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Nummer ét. Det er den plads, danske gymnasieelever indtager i en international undersøgelse 

af unges indsigt i demokratiets grundprincipper. Resultatet kan nuancere billedet af nutidens

unge, men siger i sig selv ikke meget om kvaliteten af gymnasiernes undervisning.
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De eneste, som må formodes at blive oprigtigt

overraskede over at læse ‘Gymnasieungdommens

politiske dannelse’ er samtidspessimister, der tror, at

danske gymnasieelever udelukkende er egoistiske

og komplet uinteresserede i det omgivende sam-

fund. Undersøgelsen peger nemlig stort set kun i én

retning – og den er positiv.

Blandt 50.000 unge fra 16 lande ligger de danske

gymnasieelever ikke kun på en klar førsteplads, hvad

angår kendskab til de økonomiske, politiske og de-

mokratiske mekanismer, der styrer et moderne sam-

fund. De er også særdeles interesserede i politik.

Faktisk lever eleverne så fornemt op til gymnasie-

lovens §1 om at udvikle elevernes interesse for og

evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund, at

artiklen burde slutte her.

Tillad os alligevel at dvæle ved nogle af pointerne

i den 456 sider lange undersøgelse, som projekt-

leder Jens Bruun, lektor Jens Johansen og professor

Peter Allerup fra Danmarks Pædagogiske Universitet

har stået for.

Projektet indgår i det såkaldte Civic Education Study,

der er gennemført af The international Association for

the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Det er en fortsættelse af de tre forfatteres under-

søgelser af politisk dannelse blandt danske folke-

skoleelever, der blev offentliggjort i 2001 og 2002 .

Undersøgelsen blandt folkeskoleeleverne viste også,

at danske skolebørn klarede sig fint, hvad angår po-

litisk dannelse. Der er ifølge to af undersøgelsens

bagmænd, Jens Johansen og Jens Bruun, med andre

ord ingen større overraskelser i den nye rapport –

med mindre man tror, gymnasieungdommen er en

fortabt generation.

»Man kan sige det på den måde, at hvis man er

fortrolig med fremstillingen af fucked up-generatio-

nen, som kun interesserer sig for sig selv, kan man

ikke få den generationsbeskrivelse bekræftet i

undersøgelsen. De danske unge fremstår ikke kun

afklarede hvad angår holdninger til demokrati, øko-

nomi og politik. De ligger også bedst, når det gælder

faglige færdigheder,« siger Jens Johansen. Hans kol-

lega på Institut for pædagogisk antropologi, Jens

Bruun, supplerer:

»Undersøgelsen tegner et andet billede end tidli-

gere internationale undersøgelser, hvor danske ele-

ver har vist faglige svagheder. De har ofte givet an-

ledning til kritik af det danske uddannelsessystem.

Det særlige ved denne undersøgelse er, at diskus-

sionen om faglighed sættes ind i en meget mere

omfattende social kontekst,« forklarer Jens Bruun.

Et mere nuanceret billede

Frem for at tilbagevise enhver kritik af danske unge

som umodne og uengagerede ønsker de to forfat-

tere, at undersøgelsen kan være med til at nuancere

billedet af nutidens unge, så fremstillingen bliver

mere end blot negativ. Jens Johansen henviser til, at

unge blandt andet er blevet kritiseret for ikke at del-

tage aktivt i partier og interesseorganisationer, og

det billede bekræfter undersøgelsen da også. Men

derved ligner de unge resten af befolkningen. Den

manglende opslutning bag politiske partier er med

andre ord ikke et ungdomsproblem, men en sam-

tidstendens.

»De træk, vi finder i de unges svar, karakteriserer

Fucked up-generationen aflyst

Test dig selv

Gymnasieeleverne blev stillet i alt 43 spørgsmål.

Her er 11 af spørgsmålene, hvor de danske elever i

gennemsnit havde 9,2 rigtige svar. Blandt disse 11

spørgsmål svarede flest rigtigt på nummer 4 

(98,8 %) og færrest på det økonomiske spørgsmål 7

(67,3 %). I gennemsnit var 85,6 % af svarene rigtige.

De rigtigt svar kan ses på side 30.

1. I et demokratisk samfund er det vigtigt med

mange foreninger, som folk kan melde sig ind i,

fordi... 

A. ■■   der så er en gruppe, der kan forsvare de

medlemmer, der bliver arresteret.

B. ■■   der så er mange steder, hvor staten kan op-

kræve skat.

