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1. Bakgrund

Efter att ha sett den nya kursplanen från år 2000 blev jag nyfiken på hur ett svårt och abstrakt
begrepp som demokrati lärs ut i skolan. Jag blev nyfiken på hur mycket elever i vår svenska
grundskola förstår av den vardag och det samhälle de ska fostras att leva i. Jag blev också
nyfiken på hur tidigare läroplaner och kursplaner tagit upp demokratibegreppet och hur det
förändrats från 1969. 

Jag tror att jag genom att göra detta arbete kan se hur jag kan undervisa mina framtida elever i
detta begrepp så att de får större förståelse.

2. Syfte

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur en 5:e klass uppfattar begreppet demokrati och hur
den uppfattningen ändras under ett års tid. Dessutom vill jag ta reda på hur läroplaner och
kursplaner från 1969 och senare tar upp och förhåller sig till begreppet demokrati.

3. Problemformulering

• På vilket sätt tar styrdokumenten upp begreppet demokrati?
• Hur uppfattar en klass 5 begreppet demokrati?
• Hur stämmer elevernas syn på begreppet överens med läro- och kursplanernas syn?
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4. Genomförande

4.1 Arbetets delar

För att svara på mina problemformuleringar har jag valt att först titta på hur kursplaner och
läroplaner från 1969 fram till idag har tagit upp begreppet demokrati. Jag väljer att presentera
detta i den första delen av detta arbete. Att jag beslutat mig för att följa kursplanerna och
läroplanerna från 1969 och framåt beror på att jag även vill anlägga ett historiskt perspektiv
på mitt arbete. Jag vill titta på tendenserna i de olika kursplanerna för att se hur skolans syn på
demokrati har förändrats, om så är fallet. 

I den andra delen av arbetet presenterar jag enkäter gjorda våren 2001 och våren 2002. Dessa
enkäter har genomförts i en och samma klass men vid tre olika tillfällen. Det första tillfället
på våren 2001 efterföljdes av undervisning i demokrati av klassläraren som sedan lät eleverna
genomföra samma enkät ytterligare en gång. Det tredje tillfället inträffade ganska precis ett år
efter de två första omgångarna och jag valde att göra så för att kunna se förändringsmönster
och för att se vad eleverna verkligen lärt sig. 
       
Jag har valt att presentera varje fråga för sig och sedan redogöra för svaren för respektive
fråga från varje enkät. Dessutom har jag försökt att direkt sammanfatta varje fråga. 

I den tredje delen kommer intervjuer gjorda med sex elever från samma klass att presenteras.
Jag redogör för frågorna nedan i avsnitt 4.4. Jag spelade in intervjuerna på band och har sedan
sammanfattat dem med det material som jag ansett viktigt för arbetet. Alltså har vissa små
detaljer i svaren fallit bort men jag hänvisar till inspelningarna med eleverna för exakta
ordalydelser. Därefter har jag gjort en kort sammanfattning och tolkning av elevernas
uppfattning om det abstrakta begreppet demokrati. Detta betyder att även mina egna åsikter
om elevernas förmåga att hantera begreppet demokrati framkommer. Tolkningen av elevernas
förmåga att hantera begreppet demokrati är naturligtvis sedda utifrån min egen synvinkel.
Därför presenteras mina egna åsikter inte bara i slutdiskussionen utan även i
sammanfattningar i texten.

Till slut har jag i en slutdiskussion presenterat det sammantagna resultatet av mina
undersökningar av läroplaner, kursplaner, enkäter och intervjuer.

4.2 Undersökningarna

Undersökningarna jag gjort är både kvalitativa, de diskuterar ett sätt att tänka eller ett
förhållningssätt, och kvantitativa, de går till viss del att mäta statistiskt. Jag har valt att göra
enkäter för att få ett mer täckande uppfattning om vad eleverna förstår av det abstrakta
begreppet demokrati. Jag har valt både öppna frågor, alternativfrågor och kategorifrågor i
enkäten. 

Intervjuerna jag gjort har jag valt att göra därför att jag ville fördjupa enkäterna. Att intervjua
sex elever gav mig en bättre bild av hur eleverna resonerade omkring demokrati och vad de
uppfattar att deras rättigheter är i skolan. Intervjuerna var i stort sett vad Judith Bell1 menar är
en fokuserad intervju. Frågorna var delvis öppna och gav utrymme för eleverna att fritt svara
                                                          
1 Judith Bell,2000: Introduktion till forskningsmetodik, Lund, tredje upplagan sid. 122
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och brodera ut sina svar samtidigt som jag begränsat frågorna till teman som vi diskuterade
tillsammans. 

4.3 Urval

Jag har valt en klass med 24 elever i västra Sverige att följa under ett år med samma enkät.
Klassens lärare har jag haft kontakt med tidigare i utbildningen och hon erbjöd sig att ställa
sin klass till förfogande för min undersökning. Vid första tillfället var eleverna oförberedda
och efter en del undervisning presenterades samma enkät igen för eleverna. Ett år senare valde
jag att göra enkäten en tredje gång för att se hur elevernas uppfattningar om begreppet har
förändrats. 
       
För att fördjupa enkäterna har jag valt att göra sex fördjupade intervjuer. Urvalet till dessa
intervjuer lät jag klassläraren göra. Jag valde att inte plocka ut eleverna själv eftersom jag inte
känner eleverna. Jag tror att klassläraren plockade ut talföra elever för mig att intervjua vilket
kanske kan ge en lite skev bild av klassens generella uppfattningar om demokrati men å andra
sidan så gav det nog mer givande intervjuer. Jag valde också att ge eleverna jag intervjuade
andra namn, vilka framgår nedan, för att låta dem vara anonyma. 

4.4 Frågorna

Enkätfrågorna såg ut som följer:
1. Beskriv med egna ord vad ordet demokrati betyder.

2. Vilka av följande påståenden tycker du stämmer överens med ordet demokrati? (kryssa för
så många du vill) 

Demokrati är 
– när alla har rätt att rösta
– när en person styr ett land
– ett sätt att styra ett land
– när alla medborgare är lika mycket värda
– när folket bestämmer om vad som är bäst för folket
– när en person bestämmer vad som är bäst för folket

3. När fungerar din klass som en demokrati? (kryssa för så många du vill)
- när vi bestämmer om klassrumsregler
- när vi planerar projekt och sätt att redovisa på
- när vi röstar om klassrepresentanter
- när vi har klassråd
- när vi har elevråd

4. Ge ett exempel på när du kan delta i en demokratisk process i vardagen a) i skolan b) i
samhället
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5. Hur ofta deltar du i en demokratisk process? (kryssa bara för ett alternativ för a och ett för
b.

a) i skolan                b) i samhället
flera gånger varje dag
en gång om dagen 
en gång i veckan 
en gång i månaden
en gång om året 
aldrig.

flera gånger varje dag
en gång om dagen 
en gång i veckan 
en gång i månaden
en gång om året 
aldrig.

6. Tycker du att dina idéer om vad som händer under en skoldag anses vara viktiga? (sätt ett
kryss vid den punkt som bäst beskriver vad du tycker)  Ja de känns viktiga, ibland anses
de viktiga eller de anses aldrig viktiga.

7. Om du kryssade för alternativ ett eller två, vilka idéer anses viktiga?

8. Ge ett exempel på några idéer som du tycker är viktiga för en skoldag.

9. Ge exempel på vad rättvisa är för dig.

10. Behandlar dina kompisar dig rättvist? (sätt ett kryss vid den punkt som bäst beskriver vad
du tycker) ja alltid, ibland eller nej, aldrig.

