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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka grundskoleelevers (åk 9) erfarenheter av 

demokratiarbetet i skolan. I uppsatsen görs en åtskillnad mellan ett funktionalistiskt-, deltagar- 

samt deliberativt demokratiskt förhållningssätt. Vad en rad olika styrdokument som grundskolan 

har att förhålla sig till säger om det ålagda uppdraget, har analyserats utifrån de olika 

demokratiska perspektiven. En enkätundersökning med 98 elever i skolår 9 på fyra skolor i 

Örebro kommun genomfördes för att ta del av elevernas erfarenheter. Enkätsvaren har jämförts 

med styrdokumenten, demokratiteorierna samt tidigare forskning om demokrati i skolan för att 

se dels hur skolan uppfyller styrdokumentens krav, dels var tyngdpunkten i demokratiarbetet 

ligger. Resultatet visar att den funktionalistiska demokratiteorin är den dominerande, men även 

att elever i större utsträckning än i resultat från tidigare forskning erfar att den deliberativa 

demokratin är väl fungerande. Resultatet visar även att elever vill, men inte upplever sig kunna, 

påverka sin skolsituation. 
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Abstract 
The study aims to examine 9

th
 graders experience of democracy in schools. In the study there is a 

distinction between a functionalist-, deliberative- and participative theory of democracy. A 

number of different documents, regulating the democracy work in primary schools, is analyzed 

from the different democratic perspectives. A survey of 98 students in grade nine at four schools 

in Örebro Kommun, was conducted to examine students' experiences. Survey responses were 

compared with the curriculums, democratic theories and previous research on democracy in 

schools, to see first how the school meets requirements of the curriculums, and secondly were 

the emphasis of the work of democracy is done. Results show that the emphasis is within the 

functionalist theory of democracy, but also that students, more than the results of previous 

research, experience that the deliberative democracy is functioning. The result also shows that 

students wants to, but do not feel themselves able to, influence their situation in school.  
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1. INLEDNING 

I en demokrati har medborgarna ett gemensamt ansvar för samhället de lever i. Det är därför viktigt 

att alla människor engagerar sig i samhällsutvecklingen. Genom att delta och påverka skapar vi vår 

gemensamma framtid.  

       Regeringskansliet, 2010 

 

Ungdomar spenderar mycket av sin tid i skolan och det är till stor del där de formar sin identitet 

och får kunskap om hur samhället fungerar. Förutom föräldrarna har skolan en betydelsefull roll 

i att fostra ungdomar så att de har förutsättningar för att klara vuxenlivet och fungera som 

medborgare (Denvall & Vinnerljung, 2006, s. 102ff). Skolan har dels ett kunskapsuppdrag när 

det gäller faktakunskaper, dels ett demokratiuppdrag som syftar till att förmedla och förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Det handlar om människolivets 

okränkbarhet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män. Det handlar 

också om solidaritet med svaga och utsatta samt rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande (Läroplanen 94). Läroplanen (Lpo 94) understryker starkt skolans 

demokratifostrande roll, men trots det är det inte klart vilken demokratisyn som avses. Under 

efterkrigstiden betonades behovet av en gemensam referensram med starka inslag av jämlikhet 

som förutsättning för allas deltagande i samhällsbygget. Ur denna samhällscentrerade syn kan 

två olika huvuduppfattningar om vad demokratin har för funktion urskiljas; den funktionalistiska 

respektive den normativa (den normativa delas in i deltagar- respektive deliberativ demokrati) 

(se avsnitt 3.2). I stora drag kan man säga att den funktionalistiska demokratin avgränsar 

demokratin till en elit som förvaltar demokratin åt de som väljer sina representanter medan den 

normativa demokratin bland annat går ut på att skapa jämlika förutsättningar för människor att 

kunna delta i olika beslutsprocesser i samhället. Historiskt sett har den funktionalistiska 

demokratisynen dominerat i skolan. Under 70- och 80-talen kom en frammarsch för det 

normativa demokratiidealet, vilket framgår allra tydligast i den gamla läroplanen för grundskolan 

(Lgr 80), men under 80- och 90-talen försvagades det normativa idealet igen. Det är först i slutet 

av 90-talet och början på 2000-talet som den normativa demokratin och ett lärande genom 

kommunikation och problematiserande samtalskultur återuppmärksammats i skolans 

demokratifostran (Englund i Jonsson & Roth, 2003, s. 50ff). År 1994 infördes en ny läroplan 

(Lpo 94) som innehåller färre direktiv än Lgr 80. Detta har att göra med att skolan övergick från 

en centraliserad regelstyrning där staten styr skolornas regelverk till en decentraliserad 

målstyrning som utgörs av kommunerna (Almgren, 2006, s. 11f). Den normativa 

demokratiuppfattningen har generellt haft svårt att ta plats i skolan på grund av en traditionell 

kultur av kunskapsförmedling (Englund i Jonsson & Roth, 2003, s. 50 ff, 60; jmf även 

Oscarsson, 2005, s. 19).  

 

På grund av demokratins komplexitet och olika innebörd är det viktigt att aldrig ta demokratin 

för given utan hela tiden diskutera och problematisera den då samhället ständigt förändras och 

med det också demokratins villkor. Demokratin fungerar därför bättre eller sämre beroende på 

hur väl varje generation förmår att erövra och reformera den. Misslyckas detta riskeras förmågan 

att lösa samhällsproblem på ett fredligt sätt. Demokratin kan inte enbart läras in utan den måste 

också upplevas (Englund i Jonsson & Roth, 2003, s. 152). Ett exempel är skolan som historiskt 

sett varit och är en av samhällets viktigaste socialiserande institutioner och har stor betydelse för 

alla barn och ungdomars framtidsmöjligheter (Turzunovic i Peterson, 2008, s. 170). 

Socialstyrelsen menar att det ur ett välfärdsperspektiv är viktigt att medborgarna inte bara har 

formella påverkansmöjligheter utan också att man anser sig kunna påverka beslut och åtgärder 

som rör en själv. Bristen på kunskap och känsla av att kunna påverka är ett tecken på utsatthet i 
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det moderna samhället (Social rapport 2006, s. 139f). Då det finns uppenbara negativa 

konsekvenser av ett icke fungerande demokratiarbete i skolan är det viktigt att undersöka hur 

eleverna själva upplever att skolan lever upp till sitt ålagda uppdrag.  

2 TOLKNINGSRAM 

2.1 Tidigare forskning 
I en omfattande internationell studie, The IEA Civic Education Study, gjord på 90 000 elever i 

skolår 8 och 9 i 28 demokratiska länder världen över kom man fram till att de flesta elever inte 

var intresserade av politik (76 %) och att majoriteten inte kunde tänka sig att delta i aktiviteter 

som att demonstrera eller att skriva debattinlägg i tidningar. I studien framgick även ett samband 

mellan kunskap om demokrati och benägenheten att delta i framtida val. Låg kunskap om 

demokrati hänger enligt studien samman med låg benägenhet att rösta i framtiden och vice versa. 

Studien visar också på att det är viktigt med ett öppet klassrumsklimat för möjligheten att fostra 

demokratiska medborgare. Många elever upplevde dock inte att klassrumsklimatet var öppet 

(Torney-Purta, Lehmann, Oswald, & Schulz, 2001, s. 127, 143, 155). I rapporten ”Deliberativa 

samtal som värdegrund” (2000) ställer sig Tomas Englund frågan om det till och med är så att ett 

deliberativt arbetssätt i skolan kan vara ett effektivare sätt att lära än det traditionella 

kunskapsförmedlandet, även i ämnen som inte rör värdegrundsfrågor som till exempel 

matematik (Skolverket, 2000, s. 12). Även andra forskare är inne på samma spår och menar att 

samtalsklimatet har betydelse för utvecklandet av politiska kunskaper (se t.ex. Oscarsson, 2005, 

s. 53; Skolverket, 2003, s. 4). När elever vågar ge uttryck för olika åsikter, lärare uppmuntrar till 

diskussion och att lärarna respekterar elevernas olika åsikter, har eleverna bättre kunskaper om 

demokrati (Skolverket, 2003, s. 4). Skolverket skriver i sin rapport ”Strategi för Skolverkets 

arbete med de demokratiska värdena” att skolor som använder deliberativa samtal, vilka präglas 

av respekt, ömsesidighet och en vilja att förstå, till stor del uppfyller samhällets krav på att 

skolverksamheten ska bedrivas i demokratiska arbetsformer (2001, s. 4). Genom deliberativa 

samtal kan skolor utveckla barn och ungas kommunikativa förmåga och därmed också en 

demokratisk kompetens. Det deliberativa samtal möjliggör är att barn dels kan utveckla en 

förmåga att göra egna, underbyggda etiska ställningstaganden och dels att utveckla fungerande 

relationer, som baserar sig på demokratiska värden, med andra människor (Skolverket, 2001, s. 

4). Thornberg (2009)  menar dock att tyngdpunkten i realiteten ligger på att eleverna ska svara 

”rätt” snarare än att i en deliberativ dialog ställa frågor, komma med egna förslag och 

argumentera. Vidare motarbetas en deliberativ undervisningsform av en traditionell diskurs av 

elevkontroll där lärare dominerar eleverna. Normer, förväntningar, maktrelationen lärar - elev 

och en social konstruktion av omogna, okunniga och underordnade elever som är i behov av 

disciplin och lärarauktoritet är exempel på strukturer som står i vägen för en deliberativ och 

kommunikativ undervisning. Konsekvensen av detta är att elever får en felaktig uppfattning om 

vad demokrati är, vilket reducerar elevernas möjlighet till delaktighet och påverkan (Thornberg, 

2009, s. 927ff). Den brasilianska professorn i pedagogik Paulo Freire skriver i Pedagogik för 

förtryckta (1972) att förhållandet mellan lärare och elev ofta innebär att eleven är en tålmodig 

och passiv lyssnare medan läraren förmedlar informationen. I denna situation blir verkligheten 

som läraren förmedlar statisk, orubblig och omöjlig för eleven att ställa sig kritisk till. Ett annat 

problem är att ämnet är fullständigt främmande för eleverna att relatera till då det är långt ifrån 

den egna verkligheten. Det är läraren som besitter kunskap som han/hon delar med sig av till 

eleverna. I förlängningen leder detta till att eleverna blir passiva och okritiska och läraren 

legitimerar sin egen roll genom elevernas okunnighet (Freire, 1972, s. 70).  
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Skolverket gjorde en egen analys av det svenska underlaget som ingick i CIVIC-studien. Där 

kom man fram till att om eleverna uppfattar ett öppet samtalsklimat i skolan gynnar det deras 

möjlighet att ta till sig demokratiska värderingar. När det gäller påverkansmöjligheter finns det 

en diskrepans mellan att vilja och att kunna påverka. Eleverna vill påverka, men har ingen 

möjlighet till detta. I studien framgår dock inte vad orsaken till detta är; om det handlar om 

orealistiska förväntningar från elevernas sida eller om det handlar om maktstrukturer från 

skolans håll. När det gäller vad eleverna i studien kan påverka anser hälften av eleverna att de 

har stora eller medelstora möjligheter att påverka undervisningens innehåll, utformning samt 

vilka regler och normer som ska råda i den egna klassen. Tre av tio elever menar att de kan 

påverka organisatoriska förhållanden såsom schema och läromedel. Det elever i första hand är 

intresserade av att påverka är sin arbetssituation. Lärare tycks vara intresserade av att ge eleverna 

inflytande i hur de ska arbeta och vilken redovisningsform, men inte innehållet i ämnet. I studien 

framgår att det på praktiskt taget alla skolor finns ett representativt system för elevinflytande i 

form av elevråd. Elevråden anses dock allmänt spela en liten roll för elevernas inflytande på 

skolan. Tilltron till elevrådet är låg liksom elevernas kunskap om vad elevrådet har för roll och 

uppgift i skolan (Skolverkets rapport 210, 2001, s. 9f). I enlighet med Skolverkets rapport 

kommer också Tursunovic (2008) fram till i sin studie att elevers påverkansmöjligheter är 

begränsade. Tursunovic (2008) menar att elever inte har tillräckliga kunskaper om sina 

rättigheter vad gäller att påverka sin skolsituation och att skolan därmed inte fullföljer sin uppgift 

i att informera eleverna om deras rättigheter i skolan (Tursunovic, 2008  i Peterson & Hjerm, 

2008, s. 179f). 

 

Oscarsson (2005) har granskat den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) där 

olika kunskaper och attityder på en rad olika områden prövades på elever i skolår 9. Bland elever 

i skolår 9 finns en dominerande bild av demokrati som i första hand en beslutsprocess, 

innefattande olika fri- och rättigheter. Då elever fritt får associera kring begreppet demokrati i 

studien dominerar ord som folkstyre eller folket bestämmer. Oscarsson (2005) menar att det är 

sådana ord och den funktionalistiska formen av demokrati som man finner i läroböcker och 

andra läromedel. Den funktionalistiska demokratimodellen är den modell som stämmer bäst 

överens med hur elever uppfattar demokrati, det vill säga folkstyre genom fria val, allmän- och 

lika rösträtt samt frihet att uttrycka sina åsikter (Oscarsson, 2005, s. 30f). Vidare menar 

Oscarsson (2005) att eleverna får påverka i liten utsträckning när det gäller olika förhållanden i 

skolan. Det bekräftas att de elever med starkt politiskt intresse i större utsträckning är villiga att 

vara med och påverka samhället än de utan intresse för politik. Ett starkt politiskt intresse har 

också ett samband med attityder till demokratiska värden och möjlighet att agera 

deltagardemokratiskt i framtiden; delta i politiska aktiviteter, val och tilltron till det politiska 

systemet. I NU03 framgår att 38 % av de undersökta eleverna var ganska eller mycket 

intresserade av politik (Oscarsson, 2005, s. 39, 45f). När det gäller den deliberativa dimensionen 

finner man i studien positiva samband mellan elevers upplevelse av fritt meningsutbyte och 

möjlighet till kommunikationsträning gentemot känslan av att kunna påverka undervisningen, 

framtida samhällsengagemang samt hur väl eleverna tar till sig kunskap om demokrati. Studien 

visar dock att eleverna får väldigt små möjligheter i undervisningen att träna på argumentation 

och andra kommunikativa demokratifärdigheter som att lyssna på andra och att kritiskt granska 

det man lär sig i skolan (Oscarsson, 2005, s. 52f). Dessa tankegångar får visst stöd i bland annat 
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Skolverkets rapport (2001) som menar att ett öppet klassrumsklimat gynnar elevers utvecklande 

av politisk kunskap. På liknande sätt samspelar demokratisk kompetens och hälsa och påverkar 

varandra. Utvecklingen av demokratisk kompetens är en lärprocess i sig samtidigt som den också 

främjar lärande i stort liksom barns och ungas hälsa. Barns och ungas lärande, demokratiska 

kompetens och hälsa påverkas till stor del av samma generella faktorer. Dessa faktorer handlar 

om barns och ungas förståelse för, delaktighet i och möjlighet och förmåga att vara med och 

påverka de villkor under vilka de lever. Att bli sedd, att uttrycka sig och förstå sammanhang 

liksom att uppleva det som händer i livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt, är 

betydelsefullt för lärande, demokratiska kompetens och hälsa (Skolverket, 2001, s. 4f). 