C. ■■   der gives muligheder for at udtrykke for-

skellige synspunkter.

D. ■■   staten på den måde kan underrette folk om

nye love.

2. I hvilken af følgende situationer er det mest

sandsynligt, at en regering vil blive kaldt 

udemokratisk?

A. ■■   Det er forbudt at kritisere regeringen.

B. ■■   De politiske partier kritiserer tit hinanden.

C. ■■   Folk skal betale meget høje skatter.

D. ■■   Alle borgere har ret til et arbejde.
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typisk også den voksne befolkning. De unge frem-

træder absolut ikke som en umoden befolknings-

gruppe. Heller ikke den desperate gråd over, at unge

er mere optagede af at være forbrugere end løfte

samfundsansvar, kan vi genkende. Ud fra under-

søgelsen kan vi simpelthen ikke se, at unge skulle

være så egoistiske og lade, som det er blevet frem-

ført,« siger Jens Johansen. 

Et samtidsbillede

Undersøgelsen består af 43 faktuelle spørgsmål, der

tester elevernes viden om samfundets økonomiske,

politiske og demokratiske indretning. Desuden er

eleverne blevet stillet en række holdningsspørgsmål

om for eksempel borgerrettigheder, internationalt

samarbejde, og hvordan man karakteriserer en god

borger. 

Undersøgelsen rummer besvarelser fra knap

2.800 elever i det almene gymnasium, hf, hhx og htx,

men den kan ifølge Jens Johansen og Jens Bruun

ikke bruges til at sige noget om kvaliteten af under-

visningen på gymnasieniveau. Eleverne får nemlig

også deres viden om samfundets opbygning og po-

litik fra mange andre steder end netop skolen. Der-

for har forfatterne heller ikke valgt at kalde bogen for

‘gymnasieskolernes politiske dannelse’, men givet

rapporten den noget bredere titel ‘gymnasieung-

dommens politiske dannelse’, fordi den mere er et

samtidsbillede af ungdommen end en evaluering af

gymnasierne. 

»Det er klart, at undervisningen i gymnasierne

spiller en rolle, men det spiller også en rolle, at de

unge lever i et samfund, hvor forberedelsen til del-

tagelse i demokratiet – sammenlignet med for ek-

sempel de østeuropæiske lande – foregår på mange

implicitte måder, fordi elementer af demokratisk or-

ganisering er en del af hverdagen fra vuggestuer til

børnehaver, skoler, boligforeninger, arbejdspladser

og fritidsklubber. Den demokratiske diskurs er såle-

des alle vegne i det danske samfund, og det betyder,

at unge i Danmark har et mangfoldigt demokratisk

erfaringsgrundlag, mens unge i mange andre lande

svarer ud fra andre forudsætninger,« siger Jens

Bruun og peger på, at den sociale kontekst både

smitter af på de unges faktuelle indsigt i demokrati-

ets principper og deres personlige holdninger.

I undersøgelsens afsnit om holdninger til demo-

krati fremgår det for eksempel af de danske unges

svar, at de har en større tillid til, at det er muligt at

påvirke den demokratiske beslutningsproces.

»Især i nogle østlande ved man godt, at det ikke

nytter noget at demonstrere. Man kan ligefrem se

mistilliden til det politiske system i deres svar, og det

er naturligvis ikke fordi, de er mindre demokratisk

sindede. Det hænger sammen med deres materielle

virkelighed. Hvad angår tilliden til gennemsigtighed i

den politiske proces, ligger Danmark fornemt place-

ret, mens man i svarene fra andre lande tydeligvis er

opmærksom på demokratiets begrænsninger, og at

der er andre kræfter på spil – for eksempel korrup-

tion eller en styrende elite,« siger Jens Johansen.

Pligt eller frit valg

Sammenlignet med unge i andre lande er et interes-

sant træk ved de danske unges svar, at de er mere til-

bøjelige til at opfatte deltagelse i den demokratiske

3. Hvad vil der sandsynligvis ske, hvis én stor avis

opkøber mange af de mindre aviser i et land?

A. ■■   Der er større sandsynlighed for, at staten vil

censurere nyhederne.

B. ■■   Der vil ikke blive offentliggjort så mange

forskellige synspunkter.

C. ■■   Avisprisen vil falde.

D. ■■   Annoncemængden i aviserne vil blive

mindre.

4. Hvilket af følgende udsagn beskriver en politisk

rettighed?

A. ■■   Elevers ret til at lære om politik i skolen.

B. ■■   Borgeres ret til at stemme og til at stille op 

til valg.

