig skår på «demokratisk beredskap, 

antall, standardavvik, standardfeil, samt øvre og nedre grense for gruppenes 

gjennomsnittsskår med et 95 % konfidensintervall.

Tabell 9: Kunnskapsskår (demokratisk beredskap) basert på foreldrenes utdanningsnivå. Antall, gjennomsnitt,  

standardavvik, standardfeil og øvre og nedre grense for karaktergjennomsnitt (95 % konfidensintervall) (ICCS)
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Variansanalysen viste at det var en signifikant forskjell i elevenes gjennomsnittlige skår på 

«demokratisk beredskap» mellom gruppene med et 5 %-signifikansnivå. Post-hoc-

sammenligningene (Tukey) lot meg undersøke hvor de signifikante forskjellene har oppstått, 

og man kunne se at elevene som har foreldre med barneskolen som høyeste utdanningsnivå 

(M= 141.75, SD= 7.5, N= 8) ikke er signifikant forskjellig fra de to elevgruppene med 

foreldre med fagskole og/eller folkehøyskole og universitet eller høyskole. Likevel skårer 

disse elevene (med foreldre som har fullført barneskole) i gjennomsnitt 5,2 poeng mer enn 

elevene med foreldre som ikke har fullført barneskolen, 4,4 poeng mindre enn de som har 

foreldre med ungdomsskole som høyeste fullførte utdanning og 8 poeng mindre enn de med 

foreldre med videregående skole/opplæring som høyeste fullførte utdanning. Standardfeilen er 

også relativt høy (2,66). Både gruppen med foreldre uten fullført barneskole (M= 136.58, 

N=16, SD= 9.8) og gruppen med foreldre som kun har fullført barneskolen er for små til at 

man kan konkludere med at forskjellene har noen praktisk betydning. Med andre ord kan man 

ikke utelukke at disse gjennomsnittsforskjellene skyldes tilfeldigheter. 

Ved å regne ut effektstørrelsen får vi et bedre inntrykk av styrken på assosiasjonen. Eta 

kvadrert har en verdi på 0,07, som betyr at 7 % av variansen i elevenes gjennomsnittlige skår 

på «demokratisk beredskap» er forklart av foreldrenes utdanningsnivå. Ifølge Cohen er dette 

en middels stor effekt (Pallant 2007: 245-248).  Kort oppsummert øker gjennomsnittsskåren 

jo høyere utdanningsnivå foreldrene har, selv om antallet elever med foreldre i de to laveste 

utdanningene er for lave til å konkludere med at gjennomsnittsverdiene i disse gruppene ikke 

kan skyldes tilfeldigheter. Det er likevel ikke mer enn 9 gjennomsnittspoeng som skiller 

elevene med foreldre som har fullført ungdomsskole og elevene med foreldre som har fullført 

universitets-eller høyskoleutdanning. Likevel er forskjellene store nok til at de styrker 

hypotesen om at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og kunnskap og 

ferdigheter om politikk og samfunn.  

Videre utførte jeg en enveis variansanalyse mellom grupper der antall bøker i hjemmet ble 

sammenlignet med elevenes gjennomsnittsskår på «demokratisk beredskap». Antall bøker i 

hjemmet ble målt gjennom seks ulike kategorier: 0-10, 11-25, 26-100, 101-200, 201-500 og 

mer enn 500. 

Variansanalysen viste en signifikant forskjell i gjennomsnittlig skår på «demokratisk 

beredskap» mellom gruppene med et signifikansnivå på 5 %. Elevene som har 0-10 bøker i 

hjemmet (M=143.66, N= 137, SD= 10.35) har den laveste gjennomsnittsskåren, mens elevene 
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med 201-500 bøker i hjemmet (M= 156.69, N= 622, SD= 9.31) har den høyeste 

gjennomsnittsskåren. Elevene med flest bøker i hjemmet (mer enn 500) har den nest høyeste 

gjennomsnittsskåren (M= 155.93, N= 298, SD= 12.44). Spredningen er noe høyere blant de 

elevene som har flest bøker i hjemmet (indikert ved et høyere standardavvik), og disse 

ekstremverdiene vil påvirke gjennomsnittet i større grad fordi gruppen er relativt liten. 

Gjennomsnittsskåren øker for hver kategori helt frem til de to øverste kategoriene. Den 

høyeste skåren ble likevel registert i gruppen som har 101-200 bøker i hjemmet (193.29). 

Tabell 10 viser gjennomsnittlig kunnskapsskår basert på antall bøker i hjemmet.

Effektstørrelsen målt ved Eta kvadrert ble målt til 0,12, hvilket tilsier at 12 % av variansen i 

gjennomsnittlig skår på «demokratisk beredskap» er forklart av antall bøker i hjemmet. Ifølge 

Cohen kan effekten eller styrken på assosiasjonen regnes et sted mellom middels og stor. 

Resultatet indikerer en relativt sterk sammenheng mellom sosioøkonomisk status og kunnskap 

om politikk og samfunnsspørsmål, og bidrar til å styrke hypotesen om at det er en 

sammenheng mellom sosioøkonomisk status og kunnskap og ferdigheter om politikk og 

samfunn. Figur 2 illustrerer økningen i elevenes gjennomsnittsskår basert på jo høyere antall 

bøker man har i hjemmet. Man kan også se at tendensen til å få høyere karakterer jo flere 

bøker man har avtar (og reduseres noe) for elevene som har flere enn 500 bøker.

Tabell 10: Kunnskapsskår (på demokratisk beredskap) basert på antall bøker i hjemmet. Antall, gjennomsnitt, standardavvik,  

standardfeil og øvre og nedre grense for karaktergjennomsnitt (95 % konfidensintervall) (ICCS)
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Figur 2: Gjennomsnittlig kunnskapsskår  på "demokratisk beredskap» basert på antall bøker i  

hjemmet (ICCS)

For å undersøke assosiasjonen mellom foreldrenes yrkesstatus og «civic knowledge»-skår 

utførte jeg en korrelasjonstest ved bruk av Pearson korrelasjonskoeffisient. Foreldrenes 

yrkesstatus er målt ved den av foreldrene som har høyest yrkesstatus. Testen viste en positiv 

korrelasjon mellom foreldrenes yrkesstatus og ICCS-score, med en Pearson r-verdi på  .284 

(N = 2749 , p = .000). Ifølge Cohen er dette en liten effekt, men nært opptil definisjonen av 

en medium effekt. For å finne ut hvor sterk assosiasjonen mellom variablene er, regnet jeg ut 

koeffisienten for korrelasjonen ved å gange r-verdien med seg selv. Da fikk vi en koeffisient 

på 0,08, som tilsier at foreldrenes yrkesstatus bidrar til å forklare ca 8 % av variansen i 

elevenes skår på demokratisk beredskap». Det er likevel nødvendig å understreke 

korrelasjonen sier noe om både retning og styrke på assosiasjonen, men ikke om årsak-

virkning (Pallant 2007: 126-133). '

Selv om assosiasjonen er relativt liten, bidrar funnet til å styrke hypotesen om at det er en 

positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og kunnskap om politikk og samfunn. 

Tabell 11 viser korrelasjonen mellom foreldrenes høyeste yrkesstatus og elevens score på 

«demokratisk beredskap».
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Til nå har man sett at foreldrenes utdanningsnivå, antall bøker i hjemmet og yrkesstatus har 

betydning for elevens kunnskap om politikk og samfunnsspørsmål. Den største assosiasjonen 

ble også i dette tilfellet funnet mellom antall bøker i hjemmet og skår på «demokratisk 

beredskap», med en effektstørrelse på 12 %. Man kan dermed hevde å ha funnet støtte for 

hypotesen om at det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og elevens kunnskap 

om politikk og samfunnsspørsmål, selv om resultatene ikke indikerer en veldig sterk 

sammenheng.   

6.2.2 Om sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og politisk engasjement

For å undersøke om det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og elevens 

politiske og samfunnsmessige engasjement utførte jeg forskjellige korrelasjonsanalyser ved 

bruk av Pearson korrelasjonsmål. I denne har jeg kun benyttet foreldrenes høyeste yrkesstatus 

som mål på sosioøkonomisk status, da de andre variablene ikke er på intervallnivå 

(kontinuerlige), hvilket er en forutsetning for å kunne utføre en Pearson korrelasjonsanalyse.