 

Europeiska kommissionen (2005) har i en rapport, vilken syftar till att bidra till att de europeiska 

länderna utvecklar ansvarsfulla medborgare, kommit man fram till att demokratifostran i skolan 

är viktigt för att förbereda ungdomar inför det vuxna livet och att det måste ingå i 

undervisningen på ett eller annat sätt. Alla europeiska länder som var med i undersökningen har 

någon form av demokratifostran i sina läroplaner. I studien framgår att det inte räcker att lära sig 

om demokrati i teorin utan att demokrati är viktig att upplevas genom exempelvis kulturen på 

skolan. Elever bör få vara aktiva i beslutsfattandet tillsammans med lärare, föräldrar och andra 

vuxna på skolan. Skolans ansvar är att motivera elever att engagera sig i exempelvis elevråd eller 

andra former av ombud, såväl i skolan som i övriga samhället (European Commission, 2005, 

s.13). 

 

Elever med högutbildade föräldrar är de som visats ha högst medborgerlig kompetens. Lägst 

medborgerlig kompetens visar sig bland elever med minst utbildade föräldrar. Studien gjord av 

National  Center For Education Statistics menar att föräldrar som är högre utbildade har barn 

som har mer vetskap om politik, är mer uppmärksam på politisk information och är mer säker i 

sina deltagarfärdigheter (National Center For Education Statistics, 1998). 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att dela upp de olika demokratiteorierna och 

hävda att det ena eller det andra skulle vara det enda rätta. Trots att de skiljer sig på många sätt är 

de ändå beroende av varandras existens. De flesta studier som gjorts visar att den 

funktionalistiska demokratiteorin är dominerande inom skolväsendet, men för att det ska fungera 

bra krävs ett brett deltagande. Det krävs också att deltagandet sker under deliberativa former där 

elever kan mötas i ett öppet samtalsklimat med direkt inflytande. 

2.2 Demokratiteorier 
Skolan har ett demokratiuppdrag, men innebörden i demokratins grund, grundläggande 

värderingar samt de demokratiska värden som vårt samhällsliv vilar på kan ges olika definitioner 

och bygga på olika demokratimodeller. Två huvuduppfattningar kan urskiljas; den 

funktionalistiska demokratiuppfattningen och den normativa demokratiuppfattningen. Den 

sistnämnda kan delas upp i deltagar- respektive deliberativ demokrati. I skolundervisningen kan 

den funktionalistiska demokratin ses som ett kunskapsämne där vissa förutsätts vara intresserade 

och andra inte, medan den normativa uppfattningen strävar efter att skapa jämlika förutsättningar 

för elever att bli kapabla att delta i demokratin (Roth & Jonsson, 2007, s. 50f). Dessa tre teorier 

är ofta förekommande i empirisk demokratiforskning (jmf Orscarsson, 2005; Roth & Jonsson, 
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2007). Enligt Oscarsson (2005) ses ibland de tre demokratimodellerna som hierarkiskt ordnade. 

Den funktionalistiska demokrati, vilken vi lever i, ses som en nödvändig förutsättning för 

deltagar- och deliberativ demokrati. Deltagardemokratin står för kvantitet där ett brett deltagande 

är det främsta kännetecknet, medan deliberativ demokrati står för kvalitet i form av det 

intellektuella samtalet. Oscarsson (2005) menar dock att de tre modellerna inte ska ses som 

alternativ till varandra utan snarare att de kompletterar varandra (Oscarsson, 2005, s. 13ff). 

 

Vi har granskat styrdokumenten, som reglerar grundskolans demokratiuppdrag, utifrån de tre 

demokratimodellerna. De styrdokument vi granskat är skollagen, läroplanen, kursplanen för 

samhällsorienterade ämnen samt Örebro kommuns skolplan. Nedan följer en redogörelse av 

demokratimodellerna samt hur de kan relateras till de olika styrdokumenten. Citat från 

styrdokumenten används för att exemplifiera hur de olika demokratimodellerna tar sig uttryck i 

dessa.  

2.2.1 Funktionalistisk demokrati 
Den funktionalistiska demokratin har en formell karaktär. Tanken är att demokratin är ett medel 

för att fatta beslut. Detta sker genom att folket väljer representanter som i sin tur förvaltar 

demokratin. Det innebär också kunskapsförmedling om den politiska processen och demokratins 

rättigheter och skyldigheter. Exempel på dessa kunskaper är hur val går till, hur Sverige styrs, 

ideologier som de politiska partierna står för, mänskliga rättigheter och människors lika värde 

(Roth & Jonsson, 2003, s. 51; Oscarsson 2005, s. 15). Det finns flera ställen i grundskolans 

styrdokument som uppfyller kriterier för den funktionalistiska demokratin. I portalparagrafen i 

skollagen uttrycks krav på att skolan ska verka för alla människors lika värde.  

 

Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden (Skollagen 1 kap. 2 §).  

 

Detta uttrycks vidare i Örebro kommuns skolplan och även i kursplanen för samhällskunskap 

som menar att ”Nolltolerans mot kränkande behandling ska råda” (Örebro kommuns skolplan) 

och att ”Pojkars och flickors, kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter skall aktivt och 

medvetet tydliggöras” (Kursplan för samhällskunskap). 

 

När det gäller kunskap står det i styrdokumenten vad som är viktigt för eleverna att lära sig. 

Skolan ska till eleverna förmedla och förankra samhällets grundläggande värden samt 

grundläggande demokratiska begrepp.  

 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på (Lpo 94).  

 

Eleven skall förstå grundläggande begrepp och företeelser i ett demokratiskt system (Kursplan 

för samhällsorienterade ämnen). 

 

Det blir alltså en tolkningsfråga vad exakt det innebär samt hur detta bör gå till. I citaten ovan 

framgår att läraren ska förmedla och förankra samt att eleven ska förstå. Det säger inget närmare 



6 
 

om tillvägagångssättet. När det gäller de samhällsorienterade ämnena kan det utläsas i 

kursplanen att elever ska bli förtrogna med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i 

ett demokratiskt samhälle.  

 

Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att 

eleven blir förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter som medborgare i ett demokratiskt 

samhälle (Kursplan för samhällsorienterade ämnen). 
 

Oscarsson (2005) menar att just ämnet samhällskunskap har haft, och har, ett särskilt ansvar för 

att stärka skolans demokratiuppdrag (Oscarsson, 2005, s. 11).  

 

För att kunna vara delaktig och kunna påverka (se den deltagardemokratiska teorin, avsnitt 3.2.2) 

krävs att elever har en viss information om sin skolsituation, till exempel vad gäller mål i 

läroplanen, kursplaner och i verksamheternas planer, och detta tydliggörs också i 

styrdokumenten.  

 

Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning 

för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som 

underlag för den enskildes val i skolan (Lpo 94). 

 

Här blir alltså den funktionalistiska demokratin viktig för deltagardemokratin. Till skillnad från 

de andra demokratiteorierna ser den funktionalistiska demokratin inte medborgarna som 

tillräckligt kompetenta för att vara med vid beslutsfattande i viktiga frågor. Medborgarna har rätt 

att välja sina representanter och utkräva dem på ansvar. Det viktigaste i denna demokrati är 

därmed att flera partier konkurrerar i fria val (Skolverkets rapport 210, 2001, s. 15). Tursunovic 

(2007) menar att den funktionalistiska demokratin har sin motsvarighet i skolan i form av 

exempelvis elevråd, men att det dock finns ett problem med den funktionalistiska demokratin i 

skolan då barn och ungdomar i större utsträckning än vuxna väljer att ta avstånd från beslut som 

fattas av representanter (Tursunovic i Peterson, 2007, s. 173). 

2.2.2 Deltagardemokrati  

Av de tre demokratiteorierna är det den deltagardemokratiska dimensionen som betonas starkast 

i grundskolans aktuella styrdokument. Det grundläggande i deltagardemokratin är ett aktivt 

politiskt deltagande och att detta deltagande är jämnt utspritt mellan olika sociala grupper i 

samhället. Valdeltagande, opinionsbildning, demonstrationer och kontakt med politiker är 

exempel på vad medborgarna förväntas vara aktiva i. I skolan kan exempel på stimulerande av 

denna demokrati vara att eleverna får lära sig att argumentera, skriva insändare, diskutera 

aktuella samhällsfrågor och får en undervisning som är kopplad till livet utanför skolan 

(Oscarsson, 2005, s. 15f). Deltagandet i sig fostrar medborgarna till politisk medvetenhet, till 

kompetens och ansvarskänsla. Här är tanken att medborgarna är delaktiga i hela processen fram 

till att ett beslut kan tas. Medborgarna ska alltså inte, som i den funktionalistiska demokratin, 

reagera på de förtroendevaldas agerande och godkänna beslut i efterhand. Det som skiljer 

deltagardemokratin från deliberativ demokrati är inte alltid uppenbart, men betoningen i 

deltagardemokratin ligger på att medborgarna har rätt att vara med att fatta beslut medan den 

deliberativa demokratin betonar medborgarnas rätt att bestämma sig inför beslut (Skolverkets 
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rapport 210, 2001, s. 15). Det som krävs av eleverna för att deltagardemokratin ska fungera 

tillfredsställande är främst att reell möjlighet till att delta och påverka ges, men också att 

eleverna anser det intressant och meningsfullt att delta. Det krävs också förutsättningar i form av 

kompetens hos eleven som att kunna argumentera för sin uppfattning, tid och självförtroende för 

att delta samt att vara en god förlorare och acceptera ett majoritetsbeslut (Oscarsson, 2005, s. 

16). 

 

Ett exempel på deltagardemokrati är att elever kan få vara med och påverka vilken grundskola de 

ska gå i. I Örebro kommuns skolplan uttrycks att ”Alla elever ska ges möjlighet att välja skola” 

(Örebro kommuns skolplan). Här kan man tänka sig att detta är en fråga mellan föräldrar och 

deras barn, men möjligheten för valfrihet finns ändå nedskrivet i styrdokument. En specifik skola 

kan alltså inte neka en elev skolgång i denna skola utan vidare. 

 

Tanken i den deltagardemokratiska teorin är att eleverna är delaktiga i hela processen fram till att 

ett beslut kan tas. Beslut ska inte godkännas i efterhand, utan eleverna ska ha reellt inflytande 

kontinuerligt (Skolverkets rapport 210, 2001, s. 15). Det är alltså inte tillräckligt att eleverna i 

efterhand godkänner hur utbildningen utformas, utan de ska ha ett reellt inflytande över denna: 

”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas” (Skollagen 4 kap. 2 §). Att 

fostra elever till demokratiska medborgare innebär bland annat att elever ska bli ansvarsfulla 

medborgare och enligt Lpo 94 kan elever utveckla denna förmåga genom att delta i både 

planering och utvärdering av sin skolsituation ”Genom att delta i planering och utvärdering av 

den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (Lpo 94). 

 

Att undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer kan dels innebära att elever har 

möjlighet att påverka sin skolsituation via ombud (elevråd), dels att olika förhållanden och 

åsikter övervägs och diskuteras i deliberativa samtal. Detta förbereder eleverna för att kunna 

delta aktivt i samhället.  

 

Det är inte tillräckligt i undervisningen att förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt deltaga i samhällslivet (Lpo 94).  

 

I skolans demokratiska uppgift att fostra potentiellt aktiva samhällsmedborgare ingår också att 

stärka elevernas vilja att hävda demokratiska värderingar och tillit att våga delta och påverka i 

skolan och i samhället. Detta tydliggörs i den övergripande kursplanen för samhällsorienterade 

ämnen samt kursplanen för samhällskunskap:  

 

Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att 

eleven utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja att hävda demokratiska 

värden (Kursplan för samhällsorienterade ämnen). 

 

Skolan skall i sin utbildning i samhällskunskap sträva efter att eleven utvecklar sin tilltro till den 

egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen (Kursplan för 

samhällskunskap). 
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2.2.3 Deliberativ demokrati  

Till skillnad från den funktionalistiska demokratin kan den deliberativa demokratin inte ses som 

ett medel för att uppnå något annat utan samtalet är ett mål i sig själv genom att vi i samtalet 

utvecklar vår förståelse för oss själva och för andra (Roth i Roth & Jonsson, 2007, s. 25). Den 

deliberativa demokratin betonar argumentationens och samtalets betydelse för demokratin. Det 

är förnuftet i argumenten som ska styra istället för makt, social position, utbildning eller 

majoritetsprincipen. Formen på samtalet ska garantera att alla röster blir hörda. Alla argument 

ska dessutom beaktas och kritiskt värderas. Genom denna samtalsprocess ger det att förnuftet 

segrar och beslut kan tas utifrån att alla är överens om att det är det bästa. I skolan kan detta 

uppnås genom att man har en öppen attityd när det gäller skilda uppfattningar och åsikter. Lärare 

ska framhålla möjligheten till personliga ställningstaganden. Det ingår också att elever får lära 

sig lyssna, diskutera, argumentera, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. Här 

är fokus snarare på förmåga och vilja att delta i konsensuskapande och intellektuellt samtal där 

aktörerna kan bortse från ett egenintresse, än krav på kunskap om demokrati, som däremot anses 

viktiga i funktionalistiska och deltagardemokratin (Oscarsson, 2005, s. 17f). Inom den 

deliberativa demokratin läggs stor vikt vid det offentliga samtalet där offentligheten i sig gör att 

vi måste tänka över vad vi säger och det ger en förbättrande effekt på de åsikter och argument 

som läggs fram (Almgren, 2006, s. 22; Roth & Jonsson, 2007, s. 66). I styrdokumenten går det 

att urskilja några delar som lägger vikt vid det deliberativa samtalets betydelse. 

