Skoleelevers holdninger til Politik
Svar fra Børnerådets Børnepanel om Børn og Politik
Børnerådet har sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd og Danmarks Pædagogiske Universitet
lavet en stor spørgeskemaundersøgelse om unges forhold til politik. Besvarelsen af
spørgeskemaerne har Børnerådets Børnepanel taget sig af. Børnepanelet bestod af 7. klasseelever
fra skoler rundt om i Danmark. Ud fra elevernes svar er der blevet lavet en såkaldt
Børnepanelrapport. Den er sendt ud til mange forskellige mennesker, lige fra Statsministeren og
folketingsmedlemmerne til lærerne fra panelklasserne. Derudover er den blevet omtalt i pressen, og
der er derfor rigtig mange, der kan få glæde af resultaterne af undersøgelsen.
Men fordi rapporten er meget lang, har vi valgt at præsentere hovedpointerne fra den her på
hjemmesiden. Det har vi for at du, og andre børn og unge, også kan få glæde af de mange og
interessante svar, om unges forhold og holdninger til politik.
Disse 6 emner svarede eleverne på:
1: Hvad synes eleverne om politik?
Det er ikke ret mange af eleverne, der er direkte interesserede i politik, men når de bliver spurgt
om deres interesse for samfundsmæssige problemer, stiger interessen markant. Politik går jo i
høj grad ud på at løse problemer i samfundet, derfor vil et samfundsmæssigt problem tit være
det samme som et politisk problem. Eksempler kan fx være: Hvordan sørger vi for, at der ikke
er så mange arbejdsløse, hvordan undgår vi krig, eller hvordan kan vi sørge for, at børn og unge
lærer nok i skolen. Hvis man ser på politik som en vej til at løse samfundsmæssige problemer
er der 1 ud af 3 elever der svarer, at de interesserer sig for politiske problemstillinger. Det vil
sige at en tredjedel af eleverne faktisk synes, at politik er spændende.
2: Hvordan får eleverne viden om politik?
De fleste af eleverne får viden om politik fra medier som fjernsyn og aviser. De elever der taler
med deres mor og far om politik, følger også mere med i mediernes dækning af politiske emner.
Eleverne tror ikke på al information, de får gennem massemedierne og de tror ligesom voksne,
mere på nogle medier end andre. Fx tror eleverne mere på, hvad de ser og hører i TV-Avisen på
DR, end i fx Metro Expres eller Urban.
Nedenunder kan du se, hvad eleverne har valgt som de mest spændende politiske emner at følge
med i:
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Hvor meget har du interesseret dig
for…

Næsten slet ikke

fattigdom og sult i Afrika
krigen i Irak

Lidt, men ikke så
meget

18,8%

43,7%

En hel del
27,4%

Rigtig meget
10,1%

7,7%

31,6%

42,8%

17,9%

15,7%

35,6%

34,0%

14,8%

5,1%

15,7%

42,6%

36,5%

problemer med truede dyrearter i verden

23,3%

31,1%

24,7%

20,8%

Gennemsnit

14,1%

31,5%

34,3%

20,0%

Sygdommen SARS i Kina
terroristernes angreb på de to tårne i
New York

Udfra de svar eleverne kommer med i skemaet, kan man se, at de er mere interesserede i krig og
terrorisme end sult og truede dyrearter. Det kan være fordi, at krig og terrorisme er problemer
som har karakter af ”store nyheder”. Samtidig er krig og terrorisme noget som vi alle bliver
forskrækkede over og bange for. Informationerne om truede dyr og fattige i Afrika er der jo hele
tiden, og de vækker derfor ikke så meget opsigt.
3: Elevernes ønske-liv
Elevernes personlige mål og ønsker
På spørgsmålet om hvad der er de vigtigste mål for deres fremtid, svarer eleverne, at de først og
fremmest vil have familie og børn. 7 ud af 10 mener, at et liv med familie og børn er det
vigtigste mål. Der er ikke ret mange, der mener, at det er særlig vigtigt at blive kendt og berømt.
Det er faktisk lidt pudsigt, når man tænker på, hvor populære programmer som Popstars og
Stjerne for en aften er for tiden. For de handler jo netop om at blive kendt og berømt.
Nedenunder kan du se, hvad eleverne ellers ser som vigtige mål for deres liv:

De tre vigtigste ting for min fremtid er:
Et liv med familie og børn

71,9%

En god uddannelse

61,4%

Et fast arbejde

41,9%

Et godt sted at bo

33,3%

Mulighed for at rejse ud og opleve verden

26,8%

En følelse af fællesskab med andre mennesker

20,3%

At tjene mange penge

18,7%

Megen fritid

10,6%

Mulighed for personlig udvikling

9,2%

At blive kendt og berømt

8,0%

Elevernes mål og ønsker for samfundet
2 ud af 3 elever vil hellere have et samfund hvor samarbejde og enighed mellem mennesker
prioriteres højt, end et samfund hvor man har frihed til at selv at bestemme, hvordan man vil
leve sit liv. Samtidig mener de fleste af eleverne, at det er vigtigt at samfundet kan tage sig af de
syge og svage mennesker, og at man sikrer lov og orden. Der er altså flere der interesserer sig
for at samfundets fælles bedste, end for at man kan få lov til at gøre hvad man vil.
4: Elevernes forståelse af hvem der har magt og hvem man kan have tillid til i Danmark
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På spørgsmålet om hvem der har mest magt i Danmark svarer 2 ud af 3 elever, at det har
regeringen. Eleverne mener ikke, at fx militæret eller private virksomheder har ret meget at
skulle have sagt. På spørgsmålet om hvem eleverne har mest tillid til, svarer de fleste, at de har
mest tillid til politiet og mindst tillid til de politiske partier. Eleverne har faktisk større tillid til
EU end til den danske regering. Det tyder på, at eleverne forholder sig kritisk til de, der har
magten i Danmark og at de forholder sig til politiske spørgsmål og emner.
5: Hvordan vil eleverne deltage og opnå indflydelse i samfundet
4 ud af 5 af eleverne svarer, at de vil stemme til et folketingsvalg. Det kan man forstå, som om
at de mener, at det er vigtigt at deltage i beslutningen om, hvilke partier der skal have magten i
Danmark. De fleste af eleverne mener også, at det at være med i et politisk parti, er den bedste
måde at få indflydelse på de politiske beslutninger. Men der er ikke ret mange af eleverne, der
kan forestille sig at blive medlem af politiske partier. Der er heller ikke ret mange, der tror, at de
vil komme til at skrive læserbreve, selvom mange elever ser denne form for deltagelse som
meget effektiv.
At eleverne forholder sig lidt tøvende overfor at gå ind i politik og deltage i den offentlige debat
kan skyldes mange ting. Men en af årsagerne kan være, at de ikke føler, at de ved nok om alle
mulige forskellige politiske emner.
6: Hvornår mener eleverne at man skal have lov til forskellige ting
På spørgsmålet om, om alderen for stemmeret skal sættes ned har eleverne delte meninger. Der
er lige så mange, der mener, at den skal ned, som der er af eleverne, der mener, at den skal blive
ved med at være 18 år. Langt de fleste af eleverne mener ikke, at børn behøver at deltage i
politik. De vil faktisk helst have at de voksne tager ansvar for politiske beslutninger.
Eleverne blev bedt om at vælge en af de to sætninger, som står i skemaet nedenunder, frem for
den anden. Og det var næsten 8 ud af 10, der har valgt den sætning, der handler om at lade de
voksne tage ansvaret for politiske spørgsmål. Det virker altså som om, at eleverne synes, at det
er bedst, at børn får lov til at være børn så længe som muligt.
Total

Drenge

Piger

Det er vigtigt, at børn så tidligt som muligt lærer om demokrati og
får indflydelse. Både i skolen og i samfundet.

20,9%

23,7%

17,6%

Det er vigtigt, at børn får lov at være børn så længe som muligt. De
voksne må selv styre samfundet og skal ikke for tidligt give børn
indflydelse.

77,7%

74,7%

81,1%

Hvad har vi lært af Børnepanelets svar?
Vi har lært flere vigtige ting om danske skoleelever udfra svarene i undersøgelsen:
·
·
·

Eleverne er interesserede i politiske spørgsmål.
Eleverne vil bruge deres ret til at stemme for at få indflydelse på samfundet.
Eleverne mener det er vigtigere at få børn og familie end at blive rig og berømt.
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·
·
·

Eleverne mener det er vigtigt at samfundet tager sig af de svage og at man overholder lov og
orden.
Eleverne mener at der skal være aldersgrænser der beskytter børn. Fx for hvornår man kan
komme i fængsel eller hvornår man må købe alkohol
Eleverne tænker meget på andre end dem selv og er interesserede i at det skal gå godt for
alle i samfundet.

Tak til eleverne
Tak til alle jer der har været med til at svare på spørgeskemaerne om Børn og politik. Uden jeres
svar var rapporten om Børn og Politik aldrig blevet til noget. Som altid har jeres svarprocent været
rigtig høj på 83%, og vi håber, det betyder, at I syntes det var sjovt at være med.
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