Først undersøkte jeg korrelasjonen mellom foreldrenes høyeste yrkesstatus og elevens 

interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Deretter utførte jeg korrelasjonsanalyser mellom 

foreldrenes høyeste yrkesstatus og og ulike indikatorer på elevens engasjement, uttrykt 

gjennom disse variablene: Syn på egen kunnskap og forståelse for politikk, syn på egen 

Tabell 11:  Korrelasjonskoeffisienter mellom foreldrenes høyeste yrkesstatus og elevens skår på Civic knowledge/  

"demokratisk beredskap" (ICCS)
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mestring av politiske aktiviteter, verdi av elevenes demokratiske/samfunnsmessige deltakelse 

på skolen, verdi av tradisjonelt samfunnsborgerskap, demokratiske verdier, tillit til 

samfunnets institusjoner, fremtidig uformell politisk deltakelse, og politisk deltakelse som 

voksen. Til slutt utførte jeg en korrelasjonsanalyse for å undersøke sammenhengen mellom 

sosioøkonomisk status og elevens oppfatning av undervisnings-og læringsforhold, relasjoner 

mellom lærere og elever, egen innflytelse på skolen, elevens politiske/samfunnsmessige 

engasjement på skolen osv. Noen av disse variablene er ikke direkte relatert til politisk 

engasjement, men det er likevel interessant å undersøke om elever med ulik sosioøkonomisk 

status opplever undervisningen forskjellig. Variablene som inngår i korrelasjonsanalysene vil 

bli beskrevet grundigere underveis.

Først utførte en Pearson r korrelasjonstest mellom variablene «foreldrenes høyeste 

yrkesstatus» og «elevens interesse for politikk og samfunnsspørsmål». Elevens interesse er er 

målt ved dette spørsmålet: «Hvor interessert er du i følgende: a) Politiske spørsmål i 

lokalsamfunnet b) Politiske spørsmål i Norge c) Samfunnsspørsmål i Norge d) Politikk i andre 

land e)Internasjonal politikk f) Miljøspørsmål g) Europeisk politikk». Det ble gitt fire 

svaralternativer, fra «svært interessert» til «ikke interessert i det hele tatt». Elevenes interesse 

for disse spørsmålene er uttrykt gjennom den totale skåren på «interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål» (gjennomsnittsskår ligger på 50). Jo høyere skår, jo større interesse. 

Resultatet viste en svak, men signifikant korrelasjon (r=  .105 p= .000) med et signifikansnivå 

på 1 %. Korrelasjonen er imidlertid så svak at det er rimelig å anta at foreldrenes yrkesstatus 

ikke har noe særlig effekt på elevens interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Om det 

eksisterer en  betydelig sammenheng mellom sosioøkonomisk status og interesse for politikk 

og samfunnsspørsmål så kommer den ikke til uttrykk ved foreldrenes yrkesstatus.

Deretter ble det utført korrelasjonstester mellom foreldrenes yrkesstatus og andre indikatorer 

på politisk engasjement. Også her er verdiene uttrykt gjennom en total score for hver enkelt 

variabel. Videre følger en innholdsmessig oversikt over variablene (fra ICCS):

1. Syn på egen kunnskap og forståelse for politikk. Elevene har besvart i hvilken grad de 

er enige eller uenige i følgende påstander om seg selv om politikk, blant annet om de 

vet mer og forstår mer om politikk enn de fleste andre på sin alder, om de vanligvis 

har noe å bidra med i politiske diskusjoner, om de har politiske meninger som er verdt 

å lytte til.
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2. Syn på egen mestring av politiske aktiviteter. Elevene har besvart spørsmål om hvor 

godt de tror de ville mestret aktiviteter som å stille opp som kandidat til 

klasseråd/elevråd, å diskutere en avisartikkel om en konflikt mellom land, å 

argumentere for sitt syn på et samfunnsspørsmål det er uenighet om, å organisere en 

gruppe elever for å få til forandringer på skolen, å skrive et leserbrev til en avis. 

3. Demokratisk/politisk deltakelse på skolen. Elevene besvarte spørsmål om de hadde 

gjort diverse aktiviteter på skolen i løpet av alle årene de har gått på skole (aldri, de 

siste tolv månedene eller for mer enn ett år siden), som for eksempel: Deltatt aktivt i 

en diskusjon/debatt, stemt på tillitsvalgt for klassen/elevrådet, tatt del i beslutninger 

om hvordan skolen skal drives, vært kandidat til å bli tillitsvalgt i klassen/gruppen 

eller til elevråd.

4. Verdi av elevenes demokratiske/samfunnsmessige deltakelse på skolen. Elevene 

besvarte spørsmål om hvor enig eller uenig de var i påstander som: «Skolen kan bli 

bedre når elevene får delta i driften av skolen», «hvis elevene organiserer seg for å 

fremme sine synspunkter, kan det bidra til å løse problemer på skolen», «alle skoler 

bør ha et elevråd» og «elever som går sammen om noe, kan få større innflytelse over 

det som skjer på skolen enn elever som gjør noe hver for seg».

5. Støtte til demokratiske verdier. Elevene har besvart spørsmål om hvor enige eller 

uenige de er i påstander som: «Alle bør alltid ha rett til å uttrykke sine meninger fritt», 

«verken et enkelt selskap eller regjeringen bør ha lov til å eie alle avisene i et land», 

«alle menneskers sosiale og politiske rettigheter bør respekteres», «folk bør alltid 

kunne kritisere myndighetene offentlig», alle borgere bør ha rett til fritt å velge sine 

ledere» og «politiet bør ha lov til å holde de som er mistenkt for å true landets 

sikkerhet».

6. Tillit til samfunnets institusjoner. Elevene har besvart i hvilken grad de føler de kan 

stole på samfunnsinstitusjoner, som blant annet den norske regjeringen, rettsvesenet, 

politiet, politiske partier, Stortinget, mediene, forsvaret, skolen, EU osv. 

7. Fremtidig uformell politisk deltakelse. Elevene har besvart spørmål om hvilke 

aktiviteter de tror de vil ta del i de nærmeste årene, som blant annet å arbeide frivillig 

for å hjelpe folk i lokalsamfunnet, bidra i en diskusjonsgruppe på Internett som 
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samfunnsspørsmål eller politiske spørsmål, melde seg inn i en organisasjon med et 

samfunnsmessig/politisk formål.

8. Politisk deltakelse som voksen. Elevene har besvart spørsmål om hvordan de tror de 

kommer til å del det politiske liv, som blant annet å stemme ved kommune-eller 

stortingsvalg, skaffe informasjon om kandidater man kan stemme på, melde seg inn i 

et politisk parti eller fagforening eller stille som kandidat ved et kommunevalg.

9. Verdi av tradisjonelt samfunnsborgerskap. Elevene har besvart spørsmål om hvor 

viktig det er for en god voksen samfunnsborger å gjøre aktiviteter som for eksempel: 

Stemme ved nasjonale valg, å delta i et politisk parti, å delta i politiske diskusjoner, å 

arbeide til beste for folk i samfunnet, å være aktiv i arbeidet for menneskerettigheter, å 

vise respekt for medlemmer i regjeringen og å følge med på politiske spørsmål i 

aviser, TV, radio eller på Internett.

Variablene ovenfor fungerer som mål på engasjement for politikk og kultur. Det ble også 

utført korrelasjonsanalyser med mål om å undersøke hvilken betydning foreldrenes 

yrkesstatus har for elevenes opplevelse og syn på forhold ved undervisningen. Disse 

variablene er også sammensatte mål, og blir beskrevet i det følgende:

10. Elevens innflytelse på skolen. Elevene har besvart spørsmål i hvilken grad det blir tatt 

hensyn til elevenes meninger når følgende saker skal avgjøres på skolen: Måten det 

blir undervist på, hva det blir undervist i, lærebøker og andre læremidler som blir 

brukt, timeplanen, reglene på skolen og i klassen/gruppen, aktiviteter på skolen 

utenfor vanlig undervisningstid. 