C. ■■   Voksnes ret til et arbejde.

D. ■■   Politikeres ret til at få løn.

5. To mennesker udfører det samme arbejde,

men den ene får en lavere løn end den anden.

Det vil være i strid med lighedsprincippet, hvis

personen får en lavere løn på grund af ...

A. ■■   færre uddannelsesmæssige kvalifikationer.

B. ■■   mindre erhvervserfaring.

C. ■■   færre arbejdstimer.

D. ■■   sit køn.
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Danske gymnasieelever har en udbredt
forståelse for, at civil ulydighed kan være
berettiget. Men der er størst tilslutning til, at
lovgivning må stå over personlig etik. Her har
eleverne på Frederiksborg Gymnasium besat
deres skole i protest mod nedskæringer.
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proces som et personligt anliggende – end som en

borgerpligt, der gælder for alle. Sammenlignet med

især østeuropæiske lande – men også Norge og Sve-

rige – forlanger unge i Danmark i relativt mindre

grad, at borgere skal involvere sig samfundspolitisk.

»Når vi spørger til de unges definition på en god

borger, er det tydeligt, at man ikke ønsker at tilslutte

sig en snæver, forpligtende definition. Men samtidig

viser de valg, hvert enkelt individ træffer, at deres

holdninger og adfærd rent faktisk lever op til de klas-

siske definitioner på en god demokratisk borger,

fordi man individuelt træffer beslutning i respekt for

fællesskabet. Spørgsmålet om involvering opfattes

tilsyneladende af mange som en beslutning, indivi-

det selv skal træffe. Med andre ord er den individua-

liserede position ikke til fare for demokratiet som

fællesskab – man ønsker bare ikke at opstille regler

for godt borgerskab på vegne af andre,« siger Jens

Bruun.

Et eksempel er, at unge i Danmark er mere tilba-

geholdende med at kræve, at en god borger de-

monstrerer for sin sag. Men samtidig viser deres svar,

at de er blandt de mest parate til at demonstrere,

hvis de selv finder det rigtigt

»Svarene er interessante, fordi de viser, at selv om

man tager stilling individuelt, forsvinder samfundets

sociale bånd ikke. Man forholder sig bare til det på

en mere individuel måde end tidligere«, siger Jens

Johansen.

Han stiller dog samtidig også spørgsmålstegn ved,

hvor selvberoende de unge i virkeligheden er.

»Det er påfaldende, at de er så forsigtige med at

formulere normer for alle borgere – for samtidig sva-

rer de, som om normerne var gældende for dem alle

sammen.«

Størst kønsforskel

Lige ved siden af topplaceringen i kundskabstesten

skiller Danmark sig ud på et område, som trods alt

overraskede forfatterne. Danmark er nemlig det land

med størst kønsforskel mellem drenge og piger.

»Det er jo nok en almindelig forestilling, at Dan-

mark sammenlignet med især de østeuropæiske

lande har større ligestilling. Så da vi så forskellen

første gang, tænkte vi, at det var da lige godt pok-

kers,« husker Jens Bruun.

Da den første overraskelse havde lagt sig, kunne

Jens Bruun og Jens Johansen dog også konstatere, at

de danske piger fagligt set klarede sig bedst af alle

pigerne i undersøgelsen. 

»Måske skyldes forskellen, at gymnasieskolen op-

tager en større andel piger end drenge af en årgang,

og dermed er andelen af piger, som ikke så dygtige,

måske også større,« siger Jens Bruun, der peger på,

at drenge på alle faglige områder gennemsnitligt er

lidt dygtigere end pigerne. Det kan i nogle tilfælde

hænge sammen med, at drenge og piger har lidt for-

skellige opfattelser af demokrati. Spørgsmålene i un-

dersøgelsen er opstillet med fire svarmuligheder, og

pigerne vælger i en del tilfælde nogle svar, som tek-

nisk set er forkerte, men ikke nødvendigvis er direkte

ufornuftige,« mener Jens Bruun.

Få vesteuropæiske lande

Forfatterne har ikke lavet nærgående profiler af ele-

vernes svar i forskellige lande. Men der tegner sig et

billede, hvor især østeuropæiske unge lægger større

vægt på patriotisme og respekt for autoriteter, mens

danske unge – i lighed med jævnaldrende i Sverige

og Norge – lægger vægt på internationalt samar-

bejde, ved at for eksempel EU fremmer humanisti-

ske værdier.

