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RESUME

Resultater fra International Civic and Citizenship Education 

Study (ICCS) 2016 viser, at mere end 2/3 af de deltagende elever 

i latinamerikanske lande har svaret, at de ville støtte et diktatur 

som en regeringsform, hvis det medførte orden og sikkerhed, eller 

økonomiske fordele. Denne artikel undersøger disse resultater, for at 

identificere mulige forklaringer og politiske konsekvenser. Familie og 

uddannelse spiller en rolle i forhold til at lære de kommende borgere 

om demokratiske værdier, men også andre forhold yder indflydelse. 

I fejlslagne demokratier, hvor informerede borgere ikke stoler på 

samfundets institutioner, er der behov for mere gennemsigtighed og 

mindre korruption, for at fremme støtten til demokratiske værdier. 

Familier og formel uddannelse spiller potentiel en rolle i at tillære 

fremtidige borgere demokratiske værdier, men det er klart, at ikke 

alt afhænger af skoler og familier. I fejlslagne demokratiske systemer, 

hvor informerede borgere ikke har tillid til deres institutioner, er der 

behov for at forbedre gennemsigtigheden og udrydde korruption for 

at fremme støtte til demokratiske værdier.

IMPLIKATIONER
 � I alle latinamerikanske lande som deltog i 

ICCS 2016, var elever med meget viden om 

samfundsforhold mindre tilbøjelige til at støtte 

diktatur. Derfor:

 � kan skoler potentielt bidrage til at 

promovere demokratiske værdier ved at 

forbedre kvaliteten af undervisningen i 

samfundsforhold.

 � Samtlige af de lande som indgår i analyserne 

var elever som svarede, at de oftere talte 

med deres forældre om sociale og politiske 

problemer, ligeledes mindre tilbøjelige til at 

støtte et diktatur. Derfor:

 � kan familier som værdsætter demokrati 

være med til at udbrede støtte til 

demokrati, ved at diskutere sociale og 

politiske problemer med deres børn.

 � I lande hvor demokratiet opfattes som 

mislykket, har det vist sig at elever meget 

viden om samfundsforhold, har tendens til at 

være mere kritiske og have mindre tiltro til 

institutionerne. Derfor:

 � kan samfundets institutioner i de enkelte 

lande støtte udbredelsen af demo-

kratiske værdier blandt de opvoksende 

generationer, gennem øget gennem-

sigtighed og ved at komme korruption til 

livs.
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INTRODUKTION

Resultater fra ICCS 2016 viser,  at i deltagende latinamerikanske 

lande, mener 69% af eleverne at orden og sikkerhed er en 

acceptabel begrundelse for at have en diktatorisk regering, 

ligesom 65% af eleverne ville tolerere et diktatur hvis det 

medførte økonomiske fordele (Schulz et al. 2018a). 

Resultaterne fra ICCS 2009 viste, at størstedelen af de 

deltagende elever fra Latinamerika i 2009 også mente, at 

diktaturer kunne retfærdiggøres hvis de medførte økonomiske 

fordele eller højere sikkerhed (Schulz et al. 2011). En nyere 

opinionsundersøgelse1 i Latinamerika indikerede, at næsten 

halvdelen af den voksne befolkning i de deltagende lande, 

havde tendens til enten at støtte eller være ligeglad med 

udemokratiske regeringer (Latinobarómetro 2018).

Disse tal indikerer på sin vis, at demokratierne i regionen 

er fejlslagne. Selvom de latinamerikanske lande i øjeblikket 

befinder sig i den længste uafbrudte periode af demokrati deres 

respektive historier, så er det ganske få af disse demokratier 

der trives socialt eller økonomisk, og endnu vigtigere, i deres 

institutionelle liv. Faktisk mener politiske observatører, at 

demokratierne i nogle latinamerikanske lande er kollapset, 

og at der er banet vej for enten autoritære regimer eller 

enklaver indeni de svage demokratiske systemer (Mainwaring 

& Pérez-Liñán 2015). Kriminelle organisationer styrer de 

fattigere dele af mange byer og endda hele kommuner I en 

række latinamerikanske lande. (se for eksempel Gallardo-

Gómez 2018). Data fra the Varieties of Democracy (V-Dem) 