11. Behandlar dina lärare dig rättvist? (sätt ett kryss vid den punkt som bäst beskriver vad du
tycker) Ja alltid, ibland, nej, aldrig

Jag använde mig av följande huvudfrågor vid intervjuerna:

1. Om du hör ordet demokrati vad tänker du på då?  Vad betyder det? 
2. Rättvisa, Makt, Medbestämmande, Frihet, Ansvar… Vad säger de orden? Är det viktigt? 
3. Är det viktigt att alla får vara med och bestämma i ett land? – Varför?
4. Har elever på skolan någon rätt att bestämma hur det ska vara på skolan? Vad får ni

bestämma över?
5. Hur får elever på skolan vara med och bestämma? Vet du hur ert elevråd fungerar? Vilka

är med? Vem bestämmer vad ni ska prata om?
6. Vad får ni vara med och bestämma om i skolan? 
- böcker
- undervisningen 
- planering i början av terminen 
- grupper 
- skolgården 
- hur skolan ser ut 
- mat
      Skulle du vilja bestämma över något mer?
7. Berätta vad du vet om hur Sverige styrs. 
8.   Om du var den som bestämde hur ett land skulle styras, hur skulle du vilja ha det då?
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4.5 Tidsbegrepp

Mina undersökningar har alltså pågått sammantaget i ett år. Enkäterna tog ungefär en
halvtimma för eleverna att fylla i och intervjuerna tog mellan tio och femton minuter att
genomföra.
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5. Resultat

5.1.1 Läroplaner för grundskolan

Lgr –69 

Demokrati i skolan finns nämnt ett par gånger i 1969 års läroplan. Första gången det nämns är
på sid. 17. Det handlar här om hur en demokratisk skola skall vara. Man anger
gemenskapskänsla, samarbete, medansvar och självdisciplin som nyckelord.
       
Vidare behandlas demokratibegreppet på sid. 27. Det slås fast att ”Skolan skall vara
demokratisk.” Detta menar man ska ske genom fostran till medinflytande och medansvar. Det
samarbete man ska uppnå menar man ska ske i olika grupper av olika sammansättning. I
elevråd och klassråd och andra typer av skolföreningar ska eleverna få medverka och lära sig
arbeta under demokratiska former. 

Lgr –80 

Om man slår på ordet demokrati i ordlistan längst bak i boken, finner man att ordet finns
nämnt på tre ställen i läroplanen. Det första som står omnämnt om demokrati är ett stycke
som berör skolans mål under rubriken; fostran och utveckling. Det gäller för skolan att
förstärka demokratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande och
medvetandegöra detta för eleverna. Sanning och rätt, människans egenvärde och okränkbarhet
och att väcka respekten för dessa principer hos eleverna ser man som skolans huvuduppgift.
       
Efter detta stycke uttrycks att man ska fostra eleverna att se att förtryck i alla former är
förkastligt, att alla människor bär ansvar för att se andras lidande. Man menar att ett samhälle
präglat av demokrati endast kan formas av självständiga människor. Tillsammans med
hemmen ska skolan verka för att barnen ska utvecklas till ”demokratiska och ansvarstagande
människor”. 
       
Nästa gång demokrati omnämns handlar det om skolans skyldigheter att stå för och visa på de
demokratiska värderingarna för eleverna och att ta avstånd från allt som strider mot
demokrati.(sid.33)
      
Ansvar för detta läggs på envar och skolan vill sträva efter att eleverna ska känna ”solidaritet”
inom och utom landet med förtryckta grupper. Man vill att eleverna skall använda sig av
fredliga lösningar vid konflikter med mera. Skolan ska vara opartisk, öppen för skilda åsikter
men hävda demokratins väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider mot detta.
       
I det sista omnämnandet om demokrati diskuteras hur eleverna ska ta ansvar för sitt eget
lärande och hur de kan arbeta efter demokratiska arbetsformer och hur de ska kunna inskolas i
ett demokratiskt samhälle. Det poängteras att elevens ansvar bygger på demokratisk fostran.
Skolan skall uppmuntra till en reflekterande inställning till livet genom att praktisera den
samma.  Elevföreningar – intresseföreningar inom demokrati leder till lojalt följda
demokratiska beslut och till att demokratiska former förändras till det bättre, menar man.
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Lpo –94

Hela läroplanen inleds med orden ”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.”
Vidare; ”Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som
verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för
vår gemensamma miljö (1 kap. 2 §).” Man ser det som skolans uppgift att förmedla
samhällets värderingar. Människans rättigheter tas också upp i detta det första stycket. I resten
av texten nämns inte ordet demokrati direkt men begreppet finns hela tiden underliggande och
nämns istället som skolans värdegrund eller som människans lika värde eller liknande. Ett av
styckena i texten heter just ”Normer och värden”, vilket behandlar hur skolan skall sträva
efter att eleven utvecklas till en självständigt tänkande varelse som kan verka i vårt
demokratiska samhälle.

Denna läroplan ger även ganska stort utrymme för elevernas inflytande över den egna
inlärningen. De får därför utrymme för att vara med och forma undervisningen och läraren
åläggs att tillsammans med eleverna planera och utvärdera arbetet i skolan. Betydelsen av
demokratiska arbetsformer framhålls även i denna läroplan. 

5.1.2 Kursplaner för grundskolan

Kursplan 1969

På sid. 183, i avsnittet som rör samhällskunskapsundervisningen nämns demokratisk skola.
”Undervisningen i samhällskunskap skall för eleverna söka levandegöra de grundläggande
idéerna i vår demokratiska livssyn och stimulera dem till egna insatser i samhällslivet och till
engagemang för gemensamma problem.” 
       
Även då det gäller vissa bitar av ämnet samhällskunskap föreslås att man arbetar på ett sätt
som för eleverna in i olika typer av grupper och ger inskolning i demokratiska arbetsformer. 

Kursplan 1980 

I kursplanen för samhällskunskap från 1980 nämns demokrati åter igen. I målen visar man på
att ämnet samhällskunskap har en speciell betydelse då det gäller att fostra eleverna i
demokratiska principer. Eleverna ska förstå de lagar och normsystem som Sverige vilar på,
men även förstå både sina rättigheter och skyldigheter som medborgare. (sid. 119)
       
Efter målen delas kursplanen för samhällsorienterande ämnen upp i olika delar. I  delen som
kallas ”människans verksamhet – samhällsperspektivet” beskriver man vad de olika stadierna
bör kunna. För lågstadiet nämns att man ska lära om demokrati utifrån arbetet i den egna
klassen. I mellanstadiet bör man syssla med demokratiska arbetsformer i både klassen och
skolan. Man bör behandla hur kommunen och föreningslivet på orten fungerar på ett
demokratiskt sätt. I högstadiet bör man arbeta med mötesformer och mötesteknik samt
demokratiska arbetsformer i den egna skolan. Demokratiska rättigheter och skyldigheter i
skolan och samhället, liksom arbete om olika politiska partier, folkrörelser och organisationer
är saker som ska behandlas. Även Sveriges förvaltning ska finnas med i arbetet i
samhällskunskap.
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Kursplan 1994
       
I kursplanen för samhällskunskap från 1994 omnämns demokrati på flera sätt. Det är skolans
skyldighet att förbereda eleverna på ett liv som demokratiska medborgare. Skolan skall
förmedla de demokratiska värdena. Strävan i samhällskunskap är att eleven ska vilja
praktisera demokrati och förstå hur olika ideologier och olika traditioner leder till olika sätt att
se på samhället. Eleven bör också utveckla förmågan att uttrycka egna åsikter och därmed lita
till sin egen förmåga att kunna påverka samhället.
       
Det är meningen att skolan ska fostra eleverna i demokrati. Då man studerar samhällskunskap
kommer man att beröra flera centrala frågor som mänskliga rättigheter, makt och förtryck. Det
gäller då för skolan att inte vara neutral. Den svenska skolan ska stå för demokratins värden
och ämnet samhällskunskap får då den speciella uppgiften att ta upp demokratin ur ett
analyserande perspektiv. Man ska på så sätt ge eleverna förmågan att granska, värdera och ta
ställning. Eleverna ska också få ta  personligt ansvar och få praktisera demokratiska arbetssätt
i skolan. 
       
Eleverna skall nå fram till att känna till de grundläggande dragen i den svenska demokratin
och veta hur den fungerar i fråga om besluts- och arbetsformer. Eleven ska också känna till
grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska friheter och kunna använda sig av
demokratiska arbetsformer.