11.  Åpenhet i klasseromsdiskusjoner. Elevene har besvart hvor ofte det følgende skjer når 

det diskuteres politikk og samfunnsspørsmål i undervisningen: Elevene kan være 

åpent uenige med lærerne, lærerne oppmuntrer elevene til å gjøre seg opp sine egne 

meninger og gi uttrykk for dem, elevene tar opp aktuelle politiske hendelser som de vil 

diskutere i undervisningen, elevene kan fritt uttrykke sine meninger i klassen, selv om 

de er forskjellige fra det de fleste andre elevene mener, lærerne presenterer flere sider 

av en sak når de forklarer noe i undervisningen.

12. Relasjoner mellom lærere og elever. Elevene har besvart spørsmål om hvor enige eller 

uenige de er i påstander som for eksempel: «De fleste lærerne behandler meg 
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rettferdig», «elevene kommer godt ut av det med de fleste lærerne», «de fleste lærerne 

er interessert i at elevene skal ha det bra», «de fleste lærerne mine lytter virkelig til det 

jeg har å si»,  «hvis jeg trenger ekstra hjelp får jeg det av lærerne mine». 

Korrelasjonene mellom foreldrenes yrkesstatus og indikatorer på politisk engasjement er 

fremstilt i tabell 12. Korrelasjonsanalysene viste generelt svært lave korrelasjoner mellom 

foreldrenes yrkesstatus og politisk engasjement. Den høyeste korrelasjonen ble funnet mellom 

foreldrenes yrkesstatus og elevens demokratiske/politiske deltakelse på skolen (r= .172), mens 

den variabelen som korrelerte nest mest med foreldrenes yrkesstatus var egen kunnskap og 

forståelse for politikk (r= .164). I og med at det ble funnet en sammenheng mellom 

sosioøkonomisk status og skår på «demokratisk beredskap»-testen er det naturlig at denne 

variabelen kommer «høyt» opp på lista, om elevene har et noenlunde realistisk bilde av sin 

egen kunnskap, selv om det tidligere er blitt antydet at de ikke nødvendigvis har det. Likevel 

kan korrelasjonen mellom foreldrenes yrkesstatus og elevens syn på sin egen kunnskap om 

politikk betegnes som relativt svak. «Opplevd innflytelse på skolen» er negativt korrelert med 

foreldrenes yrkesstatus (- .108), noe som tyder på at jo høyere foreldrenes yrkesstatus er, jo 

mindre innflytelse føler elevene at de har på skolen. Det kan ha en sammenheng med at elever 

med foreldre med høy yrkesstatus muligens stiller større krav til å bli hørt og få lov til å være 

med å påvirke sin egen skolehverdag (noe som antakeligvis uttrykker et større engasjement). 

Samtidig er korrelasjonen meget lav, noe som tyder på at sammenhengen mellom 

sosioøkonomisk status og elevenes opplevde innflytelse på skolen ikke har noe særlig praktisk 

betydning.

Den variabelen som korrelerte minst med foreldrenes yrkesstatus var elevens syn på 

relasjoner mellom elever og lærere (r= .031). Denne korrelasjonen er også den eneste som 

ikke er statistisk signifikant. Selv om de andre korrelasjonene er signifikante med et 

signifikansnivå på 1 % (med unntak av «verdi av tradisjonelt samfunnsborgerskap», r= .047 

,som er signifikant på 5 %-nivå) betyr det ikke at sammenhengen mellom foreldrenes 

yrkesstatus og elevens politiske engasjement har noen praktisk betydning. Eksempelvis 

forklarer foreldrenes høyeste yrkesstatus ikke mer enn 3 % (2,96) av variansen i grad av 

demokratisk/politisk deltakelse på skolen. Med andre ord er korrelasjonene så lave at 

sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og engasjement for politikk og samfunn 

antakeligvis har svært liten praktisk betydning. 
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Korrelasjoner med foreldrenes 

høyeste yrkesstatus

Elevens uttrykte 
holdninger/oppfatninger  Pearson correlation N

Sig. (2-
tailed)

Demokratisk/politisk deltakelse på 

skolen                             .172 2754 **

Egen kunnskap og forståelse for 

politikk                             .164 2717 **

Syn på egen mestring av politiske 

aktiviteter  .155 2642 **

Støtte til demokratiske verdier                             .120 2718 **

Fremtidig uformell politisk deltakelse                             .119 2594 **

Tillit til samfunnets institusjoner                             .111 2665 **

Opplevd innflytelse på skolen                          -.108 2706 **

Interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål                             .105 2720 **

Åpenhet i klasseromsdiskusjoner                             .087 2743 **

Verdi av elevens demokratiske 

deltakelse på skolen                             .070 2728 **

Politisk deltakelse som voksen                             .069 2607 **

Verdi av tradisjonelt 

samfunnsborgerskap                             .047 2700 *

Relasjonen mellom elever og lærere                             .031 2719 IS

**Korrelasjoner er signifikante på 0.01-

nivå. * Korrelasjoner er signifikante på  

0.05-nivå  IS= Ikke signifikant

Tabell 12: Korrelasjoner (Pearson) mellom foreldrenes yrkesstatus og elevenes holdninger til skole, politikk og  

samfunn (ICCS)

Til nå har jeg undersøkt sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og politisk og 

samfunnsmessig kunnskap, interesse og engasjement, og har funnet moderate sammenhenger 

mellom sosioøkonomisk status og kunnskap. Selv om jeg ikke fant støtte for hypotesen om at 

det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og engasjement for politikk og 
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samfunnsspørsmål betyr det ikke at foreldrene ikke fungerer som sentrale politiske 

sosialiseringsagenter, det betyr bare at foreldrenes sosioøkonomiske status antakeligvis ikke 

har noe særlig betydning for interesse og engasjement for politikk og samfunnsspørsmål. 

Videre skal jeg undersøke om det likevel er en sammenheng mellom foreldrenes interesse for 

politikk og samfunnsspørsmål og elevens interesse for det samme.

6.2.3 Betydningen av foreldrenes interesse for politikk og samfunnsspørsmål

For å undersøke hypotesen om at det er en sammenheng mellom foreldrenes interesse for 

politiske spørsmål og samfunnsspørsmål og elevens interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål ble det utført en enveis variansanalyse mellom grupper. Foreldrenes 

interesse er rapportert av eleven selv, uttrykt gjennom fire ulike verdier, fra «svært 

interessert» til «ikke interessert i det hele tatt», mens elevenes interesse er uttrykt gjennom 

syv spørsmål om hvor interessert elevene er i følgende: Politiske spørsmål i lokalsamfunnet, 

politiske spørsmål i Norge, samfunnsspørsmål i Norge, politikk i andre land, internasjonal 

politikk, miljøspørsmål og europeisk politikk. Svarene er oppsummert i en totalskår, der det 

internasjonale gjennomsnittet ligger på 50 med et standardavvik på 10. 

Variansanalysen viste en statistisk signifikant forskjell i elevenes gjennomsnittlige 

interesseskår med et signifikansnivå på 5 %. Elevene med foreldre som ikke er interessert i 

Tabell 13: Interesseskår for politikk og samfunnsspørsmål basert på foreldrenes interesse. Antall, gjennomsnitt,  

standardavvik, standardfeil og øvre og nedre grense for karaktergjennomsnitt (95 % konfidensintervall) (ICCS)
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det hele tatt skårer lavest på interesse for politikk og samfunnsspørsmål (M= 36.42, N= 47, 

SD= 15.65), mens de elevene med svært interesserte foreldre skårer høyest (M= 52.11, N= 

596, SD= 10.14). Over halvparten av foreldrene er (ifølge sine barn) ganske interessert i 

politikk og samfunnsspørsmål. Elevene i denne gruppen (med foreldre som er ganske 

interessert) skårer nest høyest (M= 46.99, N= 1561, SD= 9.51). Elever med foreldre som ikke 

er «særlig interessert» har den nest laveste gjennomsnittsskåren (M= 40.72, N= 535 SD= 

10.16). Det er altså en økning i gjennomsnittsskåren på elevens interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål som er i samsvar med foreldrenes økte interesse. Det er imidlertid verdt å 

legge merke til at antallet elever med foreldre som ikke er interessert i det hele tatt er svært 

lavt, noe som fører til at gjennomsnittet er mer sårbart for ekstremverdier. Standardavviket 

(15.65) og standardfeilen (2.28) er også en god del høyere i denne gruppen enn i de andre 

gruppene, noe som indikerer en større spredning i de registrerte verdiene. 