project2 viser for eksempel, at i de fleste lande i regionen, er 

demokratiet svagere end det har været i årtier. Den offentlig 

støtte til, og tilfredshed med, demokrati er ligeledes faldende, 

ifølge the Latin American Public Opinion Project(LAPOP)3. I 

dette komplekse politiske klima, synes det vigtigt at identificere 

hvilke faktorer der er associerede med elevers støtte til 

diktaturer, og at undersøge hvordan skoler, familier og politiske 

institutioner kan bidrage til at i de fremtidige borgere tillægger 

sig demokratiske værdier.

DATA OG ANALYSE

ICCS er et komparativt forskningsprojekt der undersøger 

hvordan 8. klasseelever bliver forberedt på deres rolle som 

borgere i samfundet. ICCS 2016 indsamlede data fra fem 

latinamerikanske lande: Chile, Columbia, Den Dominikanske 

Republik, Mexico og Peru.

1 Latinobarómetro er en årlig meningsmåling gennemført på en 

nationalt repræsentativ stikprøve i 18 latinamerikanske lande. 

Undersøgelsen fokuserer på udviklingen af demokrati, økonomi og 

samfund, gennem indikatorer for holdninger og adfærd.

2 Se https://www.v-dem.net/en/ for mere information.

3 Se https://www.vanderbilt.edu/lapop/ for mere information.

 

 

Vi fokuserede på to spørgsmål fra ICCS 2016, vedrørende 

potentielle begrundelser eller retfærdiggørelser for diktatur 

som styreform. Eleverne har angivet, i hvor stor grad de var 

enige med påstande om, at var berettiget at oprette diktaturer 

hvis de med førte: (1) ”orden og sikkerhed” og (2) ”økonomiske 

fordele”. I de fem latinamerikanske lande der deltog i ICCS 

2016, var der en stor andel af eleverne som var enige i disse 

udsagn (gennemsnitligt hhv. 69% og 65%), hvilket gav anledning 

til yderligere analyser af de underliggende faktorer som fører 

til disse resultater. 

Vi lod vores analyser styre af følgende spørgsmål: Kan skoler, 

familier og institutioner spille en rolle i forhold til at mindske 

graden af elevernes opbakning til diktaturer? For at besvare 

dette spørgsmål foretog vi en række sammenligninger baseret 

på én skolerelateret variabel (elevens ’Civic Knowledge score’4), 

én familierelateret variabel (antallet af gange som eleven har 

angivet, at den taler med forældrene om politiske og sociale 

problemer) og en variabel relateret til institutioner (elevernes 

tiltro til samfundets institutioner).5

RESULTS

KAN SKOLER SPILLE EN ROLLE I FORHOLD TIL 
AT MINDSKE STØTTE TIL DIKTATURER?
For at besvare dette spørgsmål sammenlignede vi den 

gennemsnitlige Civic knowledge score, for de elever som 

udtrykte at diktaturer kunne retfærdiggøres, med de elever 

som ikke mente at diktaturer kunne retfærdiggøres6, i de 

fem latinamerikanske lande som deltog i ICCS 2016. For de 

to udvalgte spørgsmål viste det sig, at eleverne som udtrykte 

at diktaturer kunne retfærdiggøres, gennemsnitligt havde 

tendens til lavere Civic Knowledge score (Figur 1).

Forskellene mellem grupperne er statistisk signifikante i 

næsten alle tilfælde; Peru var den eneste undtagelse,  hvor 

der ikke var signifikante forskelle i forhold til spørgsmålet om 

orden og sikkerhed. Dette tyder på, at skoler kan bidrage til at 

mindske elevers opbakning til diktaturer, ved at øge elevernes 

Civic Knowledge.

4 Civic Knowledge score en bred samlebetegnelse for elevernes 

kundskaber og færdigheder i relation til en lang række aspekter 

af demokrati, politik og samfund og det at være en borger i lokale, 

nationale og internationale kontekster. se (Aarhus Universitet, 

2017) for mere information.