Kursplan 2000

I kursplanen för samhällsorienterande ämnen tas demokratibegreppet upp på flera sätt. Den
grundläggande tanken är att eleverna med sina kunskaper i samhällsorienterande ämnen ska
”kunna delta, ta ansvar och agera som medborgare i ett demokratiskt samhälle”. (sid. 65)
Genom undervisningen i dessa ämnen ska man hjälpa eleverna att utveckla en förmåga att
kunna vara med och påverka och att förstå sina rättigheter och skyldigheter i det svenska
demokratiska samhället. Lite senare framläggs det också att man ska lära eleverna ”ta hänsyn
till allas lika värde och rättigheter” (sid. 66)

En av överskrifterna i kursplanen är ”Demokrati som livsform och politiskt system”. I detta
stycke tas bland annat upp den värdegrund som det svenska samhället vilar på. Man ser
demokratins värdegrund som något som medborgarna tillsammans formar, att demokratin
ständigt är under förändring och att det därför är viktigt att alla bildar sig en uppfattning om
och förhållningssätt till demokratins principer. Det blir då samhällsorienteringsämnena som
bör presentera etiska valsituationer och argumentering för olika ställningstaganden bland
annat. Lite längre ner på samma sida, under samma överskrift diskuteras om svensk
lagstiftning  och internationella överenskommelser. Skolans uppgift är att klart ta avstånd från
kränkande behandling och visa på de mänskliga fri- och rättigheterna.

Samhällskunskap är det ämne som främst ska presentera de grundläggande demokratiska
värderingarna och göra eleverna beredda på att delta aktivt i ett demokratiskt samhälle.
Dessutom ska man med hjälp av samhällskunskapen kunna ta avstånd från olika former av
förtryck, diskriminering och rasism. Skolan skall sträva mot att eleven ”omfattar och
praktiserar demokratins värdegrund, utvecklar kunskaper om skiftande samhällsförhållanden
och deras relation till demokratiska principer, utvecklar kunskaper om rättigheter och
skyldigheter i ett demokratiskt samhälle…” (sid. 86)
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Eleverna skall nå fram till att ”känna till de grundläggande demokratiska principer som
samhället vilar på och kunna delta i en demokratisk beslutsprocess, känna till förhållanden
och olika levnadssätt i det lokala samhället och de viktigaste rättigheter och skyldigheter som
gäller varje enskild individ.” (sid. 87) Eleven ska också känna till grundläggande mänskliga
rättigheter och demokratiska friheter och kunna använda sig av demokratiska arbetsformer.

5.1.3 Sammanfattning

Läroplaner

Läroplanen från 1969 nämner demokrati på ett par ställen. Detta sker enligt min uppfattning
på ett formellt sätt. Med formellt menar jag att det är koncentrerat i texten till ett par ställen
och den övriga texten är ganska fåordig om demokrati eller med närbesläktade begrepp.
Texten från detta år är ganska uppfostrande i sin ton. Skolan skall vara demokratisk står det
på ett ställe och senare i texten anges att detta ska ske genom arbetsgrupper och arbetsformer
där eleven skall inskolas i demokratins principer.

Nästa läroplan jag tittat närmare på, den från 1980, tar på ett liknande sätt upp
demokratibegreppet. Där gäller samma princip som i 1969 års läroplan men den är något mer
utvecklad. Nyckelorden som finns i den tidigare läroplanen finns kvar men är utbyggda med
till demokrati närbesläktade begrepp så som människans egenvärde och okränkbarhet och
tolerans för att nämna något exempel. Texten är fortfarande strikt och skriven i en
uppfostrande ton. Det gäller fortfarande att genom olika grupper med demokratiska
arbetsformer skola in eleverna i demokratins principer. 

I läroplanen från 1994 har stilen ändrats. Genomgående i hela läroplanen och i dess samtliga
delar är det demokratins värderingar som ligger till grund för vad skolan är och ska arbeta
med. Första meningen i detta styrdokument är starkt poängterande på just demokratin som
grundläggande  för hela skolan. Här finns inte längre, kanske mest för att hela språket är nytt
jämfört med tidigare års läroplaner, några tvingande metoder för att uppnå demokrati, istället
ska man med genomsyrande värderingar skola eleverna till självständiga medborgare i en mer
självklar demokrati.

Kursplaner

Här har jag bara tittat på samhällskunskapsundervisningen i samtliga kursplaner.  I den första
kursplanen från 1969 tycker jag mig kunna utläsa att det är samhällskunskapens uppgift att
visa på demokratins värderingar och det tillhör också uppgiften att inskola i demokratiska
arbetsformer. Nästa kursplan, 1980 års variant, tar upp demokrati på ett liknande sätt. Man har
utökat lite med att fostra elever i att se sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i en
demokrati. Även i denna kursplan handlar det mycket om arbetsformer som skall vara
demokratiska, vilket gör likheten till 1969 års kursplan ganska stor. 

I kursplanen för 1994 handlar det inte enbart om att känna till rättigheter och skyldigheter
som medborgare utan för skolan att få eleven till insikt om hur olika ideologier och traditioner
framkallar olika sätt att se på samhället. Det trycks också på att eleven bör uppmuntras till ett
självständigt tänkande som kan leda till att de ser att de kan påverka samhället.
Samhällskunskapen är här ett forum för att analysera demokratin. Eleverna ska själva ta
ställning till demokratins principer. Arbetssätt som nämndes i både 69 och 80 års kursplaner
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finns kvar men strukturen på texten är mer genomsyrad av de demokratiska värdena än
tidigare kursplaner varit. Arbetssätt och metoder är inte lika starkt poängterade. 

Den senaste kursplanen från 2000 tar man lika självklart på demokratin som begrepp som i
1994 års kursplan. Även här genomsyras texten av begreppet demokrati och alla
samhällsorienterande ämnena har demokratibegreppet som ganska starkt inslag.
Värdegrunden har i denna kursplan stark framtoning som beskrivs som en process som
medborgarna tillsammans formar och som eleverna skall skolas in att leva i. Vad gäller
samhällskunskapen så är det det ämnets uppgift att visa på olika tendenser och att ta avstånd
från demokratifientliga tendenser i samhället. Texten i den nyaste kursplanen är ganska lik
den i kursplanen från 1994 men aningen tydligare när det gäller demokrati.

5.2 Enkätsvaren  

Enkäten som gjordes när eleverna i årskurs fem var helt oförberedda kallar jag i fortsättningen
enkät 1. Enkäten som gjordes några dagar senare efter någon lektion i ämnet kallar jag enkät
2. Båda dessa enkäter svarade 22 elever på. Enkäten som genomfördes ett år senare kallar jag
enkät 3 och den hade20 svarande.

Fråga 1

Beskriv med egna ord vad ordet demokrati betyder.

I enkät ett svarade åtta av eleverna (36%) att demokrati har med bestämmande att göra. Två
variationer fanns till svaret nämligen att alla bestämmer eller att folket bestämmer. Några
elever har nämnt att rösta, när man röstar om saker eller rättvis röstning. En av dessa elever
nämnde också att riksdagen bestämmer. En elev skrev rättvisa som svar på betydelsen av
demokrati och en talade om allas lika värde. Åtta elever (36%) svarade inte på frågan eller
skrev att de inte visste. En elev skrev; ”När en person bestämmer vad som är bäst för folket”.

I enkät två blev svaren som följer: ”Där alla bestämmer” har 18 av eleverna (54%) angivit
som svar på frågan. Två av dessa elever (16%) kombinerade bestämmanderätt med rösträtt.
Att demokrati har att göra med att alla får vara med och rösta har åtta (36%) svarat. En person
(4,5%) har beskrivit ordet demokrati som folkstyre och en person har kombinerat rätten att
rösta med alla medborgares lika värde. Samtliga elever angav ett svar på frågan.