 

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall 

framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig (Lpo 94). 

 

Det är också viktigt att elever kontinuerligt får öva sina färdigheter i att argumentera för sina 

åsikter och att respektera och ta till sig andras åsikter. 

 

Skolan ska sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter 

grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden (Lpo 94). 

 

Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, argumentera och använda sina 

kunskaper som redskap för att 

– formulera och pröva antaganden och lösa problem, 

– reflektera över erfarenheter och 

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (Lpo 94). 

 

För att ett deliberativt samtal ska kunna ske krävs vissa förutsättningar, bland annat att klimatet i 

klassrummet har en öppen och tillåtande karaktär. Tursunovic (2007) menar att för att ett 

deliberativt samtal ska äga rum måste deltagarna se varandra som jämlika samtalsparter. 

Situationen måste präglas av förtroende och respekt, där deltagarna känner att de fritt kan 

uttrycka sina åsikter, för att en öppen och ärlig diskussion ska kunna äga rum (Tursunovic i 

Peterson, 2007, s. 183). Övergripande regleras jämlikhetsperspektivet i skollagen som säger att 

jämlikhet mellan könen ska främjas och att alla former av kränkande behandling ska motverkas 

(Skollagen, 1 kap. 2 §). Detta tydliggörs i kursplanen för samhällsorienterade ämnen.  

 
Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att 

eleven  
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- utvecklar respekt för andra människors ställningstaganden men uppmärksammar och tar 

avstånd från sådana som innebär förtryck och kränkningar, 

– gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende 

av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet (Kursplan för samhällsorienterade ämnen). 

 

Vidare skapas förutsättningar i läroplanen för att det deliberativa samtalet ska kunna äga rum 

  
Skolan skall sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt 

i samspel med andra (Lpo 94). 
 

Eleverna ska behandlas jämlikt men samtidigt uttrycks också att undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Lpo 94). Även i Örebro kommuns skolplan tydliggörs detta genom 

att ”Alla elever ska ges förutsättningar att nå skolans mål med hjälp av ett mer flexibelt 

arbetssätt” samt ”Alla elever ska ges möjlighet att nå skolans mål i sin egen takt, genom en mer 

individualiserad skolgång” (Örebro kommuns skolplan). 

3. SYFTE 

Syftet är att undersöka vad elever i skolår 9 har för erfarenhet av skolans demokratiarbete utifrån 

ett funktionalistiskt, deltagar- samt deliberativt demokratiskt förhållningssätt, och sedan göra en 

jämförande analys för att se huruvida elevernas erfarenheter stämmer överens med de riktlinjer 

om demokratiarbete som anges för grundskolorna i nationella och kommunala styrdokument. 

3.1 Frågeställningar 
För att besvara syftet har vi följande frågeställningar: 

1. Vad har eleverna i skolår 9 för erfarenheter av demokratiarbete i sin skola utifrån ett 

funktionalistiskt demokratiskt förhållningssätt?  

2. Vad har eleverna i skolår 9 för erfarenheter av demokratiarbete i sin skola utifrån ett 

deltagardemokratiskt förhållningssätt? 

3. Var har eleverna i skolår 9 för erfarenheter av demokratiarbetet i sin skola utifrån ett 

deliberativt demokratiskt förhållningssätt? 

4. Stämmer elevernas erfarenheter av demokratiarbetet utifrån de olika demokratiska 

förhållningssätten överens med det demokratiska uppdrag som återges i styrdokumenten för 

grundskolan? 

4. METOD 

4.1 Studiens design 
Vår studie är en kvantitativ studie, eftersom vårt syfte är att undersöka en större mängd elevers 

erfarenhet av demokrati i skolan. Den kvantitativa metoden är därmed den metod som lämpar sig 

bäst för vår studie. Det huvudsakliga synsättet på relationen mellan teori och forskning inom den 

kvantitativa forskningsprocessen är deduktivt (jmf Bryman, 2002, s. 20).  
 

Den design vi använt oss av är en tvärsnittsdesign, som ofta används som synonymt begrepp till 

survey (jmf Bryman, 2002, s. 56). Surveyundersökningar kännetecknas av att en undersökning 

görs på en större avgränsad grupp med hjälp av till exempel ett frågeformulär eller en intervju 
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och sker vid en speciell tidpunkt (Patel & Davidsson, 2003, s. 53; Bryman, 2002, s. 57). 

Surveydata kan enbart ge information som gäller för den tidpunkt undersökningen genomförts 

och inte beskriva situationer före eller efter tidpunkten för mätningen. Insamlad data kan 

däremot jämföras med tidigare redan gjorda undersökningar (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 

2008, s. 75f).  

4.2 Litteratursökning 
Vi har genom Örebro universitets bibliotekskatalog, tidskriftsförteckning och databaser som 

Social services abstract, Eric och JSTOR fått fram relevant litteratur, avhandlingar och 

tidsskriftsartiklar. Utöver det har vi använt oss av sökmotorer som Google och Google Scholar 

för att få fram relevant litteratur samt Skolverkets publikationsdatabas för att få fram rapporter 

som berör ämnet demokrati. Via Skolverkets, Regeringskansliets samt Örebro kommuns 

hemsida har vi fått fram lagtext och styrdokument.  
 

Då vi började söka litteratur hade vi en tanke om att vi ville skriva om demokratiarbetet i 

grundskolan. Av den litteratur vi hittade på sökorden demokrati kombinerat med skola gjorde vi 

en genomgång av materialet för att mer specifikt komma fram till vad vårt syfte med studien 

skulle komma att bli. När syftet var bestämt kunde vi fortsättningsvis gå igenom 

sammanfattningar i litteraturen för att bestämma vilken litteratur som var relevant för vår studie. 

Genom denna litteratur har vi också tagit fasta på intressanta och relevanta referenser för att 

utöka vår kunskapsgrund. När syftet var bestämt kunde vi också utöka våra sökord (samtal, 

deliberativ, pedagogik, civic, citizenship, education, school, democracy, deliberation) och genom 

olika kombinationer av dessa hitta mer specifik information. När det gäller urvalet av litteratur 

har vi koncentrerat oss på litteratur som berör demokratiarbetet i grundskolan. Vi har dock hittat 

litteratur som berör demokratiarbetet i gymnasieskolan, men denna har valts bort dels på grund 

av att gymnasieskolan regleras utifrån andra, men liknande, styrdokument och dels att vi tror att 

det kan vara stor skillnad i mognad hos en 15- respektive 18-åring. Vi har också valt bort de 

källor som berör demokratiarbetet i grundskolan utifrån ett lärarperspektiv. När det gäller urvalet 

av tidsskriftsartiklar har vi först och främst begränsat oss till att söka inom ämnesområden som 

socialt arbete, sociologi, psykologi och pedagogik. Vi har därefter, på samma sätt som när vi valt 

ut relevant litteratur, främst kollat på sammanfattningar för att avgöra om artikeln i fråga är av 

intresse för vår studie. Vad gäller Skolverkets rapporter har de flesta hittats i referenser i 

litteratur vi använt oss av, men vi har även gjort sökningar på demokrati i Skolverkets 

publikationsdatabas. Här har vi återigen valt bort det material som berör gymnasieskolan, men 

också sådana rapporter som berör grundskolan före Lpo 94 antogs.  

4.3 Val av metod 
Då vårt syfte är att jämföra vad nationella och kommunala styrdokument som rör 

demokratiarbetet i skolan säger, med hur elever i skolår 9 erfar detta i praktiken har vi först och 

främst granskat skollagen, läroplanen samt Örebro kommuns skolplan. Vi har även granskat 

kursplanen för samhällsorienterade ämnen och då särskilt ämnet samhällskunskap. I enkäten 

frågar vi dock inte explicit om hur demokratiarbetet uppnåtts i ämnet samhällskunskap. 

Kursplanen har istället fungerat som ett verktyg för att kunna konkretisera de begrepp som 

skollagen och läroplanen använder sig av och utifrån dessa konkretiseringar skapa frågor om 
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demokratiarbetet rent generellt. Exempel på detta är att det i läroplanen står att jämställdhet 

mellan kvinnor och män är värden som skolan ska gestalta och förmedla. I kursplanen för 

samhällskunskap preciseras detta något: ”pojkars och flickors, kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter skall aktivt och medvetet tydliggöras” varpå vi i enkäten vill få elevers erfarenhet av 

hur detta tillgodosetts genom påståenden som ”Jag anser att jag får information om jämställdhet 

mellan kvinnor och män” och ”Jag känner att alla i min klass är lika mycket värda oavsett kön”. 
 

Det huvudsakliga instrumentet som finns för att samla in information i en tvärsnittsstudie är 

genom enkäter. Enkät valde vi då vi har ett stort antal respondenter och det då är snabbare och 

billigare att administrera, jämfört med strukturerade intervjuer. Nackdelarna med enkäter är att 

man som forskare inte kan besvara eventuella frågor som respondenterna har rörande enkäten 

eftersom enkätundersökningar huvudsakligen sker genom post (Bryman, 2002, s. 147). Detta 

problem har minskats i vårt fall genom att vi närvarat vid ifyllandet av enkäterna och att 

respondenterna kunnat ställa frågor till oss under det att de fyllt i enkäten. Att forskaren närvarar 

vid ifyllandet av enkäten kan innebära att respondenterna påverkas och att svaren får en viss 

skevhet. Då det framgår tydligt i enkäten att respondenternas svar är anonyma och att materialet 

kommer att hanteras konfidentiellt tror vi att vi kan ha minskat forskareffektens betydelse för vår 

insamlade data.   

4.4 Enkätens utformning 
Enkäten omfattar åtta sidor fördelade på fyra A4-ark, varav den första sidan är ett 

informationsbrev. De första fem frågorna är bakgrundsfrågor. En öppen fråga om vad demokrati 

är för eleverna följer, med öppet svarsalternativ. Sedan fortsätter enkäten med tolv påståenden 

som mäter upplevelsen av funktionalistisk demokrati. Avsnittet om deltagardemokrati består av 

tolv påståenden samt en öppen fråga med fyra slutna svarsalternativ. Den sista delen som mäter 

deliberativ demokrati består av tretton påståenden. Alla påståenden följs av fyra svarsalternativ 

enligt en Likertskala, vilket är en skattningsskala för att mäta attityder (jmf Bryman, 2002, s. 

138). Vi har valt fyra svarsalternativ för att på så sätt öka chansen att eleverna tar ställning till 

påståendena. I enkäter bör man undvika negationer då det kan medföra att respondenten bortser 

från ”inte” och istället svarar tvärtemot vad dennes åsikt egentligen är. I vissa fall är det dock 

användbart med negationer för att kunna identifiera respondenter som svarar ogenomtänkt 

alternativt svarar som de tror att forskaren vill att de ska svara (Bryman, 2002, s. 153, 167). För 

att fånga dessa respondenter har vi valt att använda oss av negationer i påstående 22 och 24. 

Som underlag till vår enkät har vi utgått ifrån vad som står skrivet om demokratiarbetet i 

grundskolans nationella och kommunala styrdokument. Vi plockade ut de delar av dokumenten 

som behandlar demokratiarbete, för att sedan sortera dem under varsin demokratimodell; 

funktionalistisk demokrati, deltagardemokrati samt deliberativ demokrati. Varje 

demokratimodell kategoriserades sedan. Under funktionalistisk demokrati ville vi mäta 

upplevelse av: politisk kunskap, rättigheter och skyldigheter samt skolans tydlighet. Under 

deltagardemokrati ville vi mäta upplevelse av elevers politiska intresse och vilja att påverka samt 

påverkansmöjlighet. Under deliberativ demokrati ville vi mäta upplevelsen av: kommunikation i 

undervisningen, samtalsklimatet i klassrummet samt upplevelse av jämlikhet. Utifrån dessa 

kategorier har vi formulerat påståenden och frågor som i sina svarsalternativ indikerar hur 

eleverna upplever demokratiarbetet i skolan.  
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För att formulera relevanta frågor har vi också tittat på vad liknande studier har använt sig av för 

frågor. Genom att göra på detta sätt kan man få idéer till frågor till sin egen studie. Det är också 

ett sätt att veta att formuleringen på frågorna är bra gjorda då det ofta upptäcks i tidigare studier 

om så inte är fallet (jmf Bryman, 2002, s. 171; Elofsson i Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005, s. 