Hvor stor effekt har de observerte forskjellene?  Eta kvadrert har en verdi på 0,13 som ifølge 

Cohen er en relativt stor effekt. Med andre ord er 13 % av variansen i elevenes 

gjennomsnittlige score på interesse for politiske spørsmål og samfunnsspørsmål forklart av 

foreldrenes interesse for det samme (Pallant 2007: 201-248). Jeg finner dermed støtte for 

hypotesen om at det er en positiv sammenheng mellom foreldrenes interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål og elevenes interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Funnene tyder 

likevel på at selv om det ble funnet en signifikant forskjell i gjennomsnittlig interesse mellom 

elever med foreldre som er interessert i politiske spørsmål og samfunnsspørsmål og foreldre 

som ikke er interessert i dette, er det likevel en god del avvik som medfører stor variasjon 

innad i gruppene.

Det er imidlertid verdt å nevne at selv om funnene tyder på en sammenheng mellom 

foreldrenes interesse og elevenes interesse er det svært få som snakker med foreldrene om 

slike spørsmål. Tabell 14 viser antall og prosentandeler for hvor ofte elevene snakker om 

politikk eller samfunnsspørsmål med venner og en eller begge foreldrene. Variablene er basert 

på spørsmålet: «Hvor ofte gjør du følgende utenfor skolen?» Elevene har deretter krysset av 

for hvor ofte de snakker med en eller begge foreldrene om samfunnsspørsmål eller politikk og 

hvor ofte de snakker venner om samfunnsspørsmål eller politikk (med fire svaralternativer). 

Av tabellen ser vi at 50 % av elevene aldri eller nesten aldri snakker med foreldrene om slikt, 

mens tilsvarende andel for venner er 62.5 %. 6.3 % av elevene snakker med foreldrene om 

politikk eller samfunnsspørsmål daglig eller nesten daglig, mens kun 2 % av elevene oppgir at 
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de snakker snakker med venner om slike spørsmål daglig eller nesten daglig. Alt i alt ser det 

ut til at elever svært sjelden snakker med foreldre om politiske og samfunnsmessige spørsmål 

(selv om de snakker mer med foreldre enn venner), noe som kan tyde på at en god del elever 

antakeligvis ikke har oversikt over foreldrenes interesse for politiske spørsmål og 

samfunnsmessige spørsmål. Temaet blir drøftet videre i diskusjonsdelen. 

Snakker om politikk eller 
samfunnsspørsmål Venner Foreldre

N Prosent N Prosent

Aldri eller nesten aldri 1786 62.4 1433 50.0

Månedlig (minst en gang hver 

måned) 714 24.9 789 27.5

Ukentlig (minst en gang hver 

uke) 308 10.8 465 16.2

Daglig eller nesten daglig 56 2.0 181 6.3

Totalt 2864 100 2868        100

Tabell 14: Antall og prosentandeler for hvor ofte elevene snakker med venner og en eller begge foreldrene om politikk eller  

samfunnsspørsmål (ICCS)

Hittil har jeg undersøkt betydningen av sosioøkonomisk status for kunnskap og engasjement 

for politikk og samfunnsspørsmål. Det ser ut til å være moderate sammenhenger mellom 

sosioøkonomisk status og elevens kunnskap om politikk og samfunnsspørsmål, men svært 

svake sammenhenger mellom sosioøkonomisk status og elevens politiske og 

samfunnsmessige interesse og engasjement forøvrig. Sammenhengen mellom sosioøkonomisk 

status og elevenes oppfatning av lærere, læringsmiljøet og elevenes innflytelse var også svært 

svake. Det ble imidlertid funnet en sterk sammenheng mellom foreldrenes interesse for 

politikk og samfunnsspørsmål og elevens interesse for det samme. 

Funnet om at sosioøkonomisk status har betydning for elevens prestasjoner på 

kunnskapstesten om «demokratisk beredskap» er i samsvar med funnene i den første delen om 

prestasjonsforskjeller i samfunnsfag. Dermed har man fått en bekreftelse på at det er en 

sammenheng mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag. Før vi går dypere 

inn i diskusjonen av funnene vil det være interessant å undersøke den relative betydningen av 

sosioøkonomisk status for kunnskapsskår på testen om demokratisk beredskap, sammenlignet 

med forhold ved elevens demokratiske/politiske deltakelse i skolen og forhold ved (elevens 
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opplevelse av) undervisningen, som for eksempel klasseromsklima, lærerens undervisning, 

grad av åpenhet og diskusjon i undervisningen og relasjonen mellom lærer og elev. 

Betydningen av disse faktorene vil bli belyst i et komparativt perspektiv ved å utføre en 

standard multippel regresjonsanalyse. Resultatene av regresjonsanalysen vil indikere hvor 

egnet de forskjellige faktorene er til å predikere skår på «demokratisk beredskap», både i form 

av sine individuelle og samlede bidrag (i den grad det er mulig å skille faktorene helt fra 

hverandre) (Pallant 2007: 150-155).  

6.2.4 Den relative betydningen av sosioøkonomisk status for «demokratisk beredskap»

En multippel regresjonsanalyse ble utført med skår på «demokratisk beredskap» som 

avhengig variabel. De uavhengige variablene (predikatorene) var disse: Foreldrenes høyeste 

yrkesstatus, opplevd innflytelse på skolen, åpenhet i klasseromsdiskusjoner, relasjoner 

mellom lærere og elever og demokratisk/politisk deltakelse på skolen. Hva disse variablene 

viser til ble forklart i forbindelse med korrelasjonsanalysene ovenfor. Det finnes imidlertid 

flere relevante variabler som ikke ble inkludert i modellen, men som kunne bidratt til å 

«forklare» oppnådd kunnskapsskår (som for eksempel interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål), men som likevel ble utelatt av den grunn at jeg ville sammenligne 

betydningen av sosioøkonomisk status og betydningen av sentrale forhold ved (opplevelsen 

av) undervisningen og elevens deltakelse i demokratiske aktiviteter på skolen.

Først forsikret jeg meg om at variablene som inngår i modellen ikke måler det samme. Dette 

innebærer at korrelasjonene ikke bør være for høyt korrelert (over  .7), i og med at jeg ville 

undersøke de forskjellige variablenes bidrag i å predikere kunnskapsskår på «demokratisk 

beredskap». Likevel bør det være en viss korrelasjon med kunnskapsskåren. Jeg finner disse 

korrelasjonene: Foreldrenes høyeste yrkesstatus= .284, åpenhet i klasseromsdiskusjoner=  .

275, demokratisk/samfunnsmessig deltakelse på skolen= .264, opplevd innflytelse på skolen= 

- .200. relasjonen mellom lærere og elever= .157. Ifølge Cohen kan samtlige korrelasjoner 

beskrives som lave eller opp i mot moderate. Ideelt sett hadde man sett at korrelasjonene var 

noe høyere, slik at regresjonsmodellen sett under ett hadde hatt en større prediksjonsverdi 

(Pallant 2007: 132-155).

R kvadrert har en verdi på  .241, som tilsier at modellen (det vil si alle de uavhengige 

variablene presentert ovenfor) «forklarer» 24,1 % av variansen i score på «demokratisk 
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beredskap». I noen tilfeller kan R kvadrert overestimere modellens forklaringsverdi, spesielt 

ved små utvalg. For å få en indikasjon på om dette er tilfelle undersøkte jeg om Justert R 

(Adjusted R Square) har en lavere verdi enn R kvadrert. I dette tilfellet er verdien tilnærmet 

lik R kvadrert-verdien (. 240), noe som tyder på at analysen gir et noenlunde realistisk bilde 

av hvor mye av variansen i skår på «demokratisk beredskap» som blir forklart av faktorene i 

modellen (Pallant 2007: 158). Dette er en betydelig andel forklart varians, samtidig som man 

kanskje kunne forventet at modellen skulle ha en større prediksjonsverdi, med hensyn til at 

den inkluderer både en variabel for sosioøkonomisk status (foreldrenes yrkesstatus) og 

variabler som beskriver faktorer ved skole og undervisningen som man skulle anta å ha en 

relativt stor betydning for kunnskapsskåren. Samtidig er det svært mange faktorer som 

antakeligvis har en stor betydning for prestasjoner, men som ikke er inkludert (evner, 

motivasjon osv.).