I enkät tre svarade sex elever (30%) i någon kombination av två begrepp. Rösträtt och lika
värde, rösträtt och rätt att bestämma eller en kombination av dessa tre begrepp. Fyra elever
(20%)  har angivit enbart rösträtt som svar på frågan, tre av eleverna (15%) angav människors
lika värde som svar. Att demokrati handlar om att bestämma saker har tre elever (15%) svarat.
En person(5%) har angivit yttrandefrihet som svar och tre elever angav inte något svar alls. 

Sammantaget kan man säga att vid genomförandet av den första enkäten hade nio av 22 elever
(40%) inte någon uppfattning om vad ordet demokrati betydde. Vid nästa tillfälle då man haft
undervisning om ämnet svarade samtliga elever korrekt och en del av eleverna kombinerade
flera begrepp. Ett år senare vid utförandet av den tredje enkäten har eleverna i större
utsträckning kombinerat fler begrepp även om tre elever (15%) inte svarat.
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Delsvar/ Enkät 1 2 3
Bestämmande 8 12 4
Rösta 3 8 9
Rättvisa 1
Allas lika värde 1 1 3
Folkstyre 1
Yttrandefrihet 1
Vet ej 8 3
Missförstånd 1
Antal elever 22 22 20
Kombinerat svar 3 6

Figur 1. Figur över svaren i fråga ett. 
Kombinerade svar är uppsatta i kolumn efter det först angivna delsvaret.

Fråga 2

Vilka av följande påståenden tycker du stämmer överens med ordet demokrati?
Demokrati är:

1. när alla har rätt att rösta
2. när en person styr ett land
3. ett sätt att styra ett land
4. när alla medborgare har lika värde
5. när folket bestämmer om vad som är bäst för folket
6. när en person bestämmer vad som är bäst för folket. 

Eleverna fick kryssa för ett valfritt antal påståenden. Jag har här nedan tagit upp de elever som
angivit alternativ två eller alternativ sex eftersom jag räknar dessa som felaktiga.

I den första enkäten var svaren mest spridda. Fyra elever (18%) hade kryssat för alternativ två
och sju (32%) hade kryssat för alternativ 6, det vill säga ”när en person bestämmer” och ”när
en person bestämmer vad som är bäst för folket”. Den högsta svarsfrekvensen hade alternativ
5, ”när folket bestämmer vad som är bäst för folket”, fått tätt följt av alternativ 1 ”när alla har
rätt att rösta”. Inget av dessa båda alternativ fick högre svarsfrekvens än tretton (59%). 

I enkät nummer två hade alternativ två och sex båda inga svarande alls. Alternativ nr 1, om
rösträtt, hade 21 svarande av 22 möjliga, dvs 95%. Alternativen 3, 4 och 5, som handlar om
styrelsesätt, människans lika värde och när folket bestämmer, har mellan 10 (45%) och 19
(86%) svarat.

Enkät nr tre hade en enda svarande (5%) på alt 2 (när en person styr) och inga svarande på alt
6 (när en person bestämmer vad som är bäst för folket). Alternativ 1 om rösträtt, hade 18
svarande (90%) och alternativ 3, 4 och 5 (se ovan) har de svarande varit mellan tre (15%) och
16 (80%).

Sammantaget skulle man kunna säga att de felaktiga svaren alternativ två och sex har näst
intill helt försvunnit i enkät två och tre. Störst svarsfrekvens i genomsnitt hos de tre enkäterna
har alternativ ett följt av alternativ fyra och fem. Svarsalternativ tre, ett sätt att styra ett land
har i enkät ett och två lika många svaranden men i enkät tre har den gått ner från de tidigare
enkäternas tio svaranden till endast tre svaranden.
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Figur 2. Diagram över svarsalternativen i fråga två.

Fråga 3

När fungerar din klass som en demokrati?
1. när vi bestämmer om klassrumsregler
2. när vi planerar projekt och sätt att redovisa på 
3. när vi röstar om klassrumsrepresentanter
4. när vi har klassråd
5. när vi har elevråd

Även här fick eleverna ange valfritt antal svarsalternativ.

Den första enkätens svar föll ut ganska ojämnt. 18 personer (82%) av de svarande angav
bestämmandet av klassrumsregler som exempel på när klassen fungerar som en demokrati. tio
elever angav klassråd (45%) och tolv (55%) elevrådets verksamhet som exempel på
demokrati i skolan. Bara  sex elever (27%) nämnde att  planera redovisning och endast fyra
(18%) när klassen röstar om klassrepresentanter.

Den andra enkätens svar föll ut mer jämnt. Alla svar hamnade mellan 17 (77%) och  elva
(50%). Fortfarande har den första delfrågan fått flest svarande men även den andra frågan om
redovisningsplanering har fått många svaranden. De sista tre alternativen har fått elva (50%)
eller tolv (54%) svaranden.

Den tredje enkäten har även den en variabel på fem (25%) till 18 (90%). Här har de flesta
uppmärksammat i första hand klassrådet men också klassrumsregler, projektplanering och
elevråd.

Sammantaget verkar det som om klassen blivit mer medveten om klassrådet, att det finns och
fungerar demokratiskt och så även elevrådet. Redovisningsplaneringen verkar också ha
kommit upp till elevernas kännedom och stannat kvar där. Däremot har bestämmandet av
klassrumsregler gått tillbaka. Möjligtvis kan detta bero på tidpunkten för beslutandet av
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klassrumsreglerna. Frågan om klassrepresentanter har haft det mest skiftande antalet
svarande. Från fyra till tolv och tillbaka till fem.

Figur 3. Diagram över svarsalternativen för fråga tre.

Fråga 4

Ge ett exempel på hur du kan delta i en demokratisk process i vardagen. A) i skolan B) i
samhället

Fråga fyra är uppdelad i två delar. En som rör skolan och en som rör samhället. De flesta
barnen har tolkat samhället som hemmet vilket ju i viss mån påverkar svaren. 

I den första enkäten har tio av eleverna (45%) svarat vet inte eller lämnat båda fälten blanka.
En ytterligare har på a lämnat blankt och en annan lämnat blankt bara på b. Vad har då
eleverna svarat? Två av eleverna (9%) har missuppfattat frågan medan de resterande nio
eleverna (41%) har svarat att det handlar om att rösta fram eller bestämma om olika saker i
det dagliga arbetet i klassen eller att man diskuterar saker i klassen. I del b handlar främst
svaren om att hjälpa till hemma eller bestämma vad man ska göra hemma eller liknande.

I den andra enkäten är det bara två elever (9%) som inte svarat på varken a eller b och fem
elever (23%) som inte har svarat på del b. När det handlar om skolan så har de flesta elever
pratat om att de röstar eller väljer platser eller röstar om vad de ska göra under skoldagen. När
det sedan handlar om samhället säger några barn att det är när man röstar. En del barn menar
att de inte deltar i ”det” samhället eller att de inte har rösträtt. Fem barn (23%) pratar om mat,
diskning etc.

I den tredje och sista enkäten är det tre elever (15%) som varken svarat på alternativ a eller b.
Sex elever (30%) har inte svarat på alternativ b men svarat på alternativ a. Generellt för
svaren i del a gäller att nio elever (45%) har angivit klassrådet som en demokratisk process.
Två av dessa nio elever har även angivit elevrådet. Resterande åtta elever (40%) pratar om att
bestämma i klassen eller att man får chans att säga vad man tycker eller liknande. Svaren i del
b är lite mer spridda. Två av eleverna (10%) menar att de inte är med och påverkar i
samhället. En elev (5%) har angivit ”prata om saker med personer” som svar, fyra (20%)
pratar om maten eller andra beslut i hemmet även om en av dessa elever sällar sig till två
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andra och tar upp röstning till valet som svar. En elev pratar om regler och bestämmelser och
en sista om att välja lag i fotboll.

Även i fråga fyra tycker jag att eleverna visar en större grad av mognad om man tittar och
jämför svaren i enkät ett med dem i enkät tre. Fler elever har angivit skolans demokratiska
elevinstanser och visar på att klassen faktiskt arbetar demokratiskt och med frågor som rör
elevernas välbefinnande. 