67). Vi har inspirerats av och i vissa fall valt att använda oss av frågor i NU03-rapporten om 

elevers demokratiska kompetens. Englund i Roth & Jonsson (2003, s. 51) menar att den 

funktionalistiska demokratin bland annat innebär en kunskapsförmedling om den politiska 

processen. Oscarsson (2005, s. 15) översätter detta till skolans värld och menar att den kunskap 

som ska förmedlas exempelvis är hur val går till, hur Sverige styrs samt de politiska partiernas 

olika ideologier. För att mäta elevernas erfarenhet av hur denna kunskap förmedlas i skolan har 

vi använt oss av följande tre påståenden: I skolans undervisning har vi fått lära oss om hur 

Sverige styrs; Jag vet vilken ideologi de olika politiska partierna står för samt Jag vet hur ett 

riksdagsval går till. Då Oscarsson (2005) mäter elevernas demokratiska kompetens och vi syftar 

till att mäta elevernas erfarenhet av demokratiarbetet i skolan har vi inte kunnat använda oss av 

de frågor som syftar till den funktionalistiska demokratin Oscarsson ställer i sin studie, utan här 

har vi enbart tagit fasta på de delar i den funktionalistiska demokratin som Oscarsson menar är 

viktiga att eleverna har kunskap om. Detsamma har vi gjort när det gäller vad Oscarsson (2005, 

s. 15) menar att skolan har för uppgift att förmedla kunskap om de mänskliga rättigheterna samt 

elevernas demokratiska rättigheter och skyldigheter. För att mäta elevernas erfarenhet av hur 

denna kunskap förmedlas i skolan har vi använt oss av följande påståenden: Jag vet vilka de 

mänskliga rättigheterna är; Jag vet vilka skyldigheter jag har i skolan samt Jag vet vilka 

rättigheter jag har i skolan. Vi har tidigare beskrivit hur den funktionalistiska demokratin kan 

ses som ett kriterium för att deltagardemokratin ska komma väl till uttryck (jmf Oscarsson, 2005, 

s. 13). För att elever ska kunna påverka sin skolsituation är det därför viktigt att skolan 

informerar eleverna om vad och hur de kan påverka (jmf Lpo 94). När det gäller påståendena Jag 

vet vad målen för de olika ämnena är; Jag upplever att min skola är tydlig när det kommer till 

arbetsformer, dvs hur vi arbetar inom de olika ämnena; Jag anser att jag får information om 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt Jag känner till skolans nolltolerans när det gäller 

kränkande behandling och rasism har vi utgått ifrån vad Lpo 94 skriver att skolan är skyldig att 

informera om. När det gäller de två sista påståendena i den funktionalistiska delen av enkäten,  

Jag vet vad elevrådet har för uppgift samt Jag vet hur man gör för att komma med i elevrådet, 

har vi formulerat dessa utifrån det Oscarssons (2005, s. 15) menar är viktigt att elever har 

kunskap om, det vill säga vilken politisk nivå som verkar för olika verksamheter samt om 

valprocedurer för att välja representanter till olika organ i skolan och i samhället.  

 

Nästa tema i vår enkät berör elevernas erfarenhet av deltagardemokrati. För att mäta elevernas 

intresse för politik har vi tittat på vilka frågor man använde sig av i Torney-Purtas (2001) samt 

Oscarssons (2005) studie. I den sistnämnda studien har frågan ställts på följande sätt Hur 

intresserad är du av politik? Svarsalternativen var Inte alls intresserad, Inte särskilt intresserad, 

Ganska intresserad och Mycket intresserad. I Torney-Purtas (2001) studie använder de sig av 

påståendet Jag är intresserad av politik med svarsalternativen Håller absolut inte med, Håller 

inte med, Håller med, Håller absolut med samt Vet inte. Vi har i vår enkät valt att använda oss av 

Torney-Purtas påstående för att vi dels vill vara konsekventa då vi i stort sett använt påståenden 
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genomgående i enkäten, dels för att vi anser att Oscarssons fråga förutsatte att eleverna var 

intresserade, även om eleverna hade möjlighet att svara att de Inte alls är intresserad eller Inte är 

särskilt intresserad. Våra svarsalternativ skiljer sig från Torney-Purtas då vi valt att inte ta med 

svarsalternativet Vet inte. Även om vi inte har samma ordval i svarsalternativen som Torney-

Purta har anser vi att det går att jämföra de båda resultaten på det påståendet. För att ytterligare 

mäta elevers intresse för politik har vi tagit med Oscarssons (2005) fråga Hur brukar du göra om 

du är med någonstans där samtalet kommer in på politik? och använt oss av samma 

svarsalternativ, förutom att vi tagit bort svarsalternativet Annat svar/kommentar. 

 

Då tidigare forskning (Skolverkets rapport 210, 2001; Oscarsson, 2005) visar att elever vill 

påverka sin situation i skolan men att de inte ges den möjligheten har vi delat upp den 

deltagardemokratiska delen i enkäten i två teman där vi för det första undersöker om eleverna vill 

påverka sin skolsituation och i det andra temat om de erfar att de kan påverka den. För att ta reda 

på detta valde vi att använda oss av liknande frågor som Oscarsson gör i sin studie. Han frågar 

om eleverna kan påverka innehåll, arbetssätt, hur proven ska se ut samt hur många prov de ska 

ha. Oscarsson har riktat frågorna till att gälla enbart samhällskunskap. Vi har dock valt att i 

påståendena inte skriva ut att det gäller just samhällskunskap då vi istället är intresserade av att 

få elevernas generella erfarenhet av påverkansmöjligheter i skolan. Vi har i enkäten börjat med 

att fråga om eleverna vill påverka och sedan använt samma påståenden med skillnaden att vi bytt 

ut vill mot kan. Detta gäller påståendena 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 (se bilaga 1). Under temat 

om påverkansmöjligheter har vi även tre ytterligare påståenden (25, 30, 31). Påstående 25 avser 

att undersöka elevernas möjlighet att påverka vilken grundskola de ska gå i. Här har vi utgått 

ifrån Lpo 94 som skriver att eleverna ska ges denna möjlighet. Påstående 30 avser att undersöka 

elevernas tilltro till elevrådets påverkansmöjlighet då tidigare forskning visar att elever har låg 

tilltro till elevrådet (jmf Skolverkets rapport 210, 2001). Påstående 31 avser att mäta elevernas 

tilltro till sin egen förmåga att påverka samhället och dess utveckling. Det är baserat på 

Kursplanen för samhällsorienterade ämnen samt kursplanen för samhällskunskap som skriver att 

skolan ska sträva efter att eleven utvecklar en tilltro till sin egen förmåga att påverka 

samhällsutvecklingen.  

 

Deliberativ För att ta reda på hur eleverna upplever att de får träna sig i att kommunicera 

använde vi oss av liknande frågor som Oscarsson ställer i sin studie. Han ställer frågorna på 

följande sätt Hur ofta har du fått göra följande i undervisningen under de tre senaste skolåren? 

Träna mig att tala för det jag tycker och tänker; Träna mig i att sätta mig in i vad andra tycker 

och tänker samt Diskutera hur vi skall vara mot varandra i klassen (jmf Oscarsson, 2005, s. 48). 

Vi har istället formulerat frågorna som påståenden: Jag får träna mig i att framföra mina egna 

åsikter och tankar; Jag får träna mig i att lyssna på andras åsikter och tankar samt Lärarna 

brukar diskutera med oss elever om hur vi ska vara mot varandra i skolan. Vi ser att 

frågorna/påståendena är ungefär desamma, men svarsalternativen skiljer sig däremot åt. 

Oscarsson vill få reda på hur ofta dessa frågor sker, med svarsalternativen Aldrig, En eller ett 

par gånger, En gång per termin, En gång i månaden samt En gång i veckan, medan vi inte är ute 

efter hur ofta, utan istället om de huvudtaget får lära sig detta. För att eleverna inte ska behöva 

sätta sig in i nya svarsalternativ valde vi att formulera svarsalternativen lika, genomgående i 
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enkäten (jmf Oscarsson, 2005, s. 48). Bryman (2002) menar att det är viktigt att en enkät är 

tydligt utformad för att minska bortfall i enkätundersökningar (Bryman, 2002, s. 149).  

När det gäller samtalsklimatet i klassrummet har vi använt oss av samma påståenden som 

Oscarsson (2005) när det gäller påståendena 38 och 40. Vidare har vi i påståendena 37, 39 samt 

41 utgått från vad Lpo 94 säger om att skolan ska sträva efter att varje elev känner trygghet och 

lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra samt att vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. När det handlar om jämlikhet har vi också utgått 

från vad styrdokumenten säger om skolans demokratiuppdrag. I påståendena 42 och 43 vill vi 

undersöka elevernas erfarenhet av jämlikhet mellan könen samt beroende på vilket ursprung man 

har. Detta regleras i skollagens portalparagraf som bland annat menar att skolan ska främja 

jämställdhet mellan könen och motverka kränkande behandling såsom rasistiska beteenden. Det 

sista påståendet i enkäten, 44, avser att mäta om eleverna erfar att undervisningen är anpassad så 

att varje elev har möjlighet att ta till sig kunskapen oavsett vilka förutsättningar de har. Detta 

påstående har vi baserat på Lpo 94 som skriver att undervisningen ska anpassas efter elevernas 

förutsättningar och behov. 

 

Oscarsson frågar i sin studie hur elever vill beskriva demokrati och uppmanar de sedan att de ska 

skriva så mycket de kommer på. I vår enkät har vi formulerat om denna fråga till ”vad är 

demokrati för dig?” och uppmanar precis som i Oscarssons studie att eleverna ska skriva så 

mycket som möjligt. Varför vi formulerade om frågan är för att vi vill mäta elevernas erfarenhet 

av demokrati. Vi tänker oss att frågorna liknar varandra, men att Oscarssons val av formulering 

kan innebära att eleverna svarar på endera hur de önskar att demokratin ser ut, vad de fått lära sig 

i skolan eller vad demokrati är för dem. För att förtydliga att det är elevens uppfattning om vad 

demokrati är, formulerade vi om vår fråga till Vad är demokrati för dig? (jmf Oscarsson, 2005, s. 

87ff). 

 

Innan den riktiga undersökningen äger rum är det bra att genomföra en så kallad pilotstudie. 

Detta för att säkerställa att frågorna har fungerat som man tänkt sig, men också för att få svar på 

om någon fråga är svår att förstå eller känslig att svara på, om instruktionerna är tillräckliga för 

att besvara frågorna, om ordningsföljden på frågorna är lämplig samt om längden på enkäten är 

tillfredsställande (Bryman, 2002, s. 170f). Vi gjorde därför en pilotstudie med åtta elever i skolår 

9 på en grundskola som inte ingår i undersökningen. Eleverna fick fylla i enkäten och därefter 

delade vi upp dem i två grupper om fyra elever. Vi intervjuade sedan varsin grupp och eleverna 

gav synpunkter på enkätens form och innehåll. Efter pilotstudien ändrade vi enkätens oklarheter 

efter vad som kommit fram i intervjuerna med eleverna. Tidigare hade vi exempelvis ett 

påstående som löd: ”Om lärarna får kännedom om att en elev blir utsatt för kränkande 

behandling så tar lärarna upp en diskussion om det”. Här tyckte pilotgruppen att påståendet var 

för situationsbundet; har man inte varit med om detta kan det vara svårt att ge ett korrekt svar 

och drar istället till med en gissning. Vi tog därför bort detta påstående istället för att formulera 

om det, då vi ansåg att de övriga påståendena var tillräckliga för att få svar på den deliberativa 

delen av enkäten.  

 

 



15 
 

4.5 Urval  
När en undersökning görs finns det alltid en målpopulation som består av alla individer som står 

i fokus för undersökningen. Det är dock praktiskt omöjligt att undersöka alla dessa och därför 

utgår man ifrån den grupp som är möjliga att undersöka; en så kallad rampopulation, men det är 

sällan man gör en totalundersökning av rampopulationen. Utifrån rampopulationen görs istället 

ett urval. Beroende på effektiviteten i urvalet, det vill säga hur mycket information man kan få 

utifrån tillgängliga resurser, görs valet av urvalsteknik (Elofsson i Larsson m.fl., 2005, s. 63f). 

 

I vårt fall kan målpopulationen beskrivas som alla elever i skolår 9 i Sverige. Rampopulationen 

kan sägas vara elever i skolår 9 i Örebro kommun och ur detta har vi gjort vårt urval. Vi har valt 

att använda oss av ett tillgänglighetsurval, vilket innebär att vi väljer de respondenter som finns 

tillgängliga (jmf Bryman, 2002, s. 114). Detta för att det, på grund av nationella prov och 

arbetsanhopning under vårterminen i skolår 9, är svårt att få skolor att ställa upp. 
 

Vi kan också se att vi använt oss av ett snöbollsurval då de lärare vi har haft kontakt med ibland 

hjälpt oss med vidare kontakter. Snöbollsurval innebär att man använder sig av de kontakter man 

har för att få tillgång till andra kontakter eller respondenter i hans eller hennes sociala nätverk 

(jmf Billinger, 2005 i Larsson m.fl., 2005, s. 174f).  

4.6 Avgränsning 
Vi har valt elever i skolår 9 då de går det sista året i grundskolan och det är därför mest sannolikt 

att grundkolans demokratiuppdrag tillfredsställts. Det finns även ett antal andra undersökningar 

(t.ex. Torney-Purta m.fl, 2001; Oscarsson, 2005) inom samma område som är utförda på samma 

målgrupp. Fördelarna med det är att vi dels kan jämföra vårt resultat med dessa undersökningar, 

dels att vi har kunnat få inspiration från de tidigare undersökningarnas frågebatteri.  

4.7 Tillvägagångssätt 
Till en början upprättade vi kontakt genom att skicka mail med ett informationsbrev till 

klassföreståndare för skolår 9 på tre utvalda skolorna i Örebro kommun. Då de inte svarade på 

mailet valde vi att istället ta telefonkontakt. På grund av arbetsanhopning samt nationella prov 

var det svårt att få skolorna att ställa upp på undersökningen, varpå vi kontaktade ytterligare 

skolor i Örebro kommun. För att få ihop tillräckligt med respondenter valde vi att göra 

undersökningen på de fyra skolor som ställde upp, istället för de tre vi avsett från början. Vi har 

inga ambitioner att jämföra resultat mellan skolorna. 
 

Författarna närvarade vid ifyllandet av enkäten för att eleverna skulle kunna ställa frågor om 

eventuella oklarheter kring enkätens frågor och påståenden. Författarna presenterade och 

informerade kort om studien innan enkäterna delades ut.  