Videre er modellen statistisk signifikant med et signifikansnivå på 5 %, ved at p-verdien er 

mindre enn .05 (p= .000). For å finne ut hvilke variabler som bidrar til å predikere kunnskaps-

skåren, undersøkte jeg Beta-verdiene for de standardiserte koeffisientene. Disse gir meg 

variablenes individuelle prediksjonsverdi når de er «konvertert» til like skalaer for å kunne 

sammenlignes. Blant alle de uavhengige variablene er det variabelen «elevens innflytelse på 

skolen» som oppnår den høyeste Beta-verdien (- .274). Det vil si at «opplevd innflytelse på 

skolen» gir det største individuelle bidraget til å forklare kunnskaps-score, når man 

kontrollerer for variansen som er forklart av de andre variablene. Variabelen som gir det nest 

høyeste individuelle bidraget er «åpenhet i klasseromsdiskusjoner» (Beta-verdi=  .219), mens 

«foreldrenes høyeste yrkesstatus» oppnår en Beta-verdi på  .201, som den tredje største 

verdien. Variabelen som gir det minste individuelle bidraget er «relasjonen mellom lærere og 

elever» med en Beta-verdi på .148. Likevel gir alle variablene signifikante individuelle bidrag 

til å forklare kunnskapsskår, med p-verdier under  .05 (p= .000).  

Ved å regne ut kvadratroten av korrelasjonskoeffisientene finner man den eksakte størrelsen 

på de individuelle bidragene. Opplevd innflytelse på skolen, som er den variabelen med det 

største individuelle bidraget (- .254) forklarer 6,5 % av variansen i kunnskapsskår, noe som er 

svært lite i en større sammenheng. Den negative korrelasjonen antyder at jo mindre innflytelse 

elevene opplever at de har på skolen, jo høyere skår oppnår de på kunnskapstesten 

(refleksjoner rundt dette kommer jeg tilbake til i diskusjonsdelen). Foreldrenes yrkesstatus 

forklarer ikke mer enn 3,84 % av variansen. Modellen sett under ett, som forklarer 24 % av 
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variansen i kunnskapsskår, er imidlertid ikke bare basert på summen av de individuelle 

bidragene, men også den delte variansen mellom variablene. Mest sannsynlig måler modellen 

også faktorer man ikke intensjonelt har forsøkt å måle, noe jeg kommer tilbake til i den 

følgende diskusjonsdelen.  

6.3 Diskusjon

Den foregående analysen har rettet oppmerksomhet mot å undersøke hvilken effekt 

sosioøkonomisk status har på politisk engasjement. Funnene indikerer at det er en 

sammenheng mellom sosioøkonomisk status og kunnskap om politikk og samfunnsspørsmål, 

men at det ikke er grunnlag for å hevde at det er en betydelig sammenheng mellom 

sosioøkonomisk status og politisk engasjement slik det er målt i denne undersøkelsen. Ved å 

sammenligne betydningen av sosioøkonomisk status og sentrale faktorer ved eleven og 

elevens opplevelse av undervisningen for kunnskap og ferdigheter i «demokratisk beredskap», 

viste det seg at den relative betydningen av sosioøkonomisk status ble redusert. Det ble 

likevel funnet en sterk sammenheng mellom foreldrenes interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål og elevens interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Videre blir funnene 

drøftet i lys av de teoretiske perspektivene som tidligere ble redegjort for.

6.3.1 Sosioøkonomisk status har betydning for kunnskap, men betyr lite for engasjement

Antall bøker i hjemmet, foreldrenes yrkesstatus og foreldrenes utdanningsnivå har betydning 

for skår på kunnskapstesten om «demokratisk beredskap», en test som kan sies å måle 

elevenes kunnskap og ferdigheter i sentrale politiske, demokratiske og samfunnsrelevante 

temaer. Dette er i samsvar med funnene om karakterforskjellene i samfunnsfag. Man vil 

dermed kunne anta at forklaringene som ble presentert i den sammenhengen også vil ha 

gyldighet her. Det andre sentrale funnet tyder på at sosioøkonomisk status ikke har noe særlig 

betydning for elevens interesse og engasjement for politikk og samfunn. Samtlige indikatorer 

på politisk engasjement korrelerte lavt med foreldrenes yrkesstatus, selv om korrelasjonene 

oppnådde statistisk signifikans. «Elevens demokratiske/politiske deltakelse på skolen» var 

den variabelen som korrelerte sterkest med foreldrenes yrkesstatus. Det kan skyldes at flere 

elever med høy sosioøkonomisk status blir oppmuntret til å delta i blant annet elevråd og 
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andre grupper som kan gi dem større grad av innflytelse eller erfaring med planlegging og 

gjennomføring av aktiviteter, som kan gi fordelaktige utslag på fremtidig engasjement og 

yrkesvirksomhet. Dette forblir imidlertid spekulasjoner. Korrelasjonene mellom foreldrenes 

yrkesstatus og forventninger om fremtidig politisk deltakelse var meget lave, noe som 

indikerer at sosioøkonomisk status ikke har noen praktisk betydning for (forventninger om) 

stemming ved valg, skaffe relevant informasjon om partier, organisasjonsdeltakelse osv. 

«Opplevd innflytelse på skolen» skiller seg ut som den eneste indikatoren på politisk 

engasjement som er negativt korrelert med foreldrenes yrkesstatus, selv om korrelasjonen er 

meget svak. Opplevd innflytelse på skolen uttrykker i hvilken grad eleven opplever at det blir 

tatt hensyn til elevene når beslutninger skal tas, som for eksempel valg av læremidler, 

timeplan og arbeidsmetoder. Funnet betyr imidlertid ikke at de elevene som opplever mindre 

grad av innflytelse på skolen faktisk faktisk har mindre reell innflytelse. At noen elever 

opplever at de har mindre innflytelse kan være en indikasjon på at disse elevene er mer 

engasjert og opptatt av å bidra enn andre. Korrelasjonen tyder på at det er noen flere av denne 

typen elever som har høy sosioøkonomisk status enn som har lav sosioøkonomisk status. Ofte 

kommer elever med høy sosioøkonomisk status fra ressurssterke hjem, noe som kan føre til at 

de krever mer av sine omstendigheter. Antakeligvis har den lave korrelasjonen liten praktisk 

betydning i en større sammenheng. 

6.3.2 Familiens rolle som sosialiseringsagent

Det tredje sentrale funnet indikerer en sterk sammenheng mellom foreldrenes interesse for 

politiske spørsmål og samfunnsspørsmål og elevenes interesse for disse spørsmålene 

(foreldrenes interesse forklarer 13 % av variansen av elevenes gjennomsnittlige interesse-

skår). Likevel svarte 50 % av elevene at de sjelden eller aldri snakket med foreldrene sine om 

politikk og samfunnsspørsmål. Kun 6 % av elevene snakker daglig eller nesten daglig med 

foreldrene om slike spørsmål, mens 16 % snakker med dem ukentlig eller nesten ukentlig. Alt 

i alt er det svært få som snakker med sine foreldre om slike temaer. Det er imidlertid enda 

færre som snakker om slike temaer med sine venner. Betydningen av foreldrenes interesse for 

politikk og samfunnsspørsmål tyder på at foreldre fungerer som sentrale sosialiseringsagenter, 

selv på ungdomstrinnene der man kunne forvente at flere av elevene inntar en opposisjonell 

holdning til foreldrene. Samtidig er det sannsynlig at den såkalte primærsosialiseringen har 

skjedd over så lang tid at elevene ikke selv er klar over at de har latt seg påvirke av sine 
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foreldre.