Fråga 5

Hur ofta deltar du i en demokratisk process?

Denna fråga bygger på fråga fyras svar och gäller hur ofta man deltar i demokratiska
processer i skolan och samhället. Eftersom jag anser att lite för många elever missuppfattat
fråga fyra väljer jag att bortse från denna fråga.

Fråga 6

Tycker du att dina idéer om vad som händer under en skoldag anses vara viktiga?

Svaren kunde vara antingen ja, ibland eller nej. 

I den första enkäten, med 22 svarande, svarade tre av barnen (14%) att ja, idéerna anses
viktiga och 18 (82%) att de ibland var viktiga. En elev (ca 4%) svarade inte.

I enkät nummer två ansåg två  av eleverna (9%) att de ansågs viktiga och 19 (86%) svarade
ibland. En elve angav inget svar (ca 5%)

I den tredje enkäten blev utslaget fyra (20%) och 16 (80%). Inte i någon av enkäterna hade
eleverna angivit aldrig, det vill säga alternativ tre.

Utslaget på fråga 6 tycker jag tyder på att några elever inte är helt säkra på frågan eller sin
förmåga att göra sig hörd. Några elever är trygga i sin roll i klassen som påverkare.

Fråga 7 

Vilka idéer anses viktiga?

I enkät 1 har 13 elever (59%) antingen skrivit ”jag vet inte” eller missuppfattat frågan eller
inte svarat. 14% nämner mobbning, att man inte ska mobba. Två av dessa elever anger även
trivsel eller lekredskapshantering i sina svar. En elev (4,5%) anser att idéer från elevrådet kan
vara viktiga. En elev anger att hur man räknar matte kan vara en idé som kan vara viktig
under en skoldag. Två elever (9%) anger allmän trivsel som viktigt och två elever anser att de
förslag de kommer med eller det de säger i skolan är viktigt.

I enkät nummer två har fyra elever inte svarat(18%), två pratar om schema och matschema
(9%), fem tar upp omplacering i klassrummet (23%), två pratar om att rösta om olika saker
(9%), tre tycker att de har förslag om hur saker ska göras och att det är viktiga idéer för en
skoldag (14%). Två elever (9%) pratar om arbetsro i klassrummet, en om elevrådet en elev tar
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upp att man ska kunna sparka boll utan att bli osams (vardera 4,5%). Två elever i klassen har
till viss del missuppfattat frågan (9%).

I enkät nummer tre är det nio elever, 45%, som inte svarat på frågan. Två av eleverna (10%)
pratar om skolresan, fyra elever (20%) anger klassrådet som en plats där man beslutar om
idéer för skoldagen. Tre elever (15%) anger ansvarsområden som att ha ansvar för klassens
fotboll. En person (5%) anser att ”När man säger något ska man tas på allvar.” En elev har
inte svarat på frågan.

Från tretton till fyra tillbaka till nio som inte svarat. Detta tycker jag tyder på att frågans
konstruktion inte är den bästa. Har man dessutom missförstått fråga 6 så är det kanske inte
konstigt att man inte svarat på denna fråga. De som ändå svarat visar på små saker som under
skoldagen är viktigt för elever i denna klass så som lekredskap, att ingen lämnas utanför eller
om arbetsro i klassrummet.

Fråga 8

Ge ett exempel på några av dina idéer som du tycker är viktiga för en skoldag.
Denna fråga var mycket snarlik fråga 7. 

I den första enkäten svarade10 (45%) att de inte visste, en av dessa hade missuppfattat frågan.
Tre elever tog upp klassrumsarbetet (14%). Fyra elever (18%) pratar om hur man ska vara
mot varandra, att inte bråka och att alla ska få vara med under raster etc. Två elever (9%) vill
vara med och bestämma i skolan. En elev vill komma med bildförslag, en tycker att man ska
kunna sina glosor och en tycker att alla ska vara ute på rasten (resterande 14%).

Utslaget från den andra enkäten blev att sju elever (32%) inte svarade på frågan, sju elever
(32%) talade om arbetsro eller klassrumsklimat, fem elever (23%) vill vara med och
bestämma eller tycker att de har bra förslag att komma med. Två elever (9%) tar upp hur man
ska hantera konflikter som uppstår i klassen och en elev tycker att alla ska få göra som de vill
ibland.   

I enkät nummer tre svarade sju elever (35%) inte på frågan, fyra elever (20%) tog upp
klassrumsmiljön eller arbetsro, fem elever (25%) pratar om rasten, en tycker att det är viktigt
att vara med och bestämma, en pratar om skolresan, en om rättvisa och en elev tycker att det
är viktigt att man mår bra så att man kan jobba bra! (resterande 20%)

Sammantaget för fråga åtta kan man säga att denna fråga fått relativt få svaranden, kanhända
beroende på frågans karaktär. Bland de som svarat tycker jag mig kunna utläsa att i samtliga
enkäter verkar det mycket viktigt med rättvisa och att alla ska få vara med. Dessutom är det
viktigt med arbetsro. 

Fråga 9

Ge ett exempel på vad rättvisa betyder för dig.

I den första enkäten beskrivs rättvisa i de flesta fall som att allt ska vara rättvist, att man delar
något lika. Några har tagit upp människors lika värde, att alla ska behandlas lika oavsett
exempelvis hudfärg. En elev har missuppfattat frågan  och en har valt att inte svara.
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I den andra enkäten är det fortfarande många som anger att dela lika som svar men fler pratar
om människors lika värde. En person har svarat att den inte kan förklara vad den menar.

I den tredje enkäten har väldigt många fler angivit allas lika värde eller rätt att bestämma och
färre har angivit dela lika som svar. Många av eleverna har kombinerat två svar.

Det verkar tycker jag som att eleverna mognat något i sina svar. Allas lika värde verkar
eleverna veta vad det är och förstått innebörden av. 

Fråga 10 och 11

Behandlar dina kompisar/dina lärare dig rättvist?

I den första enkäten svarade 16 elever (73%) att de alltid blev behandlade rättvist av kompisar
och sex svarade ibland. På nästa fråga, om läraren behandlar en rättvist svarade 20 elever
(91%) alltid och två svarade ibland (9%).

I den andra enkäten svarade 14 elever (64%) alltid på den första frågan och 8 (36%)svarade
ibland. På den andra frågan svarade 20 elever (91%) alltid och två ibland (9%).

I den sista enkäten svarade femton elever (75%) att kompisarna alltid behandlade dem rättvist
och fyra svarade ibland (20%). På den andra frågan svarade arton (90%) alltid och två ibland
(10%). 

Sammantaget kan man om fråga 10 och 11 säga att dessa elever verkar ha en god tilltro till
både lärare och andra elever. Att svaren varierar något kan ha att göra med dagens situation.
Med detta menar jag att enkät ett och två gjordes i närliggande tidsrymd men ändå har svaren
på fråga tio varierat. Denna fråga skulle nog varierat när man än gjort enkäten eftersom elever
i denna ålder reagerar snabbt och ibland starkt på konflikter som uppstår i och utanför
klassrummet. I de första två enkäterna hade däremot fråga elva samma svarsfrekvens vilket
nog kan bero på att relationen till läraren inte svänger lika fort eller lika ofta som relationerna
till klasskompisarna. 

5.2.2 Sammanfattning

Den första enkäten gjordes utan någon förberedelse från lärarens eller elevernas sida. Den
andra gången eleverna fyllde i enkäten hade de fått ordentlig undervisning om begreppet
demokrati vilket också visar sig i resultaten. Den tredje gången hade det gått ett helt år och
eleverna hade i viss mån glömt eller fått distans till demokratibegreppet, det var ju i färskare
minne vid enkät två. Det som kan vara intressant att notera är att eleverna vid genomförandet
av enkät tre kombinerade flera olika svar i större utsträckning, vilket skulle kunna tyda på en
större förståelse av det abstrakta begreppet demokrati.