4.8 Bortfallsanalys 
En viktig begränsning att ta hänsyn till när det gäller enkätundersökningar är att man riskerar att 

få ett ganska stort bortfall, vilket betyder att risken för fel och skevheter ökar. Problemet gäller 

främst vid postenkäter då man inte har kontroll på insamlingen av enkäterna. Bortfall kan således 

exempelvis minskas genom att närvara vid ifyllandet av enkäten (Bryman, 2002, s. 148). Detta 
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hade vi i beaktande och var därför med när eleverna fyllde i enkäterna och vi kunde på så sätt 

minska det externa bortfallet, som slutade med två enkäter. Andra sätt att minska bortfallet i en 

enkätundersökning är att utforma ett bra introduktionsbrev där syftet med studien, varför studien 

är viktig samt hur respondenterna har valts ut beskrivs. Det är också viktigt att enkäten har en 

attraktiv layout och tydliga instruktioner. Frågan om hur lång en enkät ska vara är inte lika viktig 

som att den är intressant för respondenterna att besvara. Om bortfall uppstår på grund av att 

respondenterna valt att inte svara på flera frågor alternativt hela enkäten, eller om det tydligt 

märks att respondenten inte tar frågorna på allvar är det bättre att ta bort dessa enkäter för att få 

ett användbart underlag (Bryman, 2002, s. 113, 149). Upptäcker man att enskilda frågor har extra 

stort bortfall hos flera respondenter bör man också överväga om de kan tas med i analysen 

(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997, s. 200). Vi tror oss även ha minskat bortfallet genom 

utformningen av vårt introduktionsbrev som tog upp studiens syfte samt vikten av ett fungerande 

demokratiarbete i skolan. Enkätens layout och innehåll (såsom instruktioner och formulering av 

påståenden) har omarbetats, bland annat genom svaren från en pilotstudie. Från början var 

enkäten längre än det slutgiltiga resultatet och trots att eleverna i pilotstudien inte tyckte att 

enkäten var för lång valde vi att ta bort några frågor. Vi är medvetna om att enkäten kan anses 

som ”för lång” ändå, men för att kunna mäta det vi avser att mäta menar vi att enkätens längd är 

berättigad. För att få enkäten mer intressant har vi också försökt att variera påståenden med 

öppna frågor och lite lättsammare bakgrundsfrågor. Vid bearbetningen av enkäterna 

uppmärksammade vi att en respondent uppenbart inte hade tagit frågorna på allvar, då eleven i 

fråga hade ringat in alla svarsalternativ på alla frågor, och att en annan respondent valt att inte 

svara alls på enkäten. Dessa två har tagits bort från den fortsatta databearbetningen. Vi har funnit 

ett extra stort variabelbortfall vad gäller föräldrars utbildningsnivå. Orsaken till att flera 

respondenter valt att inte svara på föräldrarnas utbildningsnivå tror vi beror på att vi i enkäten 

uppmanar respondenterna att lämna tomt om de osäkra eller inte vet vilken utbildning 

föräldrarna har. På vissa frågor har respondenter ringat in flera svarsalternativ. Detta ser vi som 

ett resultat av dels att vi innan utdelning av enkäter inte informerat tillräckligt om vikten av att de 

noga läser igenom instruktionerna på försättsbladet i enkäten, dels att respondenterna varit 

osäkra på sin ståndpunkt i frågan och därför ringat in två eller flera alternativ.  

4.9 Analysmetod 
Vår uppsats är inkodad och arbetad i datahanteringsprogrammet SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). Materialet har analyserats i univariata och bivariata analyser. Univariat 

analys innebär att man studerar en variabel åt gången och på så sätt får en beskrivande statistik 

(Djurfeldt m.fl., 2008, s. 37). Utifrån de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

uppsatsen analyserades utfallet av svaren på frågorna i första hand med univariat analys. I vissa 

fall kan det också vara intressant att jämföra de olika univariata variablerna för att se om det 

föreligger några statistiska samband eller samvariation dem emellan. Detta kallas bivariat analys 

(Djurfeldt m.fl., 2008, s. 143). De bakgrundsvariabler (skola, kön, boendesituation, föräldrars 

utbildningsnivå) som ingår i enkäten har jämförts mot frågorna i en sådan bivariat analys. För 

detta ändamål testades även resultaten med Chi 2 test på 5 % nivån.  
 

I vår enkät har vi en öppen fråga, vilken vi analyserat genom att i texten leta efter återkommande 

ord för att se vilken kategori (funktionalistisk, deltagar- eller deliberativ demokrati) orden 
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representerar. De ord vi letat efter i texten har varit sådana som man kan säga är specifika för de 

olika demokratiteorierna, till exempel delta för deltagardemokratin eller rösträtt för 

funktionalistisk demokrati. Genom sökningar i pdf-fil har vi fått fram hur många gånger dessa 

ord nämns bland svaren. 

4.10 Etiska överväganden 
Det är viktigt att problematisera och diskutera vilka eventuella konsekvenser undersökningen 

kan ha för respondenterna, särskilt när det gäller studier där barn och ungdomar är involverade, 

för att på så sätt kunna minimera risken för att dessa ska ta skada av sin medverkan (Giota, 2005 

i Larsson m.fl., 2005, s. 262). I vetenskapsrådets riktlinjer för hur humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning ska bedrivas går det att läsa att det finns fyra grundläggande 

etiska krav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Nedan ges en kortfattad beskrivning av de olika kravens innebörd. 

 

Informationskravet innebär att respondenterna som ingår i studien ska informeras om studiens 

syfte, vilken uppgift de har i studien, att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt 

deltagande när som helst. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill 

delta eller inte. Konfidentialitetskravet går ut på att de deltagande inte ska kunna identifieras och 

att exempelvis personuppgifter från undersökningen behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet 

innebär att undersökningens material endast används till det som studien syftar till. I 

vetenskapsrådets riktlinjer finns det även rekommendationer. En av dessa rekommendationer 

handlar om att forskaren bör fråga om de som deltar i undersökningen och andra berörda 

personer är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras (Codex, 

2010, s. 6ff).  

 

Vi försöker här ge en bild av hur vi har tänkt i dessa situationer samt hur vi valt att gå tillväga.  
Genom den pilotstudie vi genomförde minskade vi risken för att frågor i enkäten skulle kunna 

uppfattas som stötande eller svåra att svara på, på grund av otydliga eller bristfälliga 

instruktioner. För att uppfylla de olika etiska krav som ställs på en undersökning har vi i ett 

informationsbrev till eleverna informerat om studiens syfte, elevernas frihet att avstå från att 

delta, att resultatet endast kommer att användas för studiens ändamål samt att eleverna är 

anonyma. De grundläggande etiska kraven har således säkerställts. Vid varje 

undersökningstillfälle informerade vi elever samt eventuellt närvarande lärare om var de kan ta 

del av den färdiga uppsatsen och därmed har även rekommendationen om att lämna information 

om var forskningsresultaten publiceras, säkerställts (jmf Codex, 2010, s. 15). 

4.11 Reliabilitet & validitet 
Det finns två viktiga kriterier för bedömningen av samhällsvetenskapliga undersökningar. Dessa 

är reliabilitet och validitet (Bryman, 2002, s. 43). Reliabilitet rör frågan huruvida ett mått är 

stabilt eller inte, det vill säga att man kan vara övertygad om att resultatet som gäller ett urval av 

respondenter inte skiftar. Genom att genomföra studien vid två olika tillfällen kan stabiliteten 

testas (Bryman, 2002, s. 86). Vi kan således inte hävda att vi uppnått stabilitet i vår studie då vi 

endast genomför undersökningen vid ett tillfälle. Ytterligare en förutsättning för hög reliabilitet 

är att frågorna är tydligt formulerade och inte oklara eller symboliskt laddade. Vid oklara eller 
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symboliskt laddade frågor tenderar respondenterna att ha skilda tolkningar av frågorna (Lilja, 

2005 i Larsson m.fl., 2005, s. 294). Detta tror vi oss ha säkrat genom pilotstudien vi genomförde 

då eleverna fick lämna synpunkter på enkätens form och innehåll.  

 

Att en undersökning har hög validitet innebär bland annat att man undersöker det man avser att 

undersöka (Lilja, 2005 i Larsson m.fl., 2005, s. 294). När det gäller validitet finns det olika slag 

som man brukar skilja emellan;  

 

Begreppsvaliditet gäller huvudsakligen kvantitativ forskning och innebär hur väl de frågor som 

ställs i undersökningen mäter de begrepp man vill få information om (Bryman, 2002, s. 44). Det 

är svårt att mäta allt som de olika demokratiteorierna omfattar, men vi anser oss mäta de 

viktigaste delarna som de tre demokratiteorierna innehåller. Detta genom att vi granskat tidigare 

studiers frågor och genom att vi säkrat frågorna i enkäten genom en pilotstudie. 

 

Intern validitet handlar om huruvida man kan vara säker på att en variabel har ett kausalt 

förhållande till en annan variabel. Man kan fråga sig om man till exempel kan vara säker på att x 

orsakas av y och inte av någon annan variabel (Bryman, 2002, s. 44). Den interna validiteten blir 

bristfällig i en tvärsnittstudie eftersom insamlingen av undersökningsmaterial sker vid en speciell 

tidpunkt (Bryman, 2002, s. 57). Då vår studie gjorts vid enbart ett tillfälle avser vi inte hävda att 

den interna reliabiliteten är hög.  
 

Extern validitet Om en undersökning är externt valid innebär det att resultatet även gäller för en 

större population inom samma målgrupp (se även avsnitt 4.12 om generaliserbarhet) (Bryman, 

2002, s. 44). Om man använder ett icke-slumpmässigt urval blir den externa validiteten 

bristfällig i en tvärsnittsdesign (Bryman, 2002, s. 59). 

4.12 Generaliserbarhet 
Vid undersökningar där man inte undersöker hela populationen väcks frågan om resultatet kan 

appliceras på andra individer än de undersökta. Detta beror till stor del på hur pass representativt 

det urval man gjort är för populationen (Patel & Davidsson, 2003, s. 54). För att skapa ett 

representativt urval är sannolikhetsurval den främsta tekniken, då man väljer ut respondenterna 

slumpmässigt. Sannolikhetsurval är dock ingen garanti för ett representativt urval utan snarare en 

teknik för att minimera risken för skevhet i urvalet (Bryman, 2002, s. 93). Vi har valt att göra ett 

tillgänglighetsurval i vår undersökning för att på ett smidigt sätt kunna få tag på respondenter. 

Nackdelen är att det i tillgänglighetsurval är svårt att generalisera resultatet till att gälla den 

övriga populationen (Bryman, 2002, s. 59). Det är på så vis svårt att hävda att resultatet i denna 

studie ger slutgiltiga svar. Det är dock möjligt att göra kopplingar till resultat från tidigare 

forskning. Studier med tillgänglighetsurval kan även vara en språngbräda till vidare forskning 

(jmf Bryman, 2002, s. 115). 

4.13 Replikerbarhet 
Replikerbarhet innebär att en studie ska vara möjlig att upprepa. En förutsättning för detta är att 

forskaren i detalj beskriver sitt tillvägagångssätt. Det är särskilt viktigt när det gäller 

samhällsvetenskapliga studier som inriktar sig på den sociala verkligheten, eftersom risken för 
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bristande objektivitet då är större (Bryman, 2002, s. 43, 94). I vår studie försöker vi att uppnå så 

hög replikerbarhet som möjlighet genom att ingående beskriva vårt tillvägagångssätt.  

5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet från enkätundersökningen. Först ges en statistisk beskrivning 

av det insamlade datamaterialet. Elevernas erfarenhet av funktionalistisk-, deltagar- samt 

deliberativ demokrati redovisas därefter. Resultaten från de olika delarna sammanfattas i slutet 

av varje delavsnitt. Svarsalternativen ”håller helt och hållet med” och ”håller delvis med” har 

lagts samman och benämns härefter som att eleverna håller med om påståendena.  Utvalda delar 

av resultatet presenteras även i tabellform. I tabellerna har vi dock redovisat alla svarsalternativ. 

När det gäller de bivariata analyserna redovisas endast signifikanta resultat. 

5.1 Statistisk beskrivning 
Studien omfattar 98 respondenter fördelade på fyra grundskolor i Örebro kommun. 

Könsfördelningen är 53 flickor och 45 pojkar. Respondenter vars båda föräldrar är födda i 

Sverige uppgår till 79 % medan respondenter vars ena eller båda föräldrar är födda utanför 

Sverige uppgår till 21 %. Av de 72 respondenter som svarat på mammans utbildningsnivå 

framgår att 74 % av mödrarna har universitets- eller högskoleutbildning. Av de 70 respondenter 

som svarat på pappas utbildningsnivå framgår att 53 % av fäderna har universitets- eller 

högskoleutbildning. På frågan om boendesituation har 87 respondenter svarat och av dessa bor 

75 % i villa och 25 % i lägenhet.    

5.2 Elevers erfarenhet av funktionalistisk demokrati 
Vår första frågeställning handlar om vilken erfarenhet eleverna har av ett funktionalistiskt 

demokratiskt förhållningssätt i sin skola. Nedan redovisas detta. 

5.2.1 Politisk kunskap  
I denna kategori undersöktes om eleverna vet hur Sverige styrs, vilken ideologi de olika partierna 

står för samt om de vet hur ett riksdagsval går till.  

 

Tabell 1 visar elevernas politiska kunskap (procent) 

 Håller helt och 

håller med 

Håller 

delvis med 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och 

håller avstånd 

Totalt 

Hur Sverige styrs 

(n=98) 

44 49 6 1 100 

Vilken ideologi 

partierna står för 

(n=97) 

24 39 29 8 100 

Hur ett riksdagsval 

går till (n=98) 

33 48 16 3 100 

 

När det gäller kunskap om hur Sverige styrs håller 93 % av eleverna med om att de kan detta. 

Antalet elever som håller med om påståendet om de vet vilken ideologi de olika partierna står för 

uppgår till 63 % medan 81 % av eleverna håller med om att de vet hur ett riksdagsval går till.  
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5.2.2 Rättigheter och skyldigheter 
I denna kategori undersöktes om eleverna vet vilka de mänskliga rättigheterna är samt om de 

känner till sina rättigheter och skyldigheter i skolan.  