5 Detaljer om variablerne kan findes i ICCS 2016 assesment 

framework (Schulz et al. 2016) og i ICCS 2016 technical report 

(Schulz et al. 2018b).

6 De originale spørgsmål havde 4 svarmuligheder: (1) “meget enig”, 

(2) “enig”, (3) ”uenig” og (4) ”meget uenig”. Af hensyn til den grafiske 

fremstilling og lettere fortolkning af resultaterne, er kateogierne 

omkodet til hhv. ”enig” og ”uenig”
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Figur 1: Gennemsnitlig Civic Knowledge score for elever som er enige eller uenige i, at diktaturer kan være berettigede når de (a) medfører 
økonomiske fordele, og (b) medfører orden og sikkerhed.
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Note: De røde punkter angiver den gennemsnitlige Civic Knowledge Score, og de sorte diamanter angiver 95% konfidensintervallet.
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Figur 2: Procentdel af elever som er enige i at diktaturer kan være begrundede eller retfærdiggjorte når de (a) medfører økonomiske fordele, 
og (b) medfører orden og sikkerhed, inddelt efter hvor ofte de taler med deres forældre om sociale og politiske problemer.

Note: De sorte linjer angiver 95% kondifensintervaller.  

For at besvare dette spørgsmål sammenlignede vi hvor ofte 

de elever, som udtrykte at diktaturer kunne retfærdiggøres 

under særlige omstændigheder, og de elever som ikke mente 

at diktaturer kunne retfærdiggøres, havde angivet, at de 

talte med deres forældre om politiske og sociale problemer. 

Gennemsnitligt havde de elever som mente, at diktaturer kunne 

retfærdiggøres under særlige omstændigheder, tendens til 

mindre ofte at tale med deres forældre om sociale og politiske 

problemer, sammenlignet med den anden gruppe af elever 

(Figur 2).  

Forskellene mellem de frekvensgrupperne var statistisk 

signifikante  i de fleste tilfælde; der var ingen signifikante 

forskelle mellem ”aldrig” og ”månedligt” i Peru, og heller ikke 

mellem ”ugentligt” og ”dagligt ” i Den Dominikanske Republik 

(dette gælder både i forhold til om diktatur kan retfærdiggøres 

af hensyn til økonomiske fordele eller orden og sikkerhed. 

Disse resultater giver grundlag for at tro, at familier med 

demokratiske synspunkter kan bidrage til at mindske elevers 

støtte til diktaturer, ved at øge hyppigheden af hvor ofte de 

diskuterer sociale og politiske problemer med deres børn.   

KAN FAMILIER SPILLE EN ROLLE I FORHOLD TIL AT MINDSKE ELEVERNES STØTTE TIL DIKTATURER?
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For at besvare dette spørgsmål sammenlignede vi den 

gennemsnitlige score på ICCS indekset ”Tillid til offentlige 

institutioner” for de elever som udtrykte at diktaturer kunne 

retfærdiggøres under særlige omstændigheder, og de elever som 

ikke mente at diktaturer kunne retfærdiggøres. I gennemsnit 

havde elever, som mente at diktaturer kunne retfærdiggøres under 

særlige omstændigheder, højere tillid til offentlige institutioner end 

den anden gruppe af elever (figur 3). 

Figur 3: Gennemsnitlige scores på ICCS skalaen for elevers tiltro til offentlige institutioner for elever der er enige eller uenige i at diktaturer kan 
være berettigede når de (a) medfører økonomiske fordele og (b) når de medfører orden og sikkerhed.  Forskellene mellem de to grupper er statistisk 
signifikante i alle tilfælde. 

KAN INSTITUTIONER SPILLE EN ROLLE I FORHOLD TIL AT MINDSKE ELEVERNES STØTTE TIL DIKTATURER?
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Figur 4: Korrelation mellem Civic Knowledge score og ’tillid til offentlige institutioner’ for de fem latinamerikanske ICCS lande, og de fem ICCS 
lande med det laveste niveau af ’oplevet korruption’, med afsæt i ’the corruption perception index’.