Ifølge forfatterne er forklaringen, at mange østeu-

ropæiske lande er i gang med at etablere national-

staten efter Murens fald.

Ifølge Jens Bruun kunne det være interessant at

sammenligne danske unge med flere vesteuro-

pæiske lande. I undersøgelsen optræder kun unge

>

6. Hvad er en koalitionsregering? 

En regering, der …

A. ■■   består af medlemmer fra ét stort, politisk

parti.

B. ■■   består af medlemmer fra to eller flere

politiske partier.

C. ■■   er dannet uden deltagelse af politiske

partier.

D. ■■   er dannet med støtte fra ledende erhvervs-

folk.

7. Regeringen har sænket skatteprocenten på ind-

tægter fra renter og investeringer (kapitalind-

komst) og hævet skatten på lønindkomster. En

stor gruppe mødte i protest op foran Christi-

ansborg. De prote-sterende var sandsynligvis …

A. ■■   Folk, som har sparet mange penge op i

banken.

B. ■■   Folk, som ejer aktier i firmaer.

C. ■■   arbejdsløse, der modtager understøttelse.

D. ■■   Folk, der er ansat på fabrikker.

8. Et land har faldende fødselsprocent og stig-

ende levealder. Hvilket af de følgende proble-

mer må derfor løses? Hvordan man får ...

A. ■■   bygget skoler.

B. ■■   finansieret folkepensionen.

C. ■■   bygget boliger til folk med lav indkomst.

D. ■■   bekæmpet kriminalitet og vold.

Test dig selv>
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25fra seks vesteuropæiske lande. Italien, Tyskland og

England, som var med i folkeskoleundersøgelsen,

valgte ikke at deltage i gymnasieundersøgelsen, selv

om den er den eneste af sin slags.

»Når vi taler med kolleger i andre lande, er det en

almindelig opfattelse, at matematik- og læseprojek-

ter er højere prioriteret. Derfor har flere lande valgt

denne undersøgelser fra til fordel for klassiske fær-

dighedsundersøgelser af matematik- og læsefærdig-

heder,« siger Jens Johansen. y

Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Gymnasieungdommens politiske dannelse udkom

på Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag den

26. september. Bogen er på 456 sider og koster 265

kroner inklusiv moms. Den kan købes ved henven-

delse til Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Publika-

tionssalget, Postbox 840, 2400 København NV,

bogsalg@dpb.dpu.dk

Helt Fucked Up
»Dér, hvor det er virkelig galt og fucked up, er, at vi godt ved, at demokratiet er skabt af personer og

fællesskaber, der er gået på barrikaderne for bestemte sagers skyld. Og at demokratiets institutioner

er dér, hvor forandringen kan foregå. Så hvis man vil forandre virkeligheden, må man investere sig

selv i det. Men det gider vi ikke. I stedet har vi en lille million fællesskaber, der kun består af os selv.«

Morten Albæk, 27-årig cand.mag. i historie og filosofi om  generationen af 16-30-årige i Danmark.

Morten Albæk er medstifter af projektet Generation Fucked Up. 

Kristeligt Dagblad 29. november 2002

9. Højlands ambassadør i Lavland bliver kaldt

hjem. Hvad er den mest sandsynlige grund til

dette?

A. ■■   Forholdet mellem Højland og Lavland er

blevet mere og mere venligt.

B. ■■   Lavland ønsker at indgå en traktat med

Højland

C. ■■   Lavland ønsker at udvide handelssam-

arbejdet med Højland.

D. ■■   En begivenhed i Lavland har krænket 

Højland.

10. Hvad bidrog sidst i 1990erne mest til væbnede

konflikter i forskellige dele af verden?

A. ■■   Stigende priser på råvarer såsom olie.

B. ■■   At antallet af demokratier i verden blev 

formindsket.

C. ■■   Konflikter mellem nationale, etniske eller 

religiøse grupper.

D. ■■   Ulovlig våbenhandel på tværs af lande-

grænser.

11. Hvis der i Brasilien var en høj toldafgift på biler

lavet i Japan, hvem ville så have størst fordel af

den?

A. ■■   Bilproducenterne i Japan.

B. ■■   Brasilianere, som køber biler lavet i Japan.

C. ■■   Bilproducenterne i Brasilien.

D. ■■   Den japanske stat.

Ph.d.-studerende Jens Bruun

Institut for pædagogisk antropologi, 

Danmarks Pædagogiske Universitet

Lektor, mag. art. Jens Johansen

Institut for pædagogisk antropologi, 

Danmarks Pædagogiske Universitet