 

När det gäller de mänskliga rättigheterna upplever 89 % att de har vetskap om dessa. Vad gäller 

skyldigheter och rättigheter i skolan upplever 95 % att de vet om skyldigheterna och 95 % av 

eleverna håller med om att de känner till rättigheterna.  

5.2.3 Skolans tydlighet 
I denna kategori undersöktes elevernas syn på skolans tydlighet vad gäller målen för de olika 

ämnena, arbetsformer, information om jämställdhetsfrågor, skolans nolltolerans när det gäller 

kränkande behandling och rasistiska beteenden samt deras kännedom om elevrådet och hur de 

kan komma med i det.  

 

Av eleverna svarar 96 % att de känner till målen för de olika ämnena. När det gäller hur eleverna 

upplever skolans tydlighet i hur de ska arbeta i de olika ämnena svarar 91 % att håller med om 

det är tydligt. Av eleverna håller 85 % med om påståendet att skolan informerat om jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Vad gäller om eleverna känner till skolans nolltolerans när det gäller 

kränkande behandling och rasism svarar 79 % att de håller med. På påståendena ”Jag vet vad 

elevrådet har för uppgift” och ”Jag vet hur man gör för att komma med i elevrådet” svarar 75 % 

respektive 77 % att de håller med. 

5.2.4 Sammanfattning av elevers erfarenhet av funktionalistisk demokrati 
Bäst kunskap upplever eleverna att de har när det gäller hur Sverige styrs. Eleverna tycks också 

ha goda kunskaper när det gäller hur ett riksdagsval går till. Eleverna har däremot sämre 

kunskaper om vilka ideologier de olika politiska partierna har. Vad gäller elevernas kunskap om 

sina skyldigheter och rättigheter i skolan samt de mänskliga rättigheterna framgår att de absolut 

flesta upplever sig ha goda kunskaper inom alla dessa områden. Det går att utläsa att eleverna till 

största del anser att skolan är tydlig. Det gäller särskilt ämnenas mål och arbetsform. Minst 

tydligt anser eleverna att det är när det kommer till elevrådet och dess funktion men det får ändå 

betecknas som att eleverna upplever tydlighet på detta område. 

5.3 Elevers erfarenhet av deltagardemokrati 
Vår andra frågeställning handlar om vilken erfarenhet eleverna har av ett deltagardemokratiskt 

förhållningssätt i sin skola. Nedan redovisas detta. 

5.3.1 Politiskt intresse och vilja att påverka 
I denna kategori har vi undersökt elevernas intresse för politik samt hur de brukar agera i 

situationer där samtalet leder in på politik. Vi har även undersökt huruvida eleverna är 

intresserade av att påverka ämnenas innehåll och arbetssätt, utformning av prov samt antal prov.  

När det gäller elevernas intresse för politik svarade 34 % att de håller med om att de är 

intresserade. Det är alltså 66 % av eleverna som inte är intresserade av politik. 
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Tabell 2. ”Jag är intresserad av politik” (procent, n=95). 

 Håller helt 

och hållet 

med 

Håller 

delvis med 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och 

hållet avstånd 

Totalt 

Ej högskoleutbildade 5 11 74 10 100 

Högskoleutbildade 10 28 29 33 100 

 

Elever med föräldrar som har universitets- eller högskoleutbildning är mer intresserade av politik 

(38 %) än vad elever med föräldrar som inte har universitets- eller högskoleutbildning (16 %) är 

(chi-2 12,985, df 3, p= 0,005).  

 

Tabell 3. ”Hur brukar du göra när du är med någonstans där samtalet kommer in på politik?” 

(procent, n=96). 

Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 9 

Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 37 

Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger vad jag själv tycker 22 

Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 32 

Totalt 100 

 

På frågan om hur eleverna brukar göra när de är med någonstans där samtalet leder in på politik 

svarar majoriteten, det vill säga 37 %, att de brukar lyssna, men inte lägga sig i diskussionen. På 

samma fråga svarar 32 % att de för det mesta brukar vara med i diskussionen och säga sin åsikt, 

22 % att det ibland händer, men inte så ofta, att de säger vad de själv tycker, samt 9 % att de inte 

brukar bry sig om att lyssna när folk pratar om politik.  

 

Vad gäller viljan att påverka innehåll i de olika ämnena svarar 83 % av elever att de håller med 

om att de vill det. De som håller med om att de inte vill påverka arbetssättet inom de olika 

ämnena uppgår till 28 % av eleverna.  De som håller med om påståendet ”Jag vill påverka hur 

proven i de olika ämnena ska se ut” uppgår till 81 %. När det kommer till om eleverna vill 

påverka hur många prov de ska ha uppger 16 % att de inte vill det. 

5.3.2 Påverkansmöjligheter 

I denna kategori undersöktes elevernas syn på sina möjligheter att kunna påverka olika delar i 

skolan och i samhället.  

 

Av eleverna håller 81 % med om att de kunnat påverka vilken grundskola de ska gå i. 

 

Tabell 4. ”Jag känner att jag har haft möjlighet att påverka vilken grundskola jag ska gå i” 

(procent, n=96). 

 Håller helt 

och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Totalt 

Tjejer 64 22 12 2 100 

Killar 38 40 13 9 100 
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Fler tjejer (86 %) än killar (78 %) anser sig kunna påverka detta (Chi 2, 9.834, df 3, p= 0.02).  

 

De olika ämnenas innehåll håller 46 % med om att de kan påverka medan motsvarande siffra är 

62 % när det gäller om eleverna anser sig kunna påverka arbetssättet i de olika ämnena. Vad 

gäller utformning av prov håller 34 % med om att de känner att de kan påverka medan 

motsvarande siffra är 25 % när det handlar om huruvida eleverna anser sig kunna påverka antalet 

prov de ska ha. På påståendet ” Jag upplever att elevrådet kan påverka i viktiga frågor” håller 53 

% av eleverna med. Slutligen håller 39 % helt och hållet eller delvis med om att de kan påverka 

samhället och dess utveckling. 

5.3.3 Sammanfattning av elevers erfarenhet av deltagardemokrati 
Det politiska intresset tycks vara lågt hos eleverna i allmänhet och hos de med lågutbildade 

föräldrar i synnerhet. De allra flesta vill vara med och påverka ämnenas innehåll, arbetsform, 

antal prov samt vilken form proven ska ha. De flesta elever känner att de har kunnat påverka 

vilken grundskola de ska gå i och en viss könsskillnad kan utläsas då fler tjejer än killar anser sig 

kunnat påverka detta. Resultatet visar att det generellt verkar vara svårt att påverka i skolan, men 

det eleverna tycktes kunna påverka mest var arbetssättet inom de olika ämnena. Endast hälften 

av eleverna har tilltro till elevrådets möjligheter att påverka och ännu färre anser sig ha möjlighet 

att påverka samhället och dess utveckling. 

5.4 Elevers erfarenhet av deliberativ demokrati 
Vår tredje frågeställning handlar om vilken erfarenhet eleverna har av ett deliberativt 

demokratiskt förhållningssätt i sin skola. Nedan redovisas detta. 

5.4.1 Kommunikation i undervisningen 
I denna kategori undersöktes om eleverna fått träna sig i att kommunicera och diskutera. På 

påståendet ”Jag får träna mig i att framföra mina egna åsikter och tankar” svarar 72 % av 

eleverna att de håller med, medan motsvarade siffra på påståendet ”Jag får träna mig i att lyssna 

på andras åsikter och tankar” är 73 %. Vad gäller om eleverna får träna sig i att argumentera för 

sina åsikter svarar 76 % att de håller med. När det kommer till huruvida eleverna är beredd att ge 

vika för sin egen åsikt om någon annan har ett bättre argument för sin åsikt svarar 78 % av 

eleverna att de håller med, medan 75 % av eleverna slutligen svarar att de håller med om att 

lärarna diskuterar med eleverna om hur man ska vara mot varandra i skolan. 

5.4.2 Samtalsklimatet i klassrummet 
I denna kategori undersöktes om eleverna anser att samtalsklimatet i klassrummet är tillåtande 

och huruvida lärarna uppmuntrar eleverna att framföra sina åsikter.  
 

När det gäller huruvida eleverna är bekväma att framföra sina åsikter i klassrummet uppger 74 % 

att de håller med. Motsvarande siffror när det gäller påståendena ”Jag känner att mina 

synpunkter/förslag tas på allvar av lärarna” och ”Jag känner att mina synpunkter/förslag 

respekteras av mina klasskamrater” uppgår till 72 % respektive 79 % att de håller med. Vad 

gäller elevernas uppfattning av om lärarna respekterar allas olika åsikter samt om lärarna 

uppmuntrar att dessa framförs uppgår svaren till 87 % respektive 81 % som håller med.   
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5.4.3 Upplevelse av jämlikhet 

I denna kategori undersöktes om eleverna känner att alla klasskamrater är lika mycket värda. Vi 

har även undersökt om eleverna upplever att undervisningen tar hänsyn till varje enskild elevs 

förutsättningar.  
 

Tabell 5. Elevers erfarenhet av jämlikhet (procent) 

 Håller helt 

och hållet 

med 

Håller 

delvis med 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och 

hållet avstånd 

Totalt 

Lika värde oavsett 

kön (n=95) 

67 23 8 2 100 

Lika värde oavsett 

ursprung (n=97) 

80 12 4 4 100 

Undervisningen 

är anpassad efter 

elevers 

förutsättningar 

(n=96) 

31 56 7 6 100 

 

När det handlar om huruvida eleverna upplever att alla klasskamrater är lika mycket värda 

oavsett kön respektive ursprung uppger 90 % respektive 92 % av eleverna att de håller med, 

medan 87 % av eleverna håller med om påståendet ”Undervisningen är anpassad så att varje elev 

har möjlighet att ta till sig kunskapen oavsett vilka förutsättningar man har”. 

5.4.4 Sammanfattning av elevers erfarenhet av deliberativ demokrati 
Kommunikationen i klassrummet upplevs som bra av en majoritet av eleverna. Generellt 

upplever eleverna att samtalsklimatet i klassrummet är bra. Det är främst lärarnas respekt och 

uppmuntran i klassrummet som uppmäter bra resultat. De absolut flesta av eleverna upplever 

jämlikhet mellan varandra. Undervisningen tycks också vara anpassad till elevers individuella 

förutsättningar. 

5.5 Vad är demokrati för eleverna? 
Denna rubrik grundar sig på den öppna frågan i enkäten där eleverna fritt fick beskriva vad 

demokrati är för dem. När vi har undersökt hur eleverna beskrivit vad demokrati är för dem har 

vi utgått ifrån ett antal viktiga ord inom de olika demokratiteorierna. Nedan redovisas de mest 

frekventa orden. I sammanfattningen av vad demokrati är för eleverna (avsnitt 5.5.4) belyser vi 

med citat från eleverna. 

5.5.1 Funktionalistisk demokrati 
De viktiga ord i den funktionalistiska demokratin som vi utgått ifrån är styrelseform, 

representant, rösträtt, rättighet, skyldighet, partier, konkurrens och bestämma/bestämmer. De 

mest återkommande orden är bestämma/bestämmer (37), rösträtt (28) och styrelseform (7). De 

resterande orden (representant, rättighet, skyldighet, partier och konkurrens) nämndes 2 eller 

färre gånger.  
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5.5.2 Deltagardemokrati 
De viktiga ord som vi utgått ifrån i deltagardemokratin är delta, aktiv, intresse, meningsfullhet, 

påverka, inflytande, delaktig, majoritet. De mest återkommande orden i beskrivningarna är 

påverka (11), majoritet (3) och delta (3). Resterande ord (aktiv, intresse, meningsfullhet, 

inflytande, delaktighet) nämndes en eller ingen gång. 

5.5.3 Deliberativ demokrati 
De viktiga ord som vi utgått ifrån i den deliberativa demokratin är samtal, diskussion, åsikt, 

respekt, argument, uppmuntran, jämlikhet och lyssna. De mest återkommande orden i 

beskrivningarna är åsikt (10) och respekt (2). Resterande ord (samtal, diskussion, argument, 

uppmuntran och lyssna) nämndes en eller ingen gång. 

5.5.4 Sammanfattning av vad demokrati är för eleverna 
Den demokratimodell som nämns mest frekvent är den funktionalistiska. Eleverna tycks 

sammankoppla demokrati med rätten att rösta i val och möjligheten att få vara med att 

bestämma.  

 

Folkstyre. Att alla får vara med och bestämma, rösta eller liknande. 

 

Demokrati för mig är att man får bestämma eller rösta vad man får göra eller inte göra. 

 

Det finns även inslag av deltagar- och deliberativ demokrati i elevernas svar, där påverkan 

respektive rätt till en egen åsikt var de vanligaste beskrivningarna. 

 

Att man ska få vara med och påverka vad som händer och bestäms. 

 

Ett samhälle som ska ta tillvara på allas åsikter och att ha en chans att påverka. 

 

Att alla har en chans att påverka. Det är inte enbart en som bestämmer ett beslut utan 

tillsammans kommer man fram till saker och ting. 

 

Alla ska ha lika mycket rätt att komma med en åsikt och få sin röst hörd. Jämlikhet.  

6 ANALYS & DISKUSSION 

Vårt syfte var att undersöka vad elever i skolår 9 har för erfarenhet av skolans demokratiarbete 

utifrån ett funktionalistisk, deltagar- samt deliberativt demokratiskt förhållningssätt. Tanken var 

sedan att göra en jämförande analys för att se huruvida elevernas syn stämmer överens med de 

riktlinjer om demokratiarbete som anges för grundskolorna i nationella och kommunala 

styrdokument. 
 