Det er imidlertid flere usikkerhetsmomenter som bør vurderes med hensyn til foreldrenes 

tilsynelatende påvirkning. For det første er foreldrenes interesse målt via elevene. Det kan 

tenkes at elevene ikke har oversikt over foreldrenes politiske og samfunnsmessige interesse, 

og dermed har besvart ut i fra rene antakelser. Det er rimelig å anta at mange foreldre ikke 

diskuterer politikk og samfunnsspørsmål med sine barn. For det andre er det mulig at elevene 

har overvurdert likheten mellom egen interesse og foreldrenes interesse, og dermed tatt 

utgangspunkt i sin egen interesse. På en annen side er funnet i samsvar med korrelasjonene 

det ble referert til tidligere, om at barn og unges politiske atferd korrelerte sterkt med 

foreldrenes atferd. Samtidig er mesteparten av variansen (87%) i elevenes interesse forklart av 

andre faktorer. 

6.3.3 Fungerer skolen som en sosial reproduksjonsarena?

Tidligere ble det redegjort for noen av de viktigste elementene i Bourdieus sosiale 

reproduksjonsteori. Ifølge Bourdieu er ikke kunnskap, holdninger eller preferanser tilfeldig 

distribuert, men avhenger av ens sosiale bakgrunn (Danielsen 2010: 290-293). Ved å 

undersøke om elever med ulik sosioøkonomisk status opplever klasseromsklimaet, 

undervisningen, relasjonene mellom lærer og elev og deres egen innflytelse på skolen 

forskjellig, kunne vi finne ut om det er grunnlag for å hevde at deler av Bourdieus teori har 

gyldighet i den norske skolen. Det er likevel usikkert om foreldrenes høyeste yrkesstatus er et 

tilstrekkelig mål på sosioøkonomisk status, og at foreldrenes yrkesstatus ikke «fanger opp» 

forskjellene i kulturell kapital, slik Bourdieu beskriver slike ressurser. Det er mulig at antall 

bøker i hjemmet eller foreldrenes utdanningsnivå hadde fungert bedre som indikatorer på 

elevens kulturelle kapital, men korrelasjonsbaserte analyser med disse variablene var ikke 

mulig på grunn av variablenes målenivå. Tidligere så vi at foreldrenes yrkesstatus hadde noe 

mindre betydning for prestasjoner i samfunnsfag enn hva bøker i hjemmet hadde, men at det 

likevel hadde større betydning enn foreldrenes utdanningsnivå. Foreldrenes yrkesstatus ga oss 

imidlertid en indikasjon på at det var svært lave korrelasjoner mellom sosioøkonomisk status 

og i opplevelse av skole-og undervisningsforhold i samfunnsfag, slik det er målt i denne 

sammenhengen. Om elever med lav sosioøkonomisk status mangler kulturell kapital og som 

et resultat føler seg mer fremmed i skolen enn elever med høy sosioøkonomisk status, skulle 
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man forvente at elevene opplever undervisningen forskjellig. Funnene tyder imidlertid på at 

Bourdieus begreper ikke «føler seg hjemme» i norske skoler. Foreldrenes yrkesstatus 

korrelerte lavt med både elevenes innflytelse på skolen (r= - .108), lærer-elev-relasjoner (r= .

031) og  åpenhet i klasseromsdiskusjoner (r= .087).  Funnene om at elever med ulik 

sosioøkonomisk status ikke opplever skolen noe særlig forskjellig tyder på at selv om man 

finner sammenhenger mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i skolen, skyldes de ikke 

nødvendigvis forskjeller i kulturell kapital eller habitus. 

6.3.4 Den praktiske betydningen av sosioøkonomisk status for «demokratisk beredskap»

Noe overraskende viste regresjonsanalysen at foreldrenes yrkesstatus «kun» hadde det tredje 

største individuelle bidraget til å forklare variansen i skår på kunnskapstesten om 

«demokratisk beredskap». De to variablene som hadde størst individuell forklaringsverdi var 

«elevens innflytelse på skolen» og «åpenhet i klasseromsdiskusjoner». Dette kan tyde på at 

sosioøkonomisk status ikke har en så betydelig effekt på samfunnsfaglige prestasjoner som 

man har antatt. Regresjonsmodellen gir grunnlag for å anta at undervisningen, lærer-

elevrelasjoner, grad av opplevd innflytelse, åpenhet i klasseromsdiskusjoner og elevens 

demokratiske/politiske deltakelse på skolen er betydningsfulle faktorer for elevenes kunnskap 

og ferdigheter i samfunnsfag (eller i det minste for kunnskap om politikk, demokrati og 

generelle samfunnsspørsmål). Samtidig forklarer ikke modellen (som også inkluderer 

foreldrenes yrkesstatus) mer enn 24 % av variansen i kunnskapsskår. Med andre ord er 76 % 

av variansen i kunnskapsskår uforklart og skyldes faktorer som ikke (bevisst) er forklart av 

faktorene i modellen.

Samtidig har regresjonsmodellen åpenbare svakheter. Variablene som er knyttet til 

egenskaper ved undervisningen, elevene, og relasjonene mellom lærer og elev er som tidligere 

nevnt ikke basert på objektive sannheter, men på subjektive vurderinger av eleven selv. Dette 

innebærer at elevenes opplevelse av læreren, undervisningen, og relasjonene mellom lærere 

og elever kan avhenge av andre faktorer som ikke blir målt. Eksempelvis kan flinke, 

ressurssterke og engasjerte elever oppleve klasseromsklimaet og «åpenheten» i diskusjoner 

helt annerledes enn elever som ikke innehar slike egenskaper og ressurser. Med andre ord er 

det ikke forhold ved undervisningen, miljøet og lærer-elev-relasjoner som blir målt, men 

snarere elevens subjektive opplevelse av disse forholdene. Som det er blitt antydet tidligere 
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kan det oppstå interaksjonseffekter mellom bestemte (genetiske) egenskaper og miljøet, slik at 

opplevelse av for eksempel undervisningen (miljøet) avhenger av ens evner eller intelligens 

(gener eller en kombinasjon mellom gener og miljø) (Tetzchner 2001: 9-12). 

Videre kan det oppstå transaksjonseffekter mellom visse egenskaper og miljøet, slik at eleven 

på denne måten «skaper sitt eget miljø». For eksempel kan eleven påvirke relasjonen til sin 

lærer ved å være pliktoppfyllende, engasjert og positiv. Det kan føre til at relasjonen mellom 

lærer og elev blir enda bedre (fordi læreren bevisst eller ubevisst belønner slik atferd ved å 

behandle eleven enda bedre). Det kan igjen føre til at eleven opplever relasjonen til læreren 

(og miljøet) som enda bedre. Gjennom en gjensidig transaksjonsprosess kan man dermed 

påvirke sine omgivelser ved å oppføre seg på en bestemt måte, slik at omgivelsene endres i en 

positiv forstand (Tetzchner 2001: 9-12). Det er dermed lite som tyder på at elevenes 

opplevelse av forhold ved skolen representerer objektive forhold, men at faktorer som elevens 

evner, motivasjon og engasjement har påvirket elevens vurderinger. På en annen side vil et 

alltid være slik i samfunnsforskning, at det vil være umulig å kontrollere for alt, nettopp på 

grunn av menneskets og samfunnets komplekse natur.

Konklusjonene rundt funnene vil i det neste kort bli oppsummert gjennom noen mulige 

implikasjoner for undervisning i samfunnsfag, før jeg avslutter med noen generelle 

betraktninger rundt undersøkelsen.

KAPITTEL 7: DIDAKTISKE IMPLIKASJONER OG GENERELLE 

BETRAKTNINGER

Utgangspunktet for den kommende diskusjonen vil være å drøfte generelle kompensatoriske 

tiltak i skolen og samfunnsfagundervisningen spesielt, både med hensyn til å forbedre 

prestasjoner og fremme engasjement blant elevene.

7.1 Didaktiske implikasjoner

Som tidligere nevnt er et av de mest sentrale formålene med samfunnsfag å bidra til elevens 

forståelse og deltakelse i samfunnet, for å kunne delta som en aktiv medborger i et 
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demokratisk samfunn. Gjennom undervisningen i samfunnsfag har man som lærer dermed et 

ansvar for å fremme både elevenes kunnskap og engasjement for politikk og samfunn. De 

forgående analysene viser imidlertid at både kunnskap og engasjement i politikk kan ses i 

sammenheng med elevenes sosioøkonomiske status. Det vil si; det ble funnet moderate 

sammenhenger mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag og 

kunnskapsskår på «demokratisk beredskap», mens sammenhengene mellom sosioøkonomisk 

status og indikatorer på øvrig interesse og engasjement var relativt svake. Det indikerer at 

læreren i utgangspunktet har et godt grunnlag for å kunne påvirke elevenes politiske 

engasjement for politikk og samfunn.