5.3.1 Intervjuer

Intervju 1

Denna pojke kallar jag för Kalle hädanefter.
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Kalle menar att demokrati är när folket bestämmer, inte bara en person och han nämner också
rösträtt som en förklaring på vad demokrati betyder. Vad gäller orden som jag bad honom
nämna en förklaring på beskriver han vad rättvisa är som att alla är lika värda och alla ska få
lika mycket. Kalle tycker att det är viktigt med rättvisa eftersom annars ”kanske några blir
sura”. Detta var Kalles första respons på frågan men efter någon följdfråga kom han fram till
att det är viktigt att man får säga vad man tycker eftersom vi har en rättighet till det. Makt är
när en person bestämmer över alla andra. Medbestämmande var ett svårt ord för Kalle så här
angav han inget svar alls. Frihet innebär att man är fri och får säga vad man tänker och tycker
menar Kalle. Ansvar kunde Kalle inte förklara. När jag frågade om det var viktigt att alla fick
vara med och bestämma i ett land blev Kalles svar ja. När jag bad honom förklara varför
svarade han att då får alla bestämma, man får rösta.

Sedan var det dags att gå över till skolans styrning. Vilken rätt eleverna har på skolan där
Kalle går. Kalle menar att eleverna på skolan får lov att bestämma mest i den egna klassen
och då kan det handla om att bestämma vem som ansvarar för lekredskapen under rasten eller
om hur man ska göra med raster etc. Kalle beskriver sedan hur elevråd och klassråd fungerar.
En från varje klass är representant i elevrådet och denna person för fram klassens åsikter inför
övriga rådet och beslutar sedan tillsammans. Jag frågar Kalle vem som bestämmer vad som
ska tas upp på elevrådet och han  menar att klasserna ger förslag och att några i elevrådet
bestämmer. 

Jag ber Kalle berätta om de i klassen får lov att vara med och bestämma över undervisningen
på något sätt. Kalle nämner då att klassen får välja redovisningssätt eller på vilket sätt det ska
arbeta med ett arbetsområde. Ibland får de även välja grupper i grupparbeten. Vad gäller
skolgården förklarar Kalle att om eleverna vill förändra något så lämnar de över sina
önskemål till elevrådet. Kalle berättar också att det finns ett matråd på skolan. Det styrs också
av eleverna. Dit får man lämna förslag om maten eller förbättringar i matsalen. När jag frågar
Kalle om det finns något han skulle vilja att eleverna fick bestämma om som de inte gör idag
svarar han att kanske skulle man vilja bestämma mer över klassrumsmiljöerna.

Om hur Sverige styrs vet Kalle att det är en riksdag som bestämmer. Han nämner också att det
finns olika partier som folket röstar på. Om Kalle skulle bestämma hur ett land skulle styras
skulle han vilja ha demokrati säger han.

Intervju 2

Denna pojke kallar jag hädanefter för Gustav.

När jag presenterar ordet demokrati för Gustav svarar han att det är att alla har rätt att rösta.
Ordet rättvisa associerar han till att alla delar allt lika, att alla får lika mycket och ingen annan
får varken mer eller mindre. Gustav tycker att rättvisa är viktigt därför att det ju inte är roligt
om det är orättvist och om någon blir utan. Till ordet makt knyter Gustav flera ord. Mäktigast,
kraftigast, starkast och överlägsnast nämner han. Frihet betyder för Gustav frihet att göra
något. När jag nämner ansvar svarar han att om man ska ta hand om något har man ansvar.
Det är ens skyldighet att hålla reda på saker man tagit ansvar för. När jag frågar Gustav varför
det är viktigt att alla får var med och styra ett land svarar han att det är viktigt att alla får säga
vad de tycker. Även om det kanske inte har så stor betydelse ska alla få vara med och ha en
chans att påverka. 
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Skolans styrning så. Jag frågar Gustav om eleverna på skolan har något att säga till om.
Gustav svarar genast att jo, vi har ju elevråd. Gustav berättar att eleverna på skolan får
bestämma vad man ska göra med pengar man får till inköp. Det kan gälla att förbättra skolan
på något sätt så att alla tycker att det blir bättre eller hur skolgården skall utformas. Gustav
berättar hur elevrådet fungerar. Han berättar att det på skolan finns ett ”barnråd” och ett
elevråd. Barnrådet består av elever från ettan eller förskolan till trean och elevrådet gäller
årskurs fyra till sex. Ibland är rektorn med på mötena och det är oftast sexorna som får hålla i
mötet. På elevrådsmötena får man säga vad man tycker och vad som hänt på mötet
rapporteras till rektorn om inte denne är med. Det är klasserna som beslutar på sina klassråd
vad som ska tas upp på elevrådet. I klassrummet och vad gäller undervisningen så berättar
Kalle om att de brukar få bestämma om vad man ska arbeta med och ibland hur man arbetar
med ett område. Ibland får de välja grupper att arbeta i etc. Gustav är på det hela nöjd med
vad eleverna får bestämma om på skolan.

Gustav får nu frågan om hur Sverige styrs. Efter lite tvekan nämner han partier som man får
rösta på. Jag frågar även om det finns något som någon klasskamrat eller han själv gjort för att
förbättra skolan eller klassituationen . Gustav berättar om hur de inrättat ett system för
klassens fotboll så att en person har ansvaret för den varje rast. 

Om Gustav fick bestämma hur ett land skulle styras skulle han vilja ha mycket rättvisa i ”sitt”
land.

Intervju 3

Denna intervju var svår att höra på inspelningen och därför finns några små korta luckor i
materialet. Pojken jag intervjuade som tredje person kallar jag här Urban. 

När Urban hör ordet demokrati tänker han först på rättvisa. Rättvisa tycker han hör ihop med
allas lika värde och han tycker att alla ska få tänka vad man vill. Rättvisa är nästa ord jag
nämner och Urban ger mig ett exempel. Om alla spelar fotboll på skolgården så får alla vara
med och ingen utanför; det är rättvisa. Urban fortsätter att ge mig exempel på vad makt är.
Makt är ”när en person tycker att han är värd mer än alla andra, att han är bättre än de och han
bestämmer mycket”. Responsen på ordet frihet blev i Urbans fall att det är när man får göra
som man vill, när ingen bestämmer över en. Ansvar menar Urban är något man får, ett
uppdrag som till exempel att passa sin lillebror. Det är ett ansvar och om man tagit ansvar så
får man stå fast vid det. Varför det är viktigt att alla får vara med och bestämma i ett land var
min nästa fråga. Urban menar att det nog inte skulle vara så bra för hela landet om bara en
bestämde. 

När det gäller vad eleverna får bestämma om på skolan nämner Urban både att de får vara
med och påverka skolarbetet och skolgårdens utformning, hur det skall se ut där etc. Hur
elevrådet fungerar är Urban lite osäker på. Han nämner tre elever som är med i elevrådet ur de
tre sexorna. Urban vet inte riktigt vad de pratar om på elevrådet. Om undervisningen har
eleverna inte så mycket att säga till om men ibland kan de få bestämma redovisningssätt etc.
Ibland får de även välja grupper till grupparbete. Om maten på skolan har eleverna en
önskevecka då de får önska vad man ska servera. Urban skulle vilja bestämma lite mer om
skolgårdens utformning om han skulle få välja. 



22

Jag frågar Urban om hur Sverige och kommunen styrs men Urban har inget svar alls på detta.
om Urban fick bestämma hur ett land skulle styras skulle han satsa på allas lika värde, att inte
bara en person fick bestämma utan att alla fick säga vad de vill och vad de tänker.

Intervju 4

Denna flicka väljer jag att hädanefter kalla Beatrice.

Beatrice tänker på rättighet när hon hör ordet demokrati. Att alla får rösta och att alla har lika
värde tänker hon också på. Rättvisa får ungefär samma svar; att alla är lika värda och att alla
får rösta. Det är viktigt med rättvisa tycker Beatrice för att då blir alla lika värda och inte bara
några få. Makt är för Beatrice när en person bestämmer Och frihet är att alla har rättighet till
allting. Att stå för det man tycker och hålla sig till det och inte vika undan är ansvar för
Beatrice. Beatrice tycker att det är viktigt att alla får var med och bestämma i ett land för då
blir ju fler glada eftersom fler människor tycker samma sak. 