Vår första frågeställning handlar om vilken erfarenhet eleverna har av ett funktionalistiskt 

demokratiskt förhållningssätt i sin skola. Av resultatet framgår att elevernas funktionalistiska 

demokratiska förhållningssätt stämmer väl överens med det som krävs enligt det ålagda 

demokratiuppdraget. Detta är ett återkommande resultat i tidigare forskning, bland annat menar 

Oscarsson (2005) att den funktionalistiska demokratimodellen stämmer bäst överens med elevers 
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uppfattning av demokrati. Den dominerande bilden av demokrati hos elever i skolår 9 menar han 

är en beslutsprocess, folkstyre, innefattande olika fri- och rättigheter (Oscarsson, 2005). Utifrån 

de beskrivningar eleverna gör av begreppet demokrati förstärks denna bild då tyngdpunkten i 

elevernas svar på den kvalitativa frågan i enkäten handlar om rösträtt och möjligheten att få vara 

med att bestämma. Då vi använt oss av en liknande öppen fråga som Oscarsson (Hur vill du 

beskriva demokrati? respektive Vad är demokrati för dig?) anser vi att resultatet i hans och vår 

studie går att jämföra. Det kan vara ett resultat av en traditionell skolkultur; att beskriva 

demokrati med ord som rösträtt och folkstyre. Oscarsson (2005) menar att dessa svar återspeglar 

hur läroböcker och andra läromedel beskriver demokrati. Enligt den hierarkiska 

demokratiordningen kan detta dock ses som en god förutsättning för att också kunna uppnå en 

deltagar- respektive deliberativ demokrati då den hierarkiska ordningen förutsätter en 

funktionalistisk demokrati som grundbult för de andra två (jmf Oscarsson, 2005). I CIVIC-

studien går det att se ett samband mellan kunskap om demokrati och benägenheten att delta i 

framtida val, det vill säga att elever med mer kunskap i större utsträckning kommer delta i 

framtida val (Torney-Purta m.fl., 2001). Detta kan dock ses som ett alltför statiskt sätt att se på 

demokratifostran då tidigare forskning (se t.ex. Skolverkets rapport 210, 2001; Skolverket, 2003; 

Oscarsson, 2005) visat att utvecklingen av politisk kunskap hos elever gynnas av ett öppet 

klassrumsklimat med fritt meningsutbyte och möjlighet till kommunikationsträning. Englund 

(2000) menar att det deliberativa arbetssättet även kan vara ett effektivare sätt att lära när det 

gäller ämnen som inte rör värdegrundsfrågor. Här vänds alltså den hierarkiska ordningen till att 

den funktionalistiska demokratin blir beroende av den deliberativa demokratin.  

 

Vår andra frågeställning handlar om vilken erfarenhet eleverna har av ett deltagardemokratiskt 

förhållningssätt i sin skola. Av resultaten framgår först och främst att de flesta eleverna (66 %) 

saknar ett politiskt intresse. Det politiska intresset har stor betydelse för ett deltagande i politiska 

aktiviteter, valdeltagande och tilltro till det politiska systemet samt attityder till demokratiska 

värden (Oscarsson, 2005). Siffran bekräftar resultatet av tidigare forskning där det politiska 

intresset också var lågt. Vi har inte använt exakt samma formulering i vår enkät som den som 

använts i tidigare forskning. Formuleringen är dock så pass lika att vi anser att resultaten går att 

jämföra (jmf Torney-Purta m.fl., 2001; Oscarsson, 2005).  I vår undersökning finns det ett 

samband mellan politiskt intresse och föräldrars utbildningsnivå. Fler elever vars föräldrar är 

högutbildade är intresserade av politik. Skolans roll när det gäller demokratifostran innebär bland 

annat att motverka sådana skillnader hos eleverna (Englund i Roth & Jonsson, 2007). Det väcker 

frågan hos oss om hur väl skolan lyckas med att ge elever likvärdiga förutsättningar för ett aktivt 

framtida deltagande. I en studie gjord av National  Center For Education Statistics kommer man 

fram till liknande resultat som i vår studie, det vill säga att elever med högutbildade föräldrar är 

de som visats ha högst medborgerlig kompetens och lägst medborgerlig kompetens visar sig 

bland elever med minst utbildade föräldrar. Studien menar att föräldrar som är högre utbildade 

har barn som har mer vetskap om politik, är mer uppmärksam på politisk information och är mer 

säker i sina deltagarfärdigheter (jmf National Center For Education Statistics, 1998). 

 

Enligt Lpo 94 framgår att eleverna ska ha möjlighet att påverka undervisningen genom att delta i 

planering, välja kurser, ämnen och aktiviteter. Detta för att bereda elevernas utveckling att utöva 

inflytande och ta ansvar. Av undersökningen framgår att de allra flesta vill vara med och påverka 
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ämnenas innehåll, arbetsform, antal prov samt vilken form proven ska ha. Resultatet visar dock 

att det generellt är svårt att påverka i skolan. Denna diskrepans återfinns i Skolverkets rapport 

210 (2001) och i Oscarssons rapport (2005). Den största skillnaden i vad elever vill men inte 

upplever sig kunna påverka är ämnenas innehåll. Detta är också utmärkande i tidigare forskning 

som menar att lärare är villiga att låta eleverna påverka hur arbetet ska gå till men inte det 

innehållsliga. Det framgår inte i skolverkets rapport 210 (2001) vad orsaken till diskrepansen 

mellan viljan och den faktiska möjligheten att påverka är, även om man spekulerar i att det kan 

bero på antingen elevers orealistiska förväntningar eller maktstrukturer på skolan (Skolverkets 

rapport 210, 2001). Att elever inte har möjlighet att påverka menar Tursunovic (2008) beror på 

att skolan inte fullgör sin uppgift i att informera eleverna om deras rättigheter vad gäller att 

påverka sin skolsituation (Tursunovic, 2008 i Peterson & Hjerm, 2008). Av resultaten i vår 

studie framgår dock att elevernas erfarenhet är att de är informerade om sina rättigheter och 

skyldigheter i skolan, men att de trots det inte känner att de kan påverka sin skolsituation, vilket 

gör att vi ställer oss frågan om elevers möjlighet att påverka enbart har att göra med hur väl 

informerade de är om sina rättigheter och skyldigheter. Vi tänker oss att det kan ha att göra med 

den traditionella skolkulturen där lärare sitter inne med kunskap som elever okritiskt ska ta till 

sig (jmf Freire, 1972). Om eleverna inte känner till skolans skyldighet att informera om elevers 

rättigheter att påverka sin skolsituation, är det ett hinder för att eleverna ska kunna ifrågasätta 

vilken information de får. De får således förlita sig på och hoppas att den information de får är 

rätt och tillräckligt omfattande. Eleverna kanske tror sig ha fått all information, fast det i själva 

verket kan vara ett urval av information vald av läraren. Thornberg (2009) menar att det finns ett 

ojämlikt förhållande mellan lärare och elever där maktrelationen mellan lärare och elever präglas 

av att läraren disciplinerar omogna, okunniga och underordnade elever och att denna 

maktrelation är ett hinder för den deliberativa, kommunikativa läroprocessen och även utesluter 

elevers påverkansmöjligheter. Det innebär också att elever får en felaktig uppfattning om vad 

demokrati är (Thornberg, 2009). Dessa tankegångar återfinns i Freires (1972) så kallade 

”bankundervisning” som innebär att lärarens överordnade roll gentemot eleven består i att 

läraren sitter inne på kunskaper som eleven tålmodigt och passivt ska ta till sig. Detta skapar 

elever utan förmåga att kritiskt reflektera över den information läraren förmedlar. På detta sätt 

återskapas det ojämlika förhållandet mellan lärare och elever (jmf Freire, 1972). Elevers 

möjlighet att påverka tycks alltså inte enbart relateras till hur pass välinformerade de är om sina 

rättigheter och skyldigheter att påverka, utan kan även tänkas ha att göra med maktrelationen 

lärare - elev.  

 

Elevrådet, som fungerar som ett slags ombud för eleverna att kunna påverka sin situation i 

skolan, återfinns på de flesta svenska skolor och kan ses som en del i ett representativt system. 

Det är därför viktigt att eleverna känner en tilltro till elevrådets möjligheter till inflytande. I 

skolverkets rapport 210 (2001) framgår det att eleverna har låg tilltro till elevrådet vilket vi kan 

bekräfta även i vår undersökning. Endast hälften av eleverna svarar att de tror att elevrådet har 

möjlighet att påverka i skolan. Elevrådet tycks finnas i alla svenska skolor men om få elever tror 

att elevrådet kan hjälpa till i frågor som är viktiga att påverka har skolan misslyckats i sitt 

uppdrag att involvera eleverna i beslutsfattandet utifrån ett deltagardemokratiskt synsätt. Ur ett 

funktionalistiskt synsätt vore det tillräckligt att elevrådet existerar och att de som ingår i 

elevrådet förvaltar och förmedlar de övriga elevernas åsikter och synpunkter, men 
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deltagardemokratin ställer också krav på att ett intresse och en känsla av att det är meningsfullt 

att delta finns (jmf Skolverkets rapport 210, 2001). En förklaring till att tilltron till elevrådets 

möjligheter att påverka är bristfällig kan möjligen återfinnas i att ungdomar i högre grad än 

vuxna tar avstånd till beslut som är fattade av representanter (Tursunovic i Peterson, 2007). Det 

tycks alltså vara en dålig lösning med elevråd för att elever ska få en möjlighet att praktiskt öva 

sig i demokrati, ändå använder sig många skolor av den formen av påverkansmöjlighet för 

elever. Ett direkt inflytande, i form av deliberativa samtal och delaktighet, i skolan bör således få 

större inflytande kan tyckas. Det handlar också om att eleverna måste vara motiverade och 

intresserade av att påverka samt tro på att den möjligheten finns. I den europeiska rapporten 

menar man att elever bör få vara aktiva i beslutsfattandet tillsammans med lärare, föräldrar och 

andra vuxna på skolan. Skolans ansvar är att elever blir motiverade och engagerade i exempelvis 

elevråd eller andra former av ombud, såväl i skolan som i övriga samhället (European 

Commission, 2005).  

 

Vår tredje frågeställning handlar om vilken erfarenhet eleverna har av ett deliberativt 

demokratiskt förhållningssätt i sin skola. Argumentationsträningen i klassrummet upplevs som 

bra av en majoritet av eleverna. Generellt upplever eleverna att samtalsklimatet i klassrummet 

också är bra. Det är främst lärarnas respekt och uppmuntran i klassrummet som uppmäter bra 

resultat. De absolut flesta av eleverna upplever jämlikhet mellan varandra, både vad gäller kön 

och ursprung. Undervisningen tycks också vara anpassad till elevers individuella förutsättningar.  

I CIVIC-studien samt i det svenska underlaget av samma studie menar forskarna att det är viktigt 

med ett öppet klassrumsklimat för att fostra demokratiska medborgare och för att elever ska ha 

möjlighet att ta till sig demokratiska värderingar (Torney-Purta m.fl., 2001; Skolverkets rapport 

210, 2001).  Enligt Oscarsson (2005) finns det också ett samband mellan elevers upplevelse av 

möjlighet till kommunikationsträning och känslan av att kunna påverka i skolan samt framtida 

samhällsengagemang. Till skillnad från vår studie upplever en majoritet av eleverna i CIVIC-

studien (2001) och Oscarssons studie (2005) att klassrumsklimatet inte var öppet. Thornberg 

(2009) menar också att tyngdpunkten i realiteten ligger på att eleverna ska svara ”rätt” snarare än 

att i en deliberativ dialog ställa frågor, komma med egna förslag och argumentera. Utifrån 

Skolverkets rapport (2001) som menar att, när skolor använder deliberativa samtal uppfylls 

samhällets krav på att skolverksamheten ska bedrivas i demokratiska arbetsformer, ser vi det 

som positivt att skolorna i vår undersökning generellt uppnår bra resultat på den deliberativa 

delen.  

 

Det är 72 % av eleverna som anser att de får träna sig i att framföra sina åsikter och tankar. Detta 

kan tyckas vara ett högt resultat. Jämför man med Oscarssons studie (2005) framgår det av den 

att 79 % av eleverna som medverkade i den studien ansåg att de någon gång hade fått träna sig 

vad de tycker och tänker under skolåren 7-9. Det mest anmärkningsvärda resultatet i den 

deliberativa delen av vår studie är att 28 % av eleverna upplever att de inte får träna sig i att 

framföra sina åsikter och tankar. I Oscarssons studie är motsvarande siffra 21 %. Då våra frågor 

och svarsalternativ skiljer sig från de i Oscarssons studie avser vi inte att påstå att det skett någon 

förbättring alternativt försämring, utan snarare att konstatera att både då och nu finns en 

betydande grupp elever som upplever att de inte får träna sig i att framföra sina åsikter och 

tankar. Det är också 28 % av eleverna i vår studie som känner att deras synpunkter/förslag inte 
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tas på allvar av lärarna. Oscarsson (2005) menar att elever har små möjligheter att träna sig i 

argumentation och andra kommunikativa demokratifärdigheter som att lyssna på andra och att 

kritiskt granska det man lär sig i skolan (Oscarsson, 2005). Vi tänker att det är bra att eleverna i 

vår studie i relativt stor utsträckning erfar att de får öva sig i att framföra sina åsikter och tankar 

men att det ändå finns möjligheter till förbättring. Styrdokumenten ställer ju krav på att ”Skolan 

skall sträva efter att varje elev befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter… ”lära 

sig lyssna, diskutera, argumentera” (Lpo 94). Det går också tänka sig att 28 % upplever att de 

inte får träna sig i att argumentera på grund av tanken om en traditionell skolkultur av 

”maktrelationen” mellan lärare och elever, hos dessa elever. Om så är fallet har skolan ändå 

delvis misslyckats med sitt ålagda demokratiska uppdrag, då skolan ska sträva efter att varje elev 

utvecklar en förmåga att självständigt formulera och argumenterar för ståndpunkter enligt Lpo 

94. Det kan naturligtvis finnas andra anledningar, än en tanke om traditionell skolkultur, till 

varför 28 % av eleverna upplever att de inte får träna sig i att argumentera, såsom att de inte vill 

träna sig i att argumentera av skäl som att de är blyga eller osäkra, men skolan ska ändå sträva 

efter att varje elev utvecklar förmågan att lyssna, diskutera, argumentera och skolan ska även 

sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visar respekt i samspel 

med andra (jmf Lpo 94). Vi ser en risk med att elever upplever att de inte får möjlighet att träna 

sig i argumentation under deliberativa former samt att de inte känner att de egna åsikterna inte 

tas på allvar av lärare då de i framtiden kommer att möta människor som har skilda åsikter och 

värderingar än de själva. Roth (2003) menar att det är i det deliberativa samtalet som elever kan 

förändra och utveckla förståelsen och toleransen för skilda uppfattningar. Elever får även en 

förmåga att argumentativt legitimera demokratiska värden och handlingsnormer. Dessa förmågor 

är särskilt viktiga i ett mångkulturellt och föränderligt samhälle (Roth i Roth & Jonsson, 2003). 