7.1.1 Er mer lekser løsningen?

Det ble funnet en betydelig effekt av tid brukt på lekser og karakter i samfunnsfag. Dessuten 

ble effekten av sosioøkonomisk status redusert når det ble kontrollert for tid brukt på lekser. 

Det tyder med andre ord på at lekser til en viss grad kompenserer for forskjeller i 

sosioøkonomisk status, fordi de elevene som har lav sosioøkonomisk status som bruker mye 

tid på lekser oppnår høyere gjennomsnittskarakterer enn de elevene med samme status som 

gjør lite lekser. Dessuten er effekten av lekser større for de elevene med lav sosioøkonomisk 

status enn for elevene med høy sosioøkonomisk status, noe som kan tyde på at konsekvensene 

av ikke å gjøre lekser er større for elevene med lav sosioøkonomisk status. Jeg har imidlertid 

vært inne på at sammenhengen ikke bare uttrykker de hensiktsmessige effektene av å gjøre 

lekser, men at også underliggende personlige disposisjoner (som høy motivasjon eller høyt 

evnenivå) ligger til grunn for de høye karakterene. Om det er tilfelle er muligens effekten av 

lekser overestimert, men det er likevel lite sannsynlig at tid brukt på lekser forklarer en del av 

økningen i karakterer.

Noen vil mene at lekser er «gammeldags» eller oppskrytt, men om økningen i 

karaktergjennomsnitt er en virkning av leksene slik det kan se ut til, gir det grunn til å 

iverksette tiltak som kan fremme arbeid med lekser. Blant annet bør både skolen og lærerne 

legge til rette for et godt skole-hjem-samarbeid. Det er nærliggende å anta at foreldrene har en 

sterk påvirkningskraft med hensyn til elevenes arbeid med lekser. Dermed bør man som lærer 

sørge for at  elevens foreldre inkluderes i både  planlegging og gjennomføring av slike tiltak. 

Det vil også være hensiktsmessig å benytte mer ressurser på leksehjelp både før, i og etter 
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skoletid, nettopp fordi elever med lav sosioøkonomisk ikke nødvendigvis får den hjelpen de 

har behov for i hjemmet, for eksempel i form av pedagogiske ressurser. Dermed er leksehjelp 

på skolen nødvendig for at elevene skal ha like forutsetninger for å prestere på skolen. 

  

7.1.2 Tro på egen mestringsevne

Noen av de høyeste korrelasjonene (som likevel er svake) mellom sosioøkonomisk status og 

politisk engasjement ble funnet mellom foreldrenes yrkesstatus og «syn på egen mestring av 

politiske aktiviteter» (r= .155) og «egen kunnskap og forståelse av politikk» (r= .164). 

Funnene tyder på at det er en sammenheng mellom elevenes sosioøkonomiske status og tro på 

egen forståelse, kunnskap og beherskelse av politiske aktiviteter. Funnet er ikke overraskende, 

med tanke på at det også ble funnet prestasjonsforskjeller om kunnskap om politikk og 

samfunn. Likevel er det ikke sikkert at elevene med høy sosioøkonomisk status vurderer sine 

egne politiske evner som bedre enn de med lav sosioøkonomisk status. Det kan være at disse 

elevene faktisk presterer bedre fordi de har høyere faglig selvtillit og større tro på egne evner. 

Den såkalte «Rosenthal-effekten», basert på Rosenthal og Jacobsens studie fra 1968, kan være 

med på å belyse dette. I denne mye omtalte studien fikk lærerne, i det de overtok en ny klasse, 

feilaktige opplysninger om hvilke elever som kom til å ha en stor fremgang i løpet av året 

(som angivelig var basert på en test utført på forhånd). I slutten av året viste det seg at de 

elevene som hadde blitt utpekt som «begavede» faktisk presterte bedre enn de andre elevene, 

selv om de var tilfeldig plukket ut. Resultatene er blitt forklart ved at disse elevene presterte 

bedre fordi lærene hadde større forventninger til dem og dermed stilte større krav til 

fremgang. Selv om studien har fått kritikk for å ha overdrevet effektene, og for at man ikke 

vet hva som faktisk skjedde i klasserommene, er det sannsynlig at ytre påvirkninger i form av 

lærerens forventninger og krav, kan påvirke elevens selvfølelse og mestringsevne. At lærerens 

holdninger og forventninger til elevene påvirker elevenes selvoppfatning og tro på egne evner 

er også  i samsvar med Banduras «self-efficacy»-effekt, som kort fortalt går ut på at 

forventninger om mestring er helt avgjørende for hvor mye energi man legger i 

gjennomføringen av en oppgave. Forventningene om mestring avhenger av faktorer som 

tidligere mestring av samme type oppgaver, bevis på at andre i samme situasjon har 

gjennomført dem, verbal overbevisning fra andre, emosjonelle forhold og tolkningen av sine 

egne prestasjoner (Imsen 2006: 423, 465-66). Basert på slike perspektiver er det sannsynlig at 
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troen på egen evne og forventning om mestring har en positiv effekt på prestasjoner. Dette gir 

implikasjoner for hvordan læreren bør forholde seg til elevene i samfunnsfagundervisningen. 

Man bør sette høye krav og støtte og oppmuntre elevene i sitt arbeid. Samtidig er det et viktig 

at kravene er basert på realistiske forventninger, ikke på lærerens fordommer og 

forutinntatthet.

7.1.3 Betydningen av skoleforhold

Da foreldrenes yrkesstatus ble sammenlignet med indikatorer på elevens oppfatninger om 

skole- og undervisningsforhold i form av sin prediktive verdi for kunnskap om politikk, 

demokrati og samfunn, ble sosioøkonomisk status kun vurdert som den tredje største 

bidragsyteren til å forklare kunnskapsskår. Den faktoren som hadde den største prediktive 

verdien var elevens opplevde innflytelse på skolen, som korrelerte negativt med 

kunnskapsskår. Selv om korrelasjonen er svak, tyder det på at en noe større andel av de 

elevene som opplever at de har liten grad av innflytelse på skolen, har mer kunnskap om 

demokrati, politikk og samfunn, enn de elevene som opplever at de har stor grad av 

innflytelse på skolen. Som allerede nevnt, kan dette tyde på at elevene som opplever at de har 

liten innflytelse er mer engasjerte og opptatt av å delta i planleggingen av skolehverdagen, og 

at det er engasjementet som fører til at disse elevene presterer bedre. Det er sannsynlig at 

engasjement på skolen har positive effekter på prestasjoner i samfunnsfag, noe som kan tyde 

på at læreren bør inkludere elevene i planlegging av  undervisning osv. Økt deltakelse og 

elevmedvirkning i samfunnsfagundervisningen vil muligens føre til økt engasjement og bedre 

prestasjoner.   

Elevene som oppfattet klasseromsklimaet som mer åpent presterte bedre på kunnskapstesten 

om politikk, demokrati og samfunn. Selv om det er en mulighet for at de pliktoppfyllende og 

motiverte elevene opplever klasseromsdiskusjonene som mer åpne enn sine medelever, kan 

man anta at et åpent klasseromsklima medfører positive konsekvenser for elevene, både med 

tanke på miljø og trivsel og med hensyn til utviklingen av elevenes selvstendige, kritiske 

evne. Basert på dette bør lærerne sette et større fokus på å skape et åpent og stimulerende 

klasseromsklima i samfunnsfagundervisningen, slik at ingen vegrer seg for å ytre sine 

meninger og delta i klasseromsdiskusjoner.