På skolan där Beatrice går får eleverna bestämma om hur de vill ha det på skolgården och i
klassrummet. Beatrice berättar att eleverna har en summa pengar de får bestämma över och
använda just till skolans utformning. Beatrice är inte riktigt säker på hur elevrådet fungerar
men hon vet vem som är klassens representant, att de andra klasserna har representanter och
att rektorn ibland är närvarande vid mötena. Beatrice berättar att det är eleverna som får
bestämma vad man ska ta upp på elevrådet genom att ställa frågor eller ge förslag på hur man
kan göra saker bättre på skolan som sedan elevrådet får diskutera. I klassrummet vad gäller
undervisningen kan inte Beatrice komma på något speciellt som eleverna får bestämma över,
men ibland får de välja ordning etc på saker de ska arbeta med och ibland får klassen själv
välja grupper till grupparbeten. Om maten på skolan får eleverna inte bestämma så mycket
som de skulle vilja menar Beatrice. Hon ger ett exempel på ett ”knäckebrödsbord” som
eleverna fått till. Om man vill påverka hur maten ska vara ger Beatrice lösningen att ta upp
detta till elevrådet. 

Beatrice tvekar först lite när jag frågar henne om hur Sverige styrs men när jag ber henne
berätta vad hon vet så pratar hon om att det är arton som sitter och bestämmer lite grand. 

Intervju 5

En flicka som jag väljer att kalla Lena. Lena är klassens representant i elevrådet så
utformningen av följdfrågorna blir en aning annorlunda.

Demokrati är när inte bara en bestämmer utan när alla får bestämma, det är rättvisa menar
Lena. Rättvisa är det när alla är värda lika mycket och när alla får lika mycket. Det är viktigt
med rättvisa tycker Lena, annars skulle några tycka att det inte var bra och rättvisa är ju till för
alla. Makt betyder för Lena att man får bestämma mycket och frihet  när man får vara med
och bestämma. Det är viktigt att alla får vara med och bestämma i ett land för att alla i landet
ska ha samma rätt menar Lena. 

Elevernas rätt på skolan är Lena väl insatt i eftersom hon är klassens representant i elevrådet.
Eleverna får vara med och bestämma genom klassråden och särskilda saker därifrån tas upp
på elevrådet. Det är det som de olika klasserna tagit upp på klassrådet som kommer upp till
diskussion och beslut i elevrådet. Det handlar oftast om maten och om fotbollsplanen. Det
som rör skolgårdens utformning hamnar ofta på elevrådets bord och frågor om maten hamnar
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i det sk. ”matrådet”. Matrådet fungerar så att de får in förslag på vad man kan förbättra och så
tar matrådet upp det med personalen i matsalen. Jag frågar Lena om de vuxna lyssnar på vad
elevrådet säger och Lena berättar då att rektorn är med på mötena. I klassrummet så verkar
inte eleverna ha så stort inflytande om man lyssnar på Lena. Ibland frågar läraren vad
eleverna tycker och ibland får de välja grupper till grupparbeten. Lena är helt nöjd med det
område som eleverna har att bestämma över och kan inte komma på något mer som hon
skulle vilja att de bestämde över.

Sveriges styre frågar jag Lena om. Hon nämner att kungen är med lite fast han får inte
bestämma så mycket utan det är regeringen som bestämmer. Om det var Lena som skulle
bestämma hur ett land skulle styras så skulle hon vilja att alla skulle få bestämma lika mycket
men hon skulle ändå vilja ha lagar så att det inte blir helt oreda. Kanske, menar Lena, borde
man dela in landet i olika delar med var sin ledare som bestämde även om den personen
skulle behöva lyssna på folket så att den inte bestämde helt själv.

Intervju 6

Jag väljer att kalla henne för Olivia

Olivia tänker på rättvisa och på att alla får rösta när hon hörde ordet demokrati. Rättvisa
betyder för Olivia att alla får vara med och bestämma och att man inte ska göra skillnad på
människor för deras hudfärg till exempel. Det viktigt med rättvisa därför att alla ska få en
chans att bestämma. Makt betyder att någon bestämmer själv och frihet att man får vara fri
och att ingen bestämmer över en, menar Olivia. Innebörden för Olivia i ordet ansvar är att alla
tar sitt eget ansvar och att ingen ska hålla på och bestämma över en. 

På skolan som Olivia går i får eleverna vara med och bestämma men Olivia tycker inte att det
bara är elever som ska få bestämma utan lärarna måste ju få ha något att säga till om också.
Olivia berättar om klassrådet, där man diskuterar om till exempel lekredskap, löser konflikter
eller bestämmer om regler man ska ha i klassen. Elevrådet fungerar genom att man på
klassråden sätter upp saker man vill ta upp i elevrådet på en lista som sedan klassens
representant tar med till elevrådet. En från varje klass sitter i elevrådet. På elevrådet tar man
upp om man vill ta bort något eller ha kvar något eller förbättra något på skolan. Om
undervisningen tycker Olivia inte att eleverna har mycket att säga till om. Grupper får de
ibland välja själva och ibland inte. Om skolgården tycker Olivia att eleverna får bestämma, de
lämnar förslag som går till elevrådet. Även Olivia nämner önskeveckan i matsalen som ett
exempel på hur eleverna har inflytande över vad som serveras. Olivia är på det hela taget nöjd
med vad eleverna på skolan får bestämma över. 

När jag frågar Olivia om hur Sverige styrs svarar hon att Statsministern, Göran Persson, styr
det mesta i Sverige. Hur kommunen styrs visste inte Olivia. När jag frågar Olivia om hur hon
skulle vilja att ett land styrdes berättar hon först att hon tycker att det inte skulle vara krig
eller att det inte fanns några arbetslösa människor. Vidare att kungen skulle styra eller att
folket fick bestämma.

5.3.2 Sammanfattning av intervjuer

Intervju 1
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Kalle har presenterat demokrati som rättighet att rösta och bestämma, gällande för hela folket.
Indirekt har han då visat att demokrati är ett sätt att styra ett land. Han har god insikt i hur
skolans elevråd fungerar, liksom klassrådet. Kalle visar på att klassen inte har så mycket att
säga till om vad gäller undervisningen. Kalle verkar ganska nöjd med det eleverna har
befogenhet att bestämma över, men han skulle vilja förändra klassrumsmiljön. Att Sverige
styrs av riksdagen och att man röstar på olika partier visar att Kalle har en mycket god
uppfattning om hur Sverige styrs. 

Intervju 2

Gustav har angivit ett ord, rösträtt, som svar på vad demokrati är. Han har ett stark
rättvisetänkande och en stark ansvarskänsla. Rättvisa är för Gustav väldigt viktigt tycker jag
mig märka. Han anser att alla har rätt att säga vad de tycker och på så sätt påverka. 
Gustav har också mycket bra koll på hur elevrådet fungerar. Han visar på att elevrådet har en
summa pengar att röra sig med och att det även finns ett barnråd för de lägre årskurserna.
Gustav verkar nöjd med elevernas befogenheter i beslutsfattandet på skolan.

Intervju 3

Urban definierar demokrati som rättvisa och människans lika värde. Han har inte kopplat det
till rösträtt eller medbestämmande för folket. Urban ser ansvar som ett uppdrag som man får.
Han har inte så god insikt i elevrådets arbete men han vet att eleverna på skolan får påverka
skolgårdens utformning. 

Intervju 4

Beatrice ser demokrati som en rättighet. Hon kopplar dessutom rösträtt och människans lika
värde till begreppet. Indirekt har även hon visat på demokrati som ett sätt att styra ett land.
Rättvisan är viktigt för att uppnå allas lika värde. Beatrice har ganska god insikt i elevrådets
arbete. Hon vet att elevrådet har en summa pengar att förfoga över, hon vet vilka
representanter de andra klasserna har och hon vet att rektor är närvarande vid mötena. Även
Beatrice uttrycker att man inte har så stort inflytande över undervisningen men hon är ganska
nöjd med vad eleverna har befogenhet över på skolan med skolmaten som undantag. Beatrice
har inte så god insikt i Sveriges styre.