6.1 Slutsats 
Sammanfattningsvis, för att besvara vår fjärde och sista frågeställning, kan sägas att skolorna i 

det stora hela uppfyller det ålagda demokratiuppdrag som regleras i styrdokumenten men att det 

finns vissa brister, i synnerhet när det gäller deltagardemokratin eftersom elever vill påverka sin 

skolsituation men erfar att de inte kan det. Det går inte att säga att den ena demokratiteorin är 

bättre än någon annan, snarare är deras olika funktioner nödvändiga och många gånger är de 

beroende av varandras existens för att demokratiarbetet ska fungera tillfredsställande i skolan. Vi 

kan i vår studie se att det funktionalistiska demokratiperspektivet tillsammans med den 

deliberativa har stort utrymme i grundskolan. Kanske har en förbättring skett då fler elever i vår 

studie upplever ett öppet klassrumsklimat, än vad som är fallet i tidigare studier gjorda i liknande 

syfte (jmf t.ex. Oscarsson, 2005; Torney-Purta m.fl., 2001). 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Den funktionalistiska demokratiteorin är den som har dominerat i skolhistorien och fortfarande 

är en del av den dominerande ordningen. Den största bristen i det deltagardemokratiska arbetet i 

skolan är att elever inte ges möjlighet att påverka, åtminstone är deras egna erfarenheter sådana. 

Elever vill vara med och påverka och elevråd är en funktionalistisk form för denna påverkan i 

skolan. Tilltron till elevrådet är dock inte hög hos eleverna. Hur får man då elever intresserade 

och motiverade till att vara med och påverka sin situation i skolan? Vi tror att en viktig del 
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handlar om att komma ifrån den traditionella skolnormen där lärare och elever i grunden ses som 

ojämlika parter. 

 

  



 
 

REFERENSLISTA 

Almgren, Ellen (2006). Att fostra demokrater – om skolan i demokratin och demokratin i 

skolan.Stockholm: Elanders Gotab. 

 

Billinger, Kajsa (2005). Fokusgrupper – en datainsamlingsmetod. Larsson, Sam; Lilja, John & 

Mannheimer, Katarina (red.), Forskningsmetoder i socialt arbete. Danmark: Studentlitteratur.  

 

Bryman, Alen (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Codex regler och riktlinjer för forskning (2010). Hämtat från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf den 18 maj 2010, kl 16.14. 

 

Dennvall, Verner & Vinnerljung, Bo (2006). Nytta och fördärv, socialt arbete i kritisk belysning. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola (2008). Statistisk verktygslåda – 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Polen: Studentlitteratur. 

 

Elofsson, Stig (2005). Kvantitativ metod – struktur och kreativitet. Larsson, Sam; Lilja, John & 

Mannheimer, Katarina (red.), Forskningsmetoder i socialt arbete. Danmark: Studentlitteratur. 

 

European Commission (2005). Citizenship Education at School in Europe. Pdf hämtad från 

http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/055EN/003_chap1_055EN.pdf 

den 10 maj 2010, kl.10.52. 

 

Freire, Paolo (1972)/8. Pedagogik för förtryckta. Falköping: Gummessons Boktryckeri AB. 

 

Giota, Joanna (2005). Exempel på forskningsetiska krav i enkätundersökningar. Larsson, Sam; 

Lilja, John & Mannheimer, Katarina (red.), Forskningsmetoder i socialt arbete. Danmark: 

Studentlitteratur. 

 

Jonsson, Britta & Roth, Klas (red.) (2003). Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och 

övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lilja, John (2005). Samhälls- och beteendevetenskapliga skalor. Larsson, Sam; Lilja, John & 

Mannheimer, Katarina (red.), Forskningsmetoder i socialt arbete. Danmark: Studentlitteratur. 

 

Magne Holme, Idar & Krohn Solvang, Bernt (1997). Forskningsmetodik – om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Stundetlitteratur. 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/055EN/003_chap1_055EN.pdf


 
 

Oscarsson, Vilgot (2005). Elevers demokratiska kompetens. Rapport från den nationella 

utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) – samhällsorienterade ämnen. Göteborg: Göteborgs 

universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik.  IPD-rapport Nr 2005:4. 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Sverige: Studentlitteratur. 

 

Skolverket (2000). Kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2000). Deliberativa samtal som värdegrund - historiska perspektiv och aktuella 

förutsättningar. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2001). Strategi för Skolverkets arbete med de demokratiska värdena. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverkets rapport 210 (2001). Ung i demokratin. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2003). Skolans roll för elevers kunskaper om demokrati. Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2006). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet m.m. Hämtat från http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069 den 24 april 

2010, kl 13.25. 

 

Socialstyrelsen (2006). Social rapport 2006. Hämtat från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-111-1 den 28 april 2010, kl. 16.21. 

 

Sveriges riksdag (2010). Svensk författningssamling (SFS). Skollag (1985:1100) hämtad från 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100 19 april 2010, kl. 

07.35. 

 

Thornberg, Robert (2009). School democratic meetings: Pupil control discourse in disguise. 

Teaching and teachers education, Volume 26, Issue 4 (924-932). 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Slovenien: Korotan Ljubljana. 

 

Torney-Purta, Judith; Lehmann, Rainer; Oswald, Hans & Schulz, Wolfram (2001). Citizenship 

and Education in Twenty-Eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen. 

Netherlands: International Association for the Evaluation of  Educational Achievement.  

 

Tursunovic, Mirzet (2008). Skolan och demokratifostran. Peterson, Abby & Hjerm, Mikael 

(red.), Etnicitet - Perspektiv på samhället. (167-185). Malmö: InterGraf AB. 

 

Regeringskansliet (2010). Delta och påverka. Hämtat från 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/504/a/13456 den 28 april 2010, kl 14.17

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1069
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-111-1%20den%2028%20april%202010
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100


 
 

U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics (1998). The Civic 

Development of 9th-Through 12th-Grade Students in the United States: 1996. Washington, DC. 

 

Örebro kommun (2010). Skolplan för Örebro kommuns förskolor och skolor 2008-2011. Pdf 

hämtad från http://www.orebro.se/988.html den 12 april, kl. 10.42. 
 

  

http://www.orebro.se/988.html


 
 

Hej! 

Vi är två studenter, Sara Åberg och Mattias Jinnerot, som studerar på socionomprogrammet, 

210 hp, vid Örebro universitet. Vi går näst sista terminen och håller just nu på att skriva vår 

C-uppsats. Vi tror att det är viktigt för ungdomar att de känner att de kan påverka sin egen 

situation och den omgivning som de lever i. Skolan är en viktig och stor del i ungdomars liv 

där denna kompetens bör utvecklas och därför har vi valt att undersöka just skolelever.  

Syftet är att undersöka hur elever i skolår 9 upplever sin vistelse i skolan utifrån ett 

demokratiskt förhållningssätt. Vi vill också jämföra svaren med de lagar som reglerar hur 

grundskolorna ska arbeta med demokrati.  

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta undersökningen när du vill, men vi 

hoppas att du kan tänka dig att ställa upp och besvara vår enkät, då vi tror att din kunskap och 

erfarenhet kan hjälpa oss att få svar på våra frågor. Enkäten är utformad så att dina svar är 

anonyma, vilket innebär att ingen kommer att kunna identifiera att det är du som fyllt i 

enkäten. Svarsresultaten kommer endast att användas för studiens ändamål.  

 

Det är viktigt att du läser igenom enkäten noga och svarar så sanningsenligt som möjligt. Vi 

finns till hands om du har några frågor. 

 

 

Tack för att du deltar! 

 

/Sara och Mattias  



 
 

Sätt en ring runt det korrekta alternativet. Om du bor på två ställen går det bra att fylla i 

både lägenhet och villa. 

 

1.  Jag är    a) Tjej      b) Kille 

2.  Jag bor i  a) Lägenhet      b) Villa 

 

Vad är den senast avslutade utbildningen som dina föräldrar har? Sätt en ring runt korrekt 

alternativ. Lämna tomt om du är osäker eller om du inte vet. 

3. Mamma   a) Grundskola     b) Gymnasium     c) Folkhögskola    d) Universitet/Högskola 

4. Pappa    a) Grundskola     b) Gymnasium     c) Folkhögskola    d) Universitet/Högskola 

 

Sätt ett kryss i rutan för det korrekta alternativet nedan 

5.  

a) Båda mina föräldrar är födda i Sverige 

b) Båda mina föräldrar är födda utanför Sverige 

c) En av mina föräldrar är född i Sverige och den andra utanför Sverige 

 

6. Vad är demokrati för dig? 

Skriv så mycket du kommer på. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Nedan följer ett antal påståenden som rör demokratiarbetet i skolan. Du ska markera din 

åsikt genom att sätta en ring runt det alternativ (bokstaven) som stämmer bäst överens med 

Din uppfattning.  

 

7. I skolans undervisning har vi fått lära oss      Exempel 

 om hur Sverige styrs        Jag tycker om glass 

a) Håller helt och hållet med        a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med         b) Håller delvis med 

c) Tar delvis avstånd       c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd      d) Tar helt och hållet avstånd 

 

8. Jag vet vilken ideologi de olika politiska partierna står för  

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 



 
 

9. Jag vet hur ett riksdagsval går till 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

Nedan följer några påståenden om rättigheter och skyldigheter 

10. Jag vet vilka de mänskliga rättigheterna är  

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

11. Jag vet vilka skyldigheter jag har i skolan 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

12. Jag vet vilka rättigheter jag har i skolan 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

Nedan följer några påståenden om vad skolan informerat dig om  

13. Jag vet vad målen för de olika ämnena är 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

14. Jag upplever att min skola är tydlig när det kommer till arbetsformer, dvs hur vi arbetar 

inom de olika ämnena  

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

 



 
 

15. Jag anser att jag får information om jämställdhet mellan kvinnor och män  

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

16. Jag känner till skolans nolltolerans när det gäller kränkande behandling och rasism  

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

17. Jag vet vad elevrådet har för uppgift 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

18. Jag vet hur man gör för att komma med i elevrådet 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

Nedan följer några påståenden om ditt politiska intresse och din vilja att påverka 

19. Jag är intresserad av politik 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

20. Hur brukar du göra om du är med någonstans där samtalet kommer in på politik? 

Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst med hur du brukar göra 

a) Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata politik 

b) Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen 

c) Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger vad jag själv tycker 

d) Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt 

 

 



 
 

Nedan fortsätter påståendena om ditt politiska intresse och din vilja att påverka och du 

markerar din åsikt genom att sätta en ring runt det alternativ (bokstaven) som stämmer 

bäst överens med Din uppfattning. 

21. Jag vill påverka innehållet i de olika ämnena, dvs vad vi ska arbeta med 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

22. Jag vill inte påverka arbetssättet inom de olika ämnena, dvs hur vi ska arbeta 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

23. Jag vill påverka hur proven i de olika ämnena ska se ut 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

24. Jag vill inte påverka hur många prov vi ska ha 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

Nedan följer några påståenden om dina möjligheter att påverka din skolsituation och samhället 

25. Jag känner att jag har haft möjlighet att påverka vilken grundskola jag ska gå i 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

26. Jag känner att jag kan påverka de olika ämnenas innehåll, dvs vad vi ska arbeta med 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 



 
 

27. Jag känner att jag kan påverka arbetssättet inom de olika ämnena, dvs hur vi ska arbeta 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

28. Jag känner att jag kan påverka hur proven i de olika ämnena ska se ut 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

29. Jag känner att jag kan påverka hur många prov vi ska ha 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

30. Jag upplever att elevrådet kan påverka i viktiga frågor 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

31. Jag känner att jag har förmågan att påverka samhället och dess utveckling 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

Nedan följer några påståenden om kommunikation i undervisningen 

32. Jag får träna mig i att framföra mina egna åsikter och tankar 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

 

 

 

 



 
 

33. Jag får träna mig i att lyssna på andras åsikter och tankar 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

34. Jag får träna mig i att argumentera för mina åsikter 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

35. Jag är beredd att ge vika för min åsikt om någon annan har ett bättre argument för sin 

åsikt 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

36. Lärarna brukar diskutera tillsammans med oss elever om hur vi ska vara mot varandra i 

skolan 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

Nedan följer några påståenden om samtalsklimatet i din klass 

37. Jag är bekväm med att framföra mina åsikter/frågor i klassrummet 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

38. Jag känner att mina synpunkter/förslag tas på allvar av lärarna 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 



 
 

39. Jag känner att mina synpunkter/förslag respekteras av mina klasskamrater 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

40. När vi diskuterar frågor som man kan ha olika åsikter om respekterar lärarna allas olika 

åsikter 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

41. Lärarna uppmuntrar att olika åsikter förs fram av eleverna 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

Nedan följer några påståenden om jämlikhet 

42. Jag känner att alla i min klass är lika mycket värda oavsett kön 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

43. Jag känner att alla i min klass är lika mycket värda oavsett vilket ursprung man har 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

44. Undervisningen är anpassad så att varje elev har möjlighet att ta till sig kunskapen 

oavsett vilka förutsättningar man har 

a) Håller helt och hållet med 

b) Håller delvis med  

c) Tar delvis avstånd 

d) Tar helt och hållet avstånd 

 

Tack för din medverkan! 

 