Betydningen av skoleforhold kan belyses ved Peter Mortimores analyser av hvilke faktorer 
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som ligger til grunn for elevens prestasjoner. Ifølge Mortimore kan effektive skoler 

kompensere for sosiale forskjeller. Ved å måle elevenes prestasjoner/evnenivå på jevnlige 

tidspunkter i skolegangen, kunne en identifisere de elevene som hadde hatt en betydelig 

fremgang, og studere hva som kjennetegner skolene de hadde gått på.  Mortimore fant at 

forhold ved skolen i mange tilfeller hadde en større effekt på elevenes prestasjoner enn 

forhold ved elevens sosiale bakgrunn. Blant faktorene som var assosiert med effektive skoler 

var tydelige målsetninger, god planlegging, forventninger til elevens mestring, tro på suksess 

og et tett samarbeid mellom både ledelse, lærere, elever, foreldre og lokalsamfunn (Mortimore 

2007: 259-266).

Refleksjonene rundt de didaktiske implikasjonene av funnene er basert på et generelt 

grunnlag. Effekten av de forskjellige didaktiske tiltakene vil også naturligvis variere mellom 

skoler. Som en siste del av oppgaven vil jeg kort reflektere rundt noen sentrale utfordringer 

ved valg av operasjonalisering.

7.2. Tilbakeblikk på oppgaven og generelle betraktninger

Et område jeg fant svært utfordrende var valg av operasjonaliseringer, spesielt i forbindelse 

med begrepet «sosioøkonomisk status». I de første fasene av analysedelen hadde jeg et ønske 

om å lage en sosioøkonomisk indeks ved å sette sammen ulike bakgrunnsvariabler. Etter nøye 

vurderinger av fordeler og ulemper falt valget på å gå bort i fra en slik indeks. Først og fremst 

fordi prosessen virket relativt komplisert, men også fordi det fines en rekke problematiske 

sider ved en slik fremgangsmåte, som jeg ikke vil utdype her. Dessuten kan bruk av enklere 

operasjonaliseringer virke fordelsmessig fordi man har bedre kontroll på hva man faktisk 

måler. 

En av de mest sentrale utfordringene ved å benytte sammensatte variabler, som blant annet ble 

gjort i forbindelse med analysene av politisk engasjement, er som allerede nevnt at man ikke 

har like god kontroll på hva man faktisk måler. I mange tilfeller vil man kunne måle faktorer 

man ikke har hatt intensjoner om å måle, blant annet fordi man ikke kan kontrollere 

bakenforliggende variabler. I tillegg kan det eksistere relevante faktorer som ikke er blitt målt. 

Poenget jeg vil understreke er at ulike operasjonaliseringer kan føre til ulike resultater. Som 

påpekt av Undheim, fungerer operasjonaliseringer kun som et verktøy for vitenskapens søken 
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etter å legitimere deres måte å betrakte verden på (Undheim 99: 79). Dermed er mulig at vi 

ikke hadde oppnådd de samme resultatene ved å benytte en sosioøkonomisk indeks som 

hadde inkludert flere indikatorer på sosial, kulturell og økonomisk kapital, eller om vi hadde 

benyttet andre indikatorer på for eksempel politisk engasjement. Det er rimelig å anta at man 

hadde observert noen av de samme sammenhengene mellom variabler, men styrken på disse 

sammenhengene er mer usikker.

Har funnene så en reell samfunnsvitenskapelig verdi? Undersøkelsen opererer med relativt 

store utvalg, noe som gjør at selv små forskjeller kan vise seg å være statistisk signifikante. 

Dette kan føre til at man overestimerer variasjonen mellom elevene. Selv om de observerte 

forskjellene er statistisk signifikante betyr det ikke at det nødvendigvis har noen reell eller 

praktisk betydning. Det er dermed nødvendig å være ydmyk med hensyn til å konkludere ut 

ifra resultatene vi har fått, da vi aldri vil kunne være helt sikre på at det gjenspeiler virkelige 

forhold. Selv om et hundretalls studier kan påvise en statistisk sammenheng mellom 

sosioøkonomisk status og hvor man ender opp i samfunnet, vil man likevel ikke kunne 

forklare hvorfor det er slik. Slike sammenhenger er mer eller mindre irrelevante med mindre 

man kan kan benytte informasjonen til å påvirke politiske ambisjoner og tiltak, eller til å 

tilrettelegge og forbedre undervisningen i skolen. Ved å forske på slike sammenhenger vil 

man antakeligvis komme nærmere en forståelse av de multidimensjonale faktorene som er 

relatert til elevens atferd.

7.3 Avslutning

Hvilken betydning har sosioøkonomisk status for prestasjoner i samfunnsfag og kunnskap og 

engasjement for politikk og samfunn? Innledningsvis reflekterte jeg over hovedtemaene i lys 

av skillet mellom strukturorienterte miljø-og kulturforklaringer og aktørorienterte 

forklaringer. Dette skillet har kommet til uttrykk gjennom sosiologiske og 

psykologiske/pedagogiske forklaringer på ulikhet med hensyn til prestasjoner og engasjement 

blant elevene. Uansett hvilke forklaringer som ligger til grunn for resultatene indikerer de at 

det er en sammenheng mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag, målt ved 

karakter i samfunnsfag og kunnskapsskår på den kognitive testen, som tok sikte på å måle 

elevens «demokratiske beredskap». Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og 

engasjement for politikk og samfunn er imidlertid svært svak, slik det er målt i denne 
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sammenhengen. Sammenhengen ble belyst gjennom elevens interesse for politikk, samt 

gjennom ulike indikatorer på elevens atferd og holdninger til politikk og samfunn. En kort 

oppsummering av hypotesene vil være dekkende for å oppsummere hovedfunnene.

Hypotese 1: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i  

samfunnsfag. Jeg fant støtte for hypotesen om at det er en positiv sammenheng (moderate) 

mellom sosioøkonomisk status og prestasjoner i samfunnsfag, målt gjennom foreldrenes 

yrkesstatus, utdanningsnivå og antall bøker i hjemmet. «Antall bøker i hjemmet» var den av 

variablene som forklarte mest varians i gjennomsnittskarakterene.

Hypotese 2: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og tid brukt på  

lekser. Jeg fant ikke støtte for denne hypotesen. Men jeg fant en svak interaksjonseffekt 

mellom sosioøkonomisk status og tid brukt på lekser, det vil si at effekten av sosioøkonomisk 

status (på karakter i samfunnsfag) avhenger av tid brukt på lekser. Effekten av lekser er 

imidlertid størst for elever med lav sosioøkonomisk status.

Hypotese 3: Sosioøkonomisk status er av mindre betydning for karakter i  samfunnsfag enn  

for karakterer i matematikk, norsk skriftlig og engelsk skriftlig. Jeg fant ikke støtte for 

hypotesen. Sosioøkonomisk status har større betydning for karakter i matematikk enn for 

karakter i norsk, engelsk og samfunnsfag, men sosioøkonomisk status hadde minst betydning 

for karakter i norsk. Det er dessuten høye korrelasjoner mellom fagene, noe som indikerer at 

fagene måler en generell «skoleferdighet».

Hypotese 4: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og elevens  

kunnskap og ferdigheter om politikk og samfunn. Jeg fant moderate sammenhenger og dermed 

støtte for hypotesen. Også her var «antall bøker i hjemmet» den variabelen med størst effekt 

på kunnskapsskår.

Hypotese 5: Det er en positiv sammenheng mellom sosioøkonomisk status og elevens politiske  

og samfunnsmessige engasjement. Jeg fant delvis støtte for hypotesen, men korrelasjonene 

mellom sosioøkonomisk status og ulike indikatorer på politisk engasjement var alle svært 

lave. Det kan diskuteres om de svake korrelasjonene har noen reell praktisk betydning.

Hypotese 6: Det er en positiv sammenheng mellom foreldres interesse for politikk og 

samfunnsspørsmål og elevens interesse for politikk og samfunnsspørsmål. Jeg fant støtte for 

hypotesen, noe som indikerer at foreldrene fungerer som sentrale politiske 
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sosialiseringsagenter.

Det er imidlertid svært vanskelig å avgjøre hva som ligger til grunn for elevens prestasjoner 

og engasjement i skolen. Et av de mest sentrale spørsmålene er hvorvidt slike sammenhenger 

kan tilskrives arvelige eller miljørelaterte påvirkninger. Alt i alt kan man konkludere med at 

elevens atferd i skolen, i likhet med andre samfunnsfenomener, er et resultat av interaksjonen 

mellom en rekke faktorer, der kun et utvalg er belyst i denne fremstillingen.
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