Intervju 5

Lena kombinerar medbestämmande och rättvisa för att beskriva demokrati. Indirekt har även
Lena beskrivit demokrati som ett sätt att styra ett land. Lena har mycket god insikt i
elevrådets funktioner. Hon kan redogöra både för beslutsgång och vad som tas upp på möten.
Lena är klassens representant i Elevrådet. Lena tycker inte att elever på skolan har så stort
inflytande på lektionstid vad gäller undervisningen. Hon har ganska god förståelse för hur
Sverige styrs och nämner att kungens beslutsrätt är liten och att regeringen är beslutsfattande. 

Intervju 6

Olivia kombinerar rättvisa och rösträtt för att beskriva demokrati. Detta gör att även hon
indirekt har angivit demokrati som ett sätt att styra ett land.  När det gäller undervisningen
och elevernas rätt att bestämma så säger hon att lärarna ju också måste ha något att bestämma
över så främst undervisningen borde ligga på deras bord. Olivia har god insikt i elevrådets



25

funktioner och beskriver både vad som tas upp där och hur det går till. Vad gäller Sveriges
styre så berättar Olivia om Göran Persson, vår statsminister men hon har inte några andra
komponenter som rör Sveriges styre.
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6. Slutdiskussion

På vilket sätt tar styrdokumenten upp begreppet demokrati?

Vår nuvarande läroplan, Lpo –94  skiljer sig från tidigare läroplaner genom att beskriva
demokrati som den grundläggande värdering som skolan ska vila på. Istället för att ange
metoderna för demokratisk fostran som i tidigare läroplaner visar man på ett genomsyrande
förhållningssätt, en automatik som skall fostra eleverna. De ska vara en del av demokratin
redan från början. Även i de två senaste kursplanerna är värdegrunden mycket tydlig. I
samtliga SO-ämnen är demokrati eller därmed närbesläktade  begrepp tydligt en del av
innehållet. 

Värdegrundsarbetet genomsyrar arbetet i alla skolor i Sverige idag skulle jag vilja påstå. Det
handlar inte längre bara om demokrati som abstrakt och avgränsat begrepp utan om demokrati
som ett paraply av begrepp och värden som ska förmedlas till eleverna i den svenska skolan.
Det är tydligt att analysen av detta ska ske i samhällskunskap. Eleverna ska analysera
demokratin och jämföra och argumentera med andra idéer. Detta tycker jag är en intressant
metod eftersom jag tror att det fungerar väl. Kanhända fungerar den analyserande biten bättre
i de högre årskurserna än i de lägre men å andra sidan behöver de yngre eleverna vara med i
en självklart demokratisk skola och där få chans att utveckla sina argumenterande  förmågor.

Hur uppfattar en klass fem begreppet demokrati?

Sammantaget så skulle man om enkäterna kunna säga att resultatet var bäst efter enkät 2 men
att svaren från enkät tre visade att eleverna fått bestående kunskaper, att de ökat förståelsen
för begreppet demokrati och deras svar är kombinationer av begrepp till större del än tidigare.
De kombinerade svaren tror jag beror dels på att barnen mognat både tankemässigt och
personligt under året som gått från de två första enkäterna och att de fått bestående kunskaper
från arbetet i årskurs fem med demokrati. Intressant kan ju också vara att reflektera över  vårt
minne. Vad stannar och vad försvinner? Eleverna hade ju, trots att grunderna fastnat sedan det
tidigare årets undersökningar, glömt en del av kunskapen de fått. Faktum är att vi glömmer
ganska fort. Kunskaper som vi lärare i skolan lär ut enligt konstens alla regler, hur stor
procent av dem finns kvar senare i livet?

Urvalet till intervjuerna kan  nog ge en lite skev bild av åsikterna som klassen som helhet har.
Läraren valde ut ”pratglada” elever, som hon beskrev dem. Detta ger inte någon tvärsnittsbild
av hur klassen ser på demokrati men det ger sex exempel på hur en elev kan uppfatta
begreppet och skolans sätt att behandla det samma. 

Jag tycker mig kunna utläsa från intervjuerna att eleverna ser på demokrati som ett positivt
begrepp och de har ganska god insikt i vad det betyder. Endast en av de sex eleverna har inte
indirekt visat på demokrati som ett sätt att styra ett land utan tar upp det mer som ett begrepp i
samband med rättvisa och människans lika värde. De andra fem talar om rösträtt eller
liknande vilket får mig att dra den slutsatsen. Alla elever utom en har mycket god insikt i
elevrådets arbete och det verkar som om man från skolans/lärarens sida arbetar för ett
demokratiskt arbetssätt på skolan, tycker jag. Enkäten visar också att klassrådet
uppmärksammats av eleverna mer det sista året. Inte lika många elever i klassen har uppfattat
att elevrådet är ett sätt att utöva demokrati. I samtliga enkäter har ungefär hälften av eleverna
angivit detta som svar.



27

Vad mer kan man se i intervjuerna? Om undervisningen har eleverna inte så mycket att säga
till om men som Olivia uttrycker det ”det är inte bara vi som ska bestämma, det är lärare
också!”. Kanske eleverna inte har så ont av att inte bestämma över undervisningsinnehållet.
Sveriges styrelsesätt hade eleverna inte så god uppfattning om. Kanske skulle jag infogat det i
enkäten för att få en mer tydlig bild. Det kanske skulle vara en intressant del att forska vidare
om. Några av eleverna har hittat eller rättare sagt kommit ihåg delar av Sveriges styrelsesätt
och bara någon av dem har helt missuppfattat frågan. Sammantaget täcker eleverna jag
intervjuade väl upp Sveriges styrelseform men inte lika väl var för sig. 

Hur stämmer elevernas syn på begreppet överens med läro- och kursplanernas syn?

Dessa skolbarn lever i en demokrati. Det tycker jag är ganska tydligt. Det visar de inte minst
genom sitt sätt att beskriva styrelsesättet i ”sitt eget land” vilket jag tycker visar på en tillvaro
i en självklar demokrati. Det verkar som om skolan ganska väl lyckats fostra eleverna i
demokratiska värderingar. Jag tycker mig ha mött ungdomar som har åsikter, som tänker
själva och som är positiva. De vet i ganska stor utsträckning hur de kan påverka sin tillvaro
och gör också så inom områden som berör deras vardag såsom skolgård, lekredskap och
regelsystem. 

Läroplanen från 1994 tycker jag det märks att man nu arbetar efter. Fortfarande lever en del
kvar från 1980 i form av elevråd etc., då tänker jag främst på sättet att fostra i demokrati efter
givna metoder. Detta är ju så länge det fungerar och så länge de vuxna lyssnar till elevernas
åsikter bra metoder att använda även om det på många skolor kanske används ineffektivt. Min
åsikt är att många skolor nog skulle behöva se över sina rutiner vad gäller elevråd exempelvis.
Vem vet, kanske man kan lära något av eleverna, de har många oanade förslag, tankar och
idéer! Kanske man kan forma dem till än mer självständiga människor. 

För att fördjupa min undersökning och förstärka mina frågeställningar skulle jag kunnat
intervjua läraren, vilket inte omfånget på arbetet medgav, jag skulle velat intervjua
skolledning och kanske även någon högre uppsatt politiker och tagit reda på dels hur
värdegrundsarbetet från myndigheternas sida är tänkt att fungera och dels hur arbetet på den
aktuella skolan tillgått och hur läraren försöker förmedla detta till sina elever. Det skulle
dessutom vara intressant att göra en uppföljning av kunskaperna om demokrati i årskurs nio.
Har eleverna där inhämtat mer kunskap? Ökar demokratin i skolan med ålder och ansvar? Det
finns flera intressanta frågor att titta närmare på för vidare studier i ämnet.
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