Resultaterne understøtter vores hypotese om, at i lande med 

stærke demokratier (lavere niveauer af oplevet korruption 

som indikator), har elever med høj Civic Knowledge score 

tendens til at have højere tillid til deres institutioner 

(korrelationskoefficienterne varierer fra 0,08 til 0,15). Omvendt 

gælder det, i de latinamerikanske lande, hvor demokratiet 

er svagere (højere niveauer af korruption), at eleverne med 

høj Civic Knowledge score har tendens til at have lav tillid til 

offentlige institutioner (korrelationskoefficienterne varierer 

fra -0,29 til -0,11). Alle korrelationskoefficienter var statistisk 

signifikante.

For at skabe mening af disse resultater, foretog vi yderligere 

analyser. En mulig forklaring på disse uventede  resultater 

kunne være, at de elever som ikke mente at diktaturer kunne 

retfærdiggøres under særlige omstændigheder, har lav tiltro 

til offentlige organisationer fordi de er bedre informerede om 

deres politiske system, og derfor er mere kritiske overfor dem. 

Hvis dette var tilfældet, ville vi forvente at elever med høj Civic 

Knowledge score har lav tiltro til offentlige institutioner, i lande 

hvor demokratiet vurderes at være fejlslagent (som eksempelvis 

i de latinamerikanske lande), ligesom samme elevgruppe vil have 

høj tiltro til offentlige institutioner i lande med veletablerede 

demokratier (Lauglo 2013). Derfor anvendte vi det velkendte 

’Corruption perception index’ (Transparency International 

2019) til at udvælge de fem lande som deltog i ICCS 2016, der 

opleves som mindst korrupte. Derefter sammenlignede vi disse 

fem lande med de fem latinamerikanske lande (Figur 4).
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Både skoler og familier kan bidrage til at mindske de bekymrende 

niveauer af støtte til diktaturer, som kommer til udtryk gennem 

eleverne i de latinamerikanske lande, som deltog i ICCS 2016. 

I overensstemmelse med tidligere forskning (Schulz et al. 

2011), har vores analyser bidraget med yderligere bevis for, 

at elever som mener at diktatur kan retfærdiggøres under 

særlige omstændigheder, har tendens til at have lavere Civic 

Knowledge score. Da Civic Knowledge, som det måles i ICCS, er 

tæt forbundet læseplanerne  i landende, giver disse resultater 

anledning til at mene, at uddannelsessystemerne har mulighed 

for at mindske elevernes støtte til diktaturer, ved at øge 

elevernes overordnede viden om samfundet. Vores resultater 

viser, at familier også spiller en vigtig rolle, da de elever som 

taler ofte med deres forældre om sociale og politiske problemer, 

har tendens til i mindre grad at støtte diktaturer. Forældre 

med demokratiske holdninger kan bidrage til at promovere 

elevernes opbakning til demokratiske værdier, ved at diskutere 

sociale og politiske problemer med deres børn. Endeligt påviser 

vores analyser, at støtte til diktaturer er associeret med tillid til 

institutioner, og at dette forhold er komplekst. Vi har fundet ud 

af, at elever med høj Civic Knowledge score har tendens til at 

have højere niveauer af tillid til offentlige institutioner i lande 

med stærke demokratier, mens disse højt præsterende elever 

har tendens til at have lavere niveauer af tillid til institutioner, 

i lande med svage demokratier. Derfor argumenterer vi 

for, at borgerlige og politiske institutioner også spiller en 

fundamental rolle i forhold til at sikre at i de kommende 

borgere opnår demokratiske værdier. Vores resultater peger 

på at fejlslagne demokratiske systemer, hvor oplyste unge 

mennesker ikke stoler på deres institutioner, bør forbedre 

deres gennemsigtighed, og udrydde korrupte praksisser, med 

henblik på at promovere opbakning til demokratiske værdier. 

DISKUSSION
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