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Abstract  
 

Political issues are at the moment a hot topic among Swedish citizens, and the last few years a 

growing democratic dissatisfaction has surfaced, something that both media and the Swedish 

government has recognized. The Swedish school, especially the upper secondary, has a 

mission to educate democratic citizens – but to what extent they actually succeed is uncertain. 

This study aims to investigate what the democratic orientations look like for Swedish students 

in upper secondary school, and if social studies education affects their democratic 

orientations. It will also investigate differences between student’s gender and field of study, 

and if they affect democratic orientations. This is studied by designing a survey to 101 

students in upper secondary school about their democratic orientations and their experience of 

the mandatory social studies-course. The results show that students in vocational programs 

has poor understanding of the functions of a democratic state, far lower than students in 

university preparatory programs. It also indicate that the students overall have fairly low 

political efficacy. The results further show that there is some correlations between some 

aspects of students’ democratic orientations and their social studies course, mainly between 

their interest in the subject and their enjoyment of the education. There is however not enough 

evidence from this study’s result to claim that the educational system is either a strong or 

weak democratic socialisation agent.  
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1. Inledning 

Det enda bestående är förändring. Herakleitos (535 - 475 f.Kr.) berömda citat känner nog 

många igen då det används flitigt, inte minst som slagord för olika typer av 

kompetensutveckling. Det stämmer dock in på mycket, inte minst på samhället i stort som 

ständigt är i förändring och där olika samhällsfrågor engagerar mer än andra i olika tider. I 

dagens svenska samhälle är politiska frågor hetare än på länge och engagerar många. 

Sverigedemokraternas stigande popularitet och ökade migrationsströmmar är heta 

diskussionsämnen, särskilt det senaste året i och med flyktingkrisen där miljontals människor 

från framförallt södra och östra medelhavsområdet försöker ta sig till EU och Sverige.  

Migrationsfrågan engagerar som sagt många människor, dock inte alltid på ett positivt sätt. I 

en svensk kontext har vi den senaste tiden sett prov på såväl stort humanitärt inriktat 

frivilligarbete samt hat- och våldsdåd. Det är inte heller alltid som medborgarengagemanget 

framstår som särskilt utbrett och det finns studier som antyder att i synnerhet ungdomars 

tilltro till demokratin är begränsad. Under de senaste åren har vissa undersökningar (Aziz 

2012) visat att unga svenskar inte längre värdesätter demokratin i samma utsträckning som 

förr, och att vissa till och med skulle kunna tänka sig ett mer diktatoriskt styrelsesätt. Även 

om andra forskare är kritiska till sådana undersökningar och vilka slutsatser man egentligen 

kan dra från dem (Lindberg 2011) visar det på tendenser om att det finns ett demokratiskt och 

politiskt missnöje. Detta har även regeringen noterat och de betonar att skolan har en 

nyckelroll i att försöka lösa detta. Även forskare är mer eller mindre överens om att utbildning 

är den viktigaste faktorn i medborgarnas förhållande till politik (Broman 2009:13).  

Det finns sedan lång tid tillbaka en debatt i forskarvärlden om i vilken utsträckning man 

faktiskt kan påverka individers demokratiska och politiska åsikter och förhållningssätt, och i 

så fall hur man gör det. Teoretiskt brukar detta benämnas politisk eller demokratisk 

socialisation, vilket kort kan sammanfattas som ett skeende i vilket människor utvecklar 

samhälleliga och medborgerliga attityder och kompetenser samt olika politiska eller 

demokratiska åsikter (Andersson 2013:34). De handlingar och händelser som utgör politiska 

och demokratiska socialisationsprocesser utförs av aktörer (Denk 2009:121f), och 

skolväsendet betraktas av många som en sådan aktör. Att de åtminstone har den intentionen är 

tydligt i skolans styrdokument. Ett av skolans övergripande uppdrag, måhända ett av de mest 

centrala, är att man ska uppfostra medborgare med demokratiska värderingar och med respekt 

för alla människors lika värde och rättigheter (Skolverket 2011:5). Detta är centralt i skolans 
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värdegrund genom alla åldrar, men gymnasieskolan har ett särskilt ansvar då det är under 

elevernas sista gymnasietid, eller precis därefter, som de blir myndiga, röstberättigade 

medborgare.  

Utöver värderingar handlar skolans demokratiuppdrag också om att skolan ska bidra till att 

eleverna blir aktiva medborgare, att de deltar i demokratiska beslutsprocesser och engagerar 

sig i samhället. Dessa är ämnesövergripande mål, men där samhällskunskapsämnet har ett 

särskilt ansvar att lära eleverna detta. En del av samhällskunskapsämnets syfte är att utveckla 

elevernas demokratiska och politiska faktakunskaper och deras förmåga att kunna se på frågor 

från olika perspektiv. De ska bli kritiska och självständiga samhällsmedborgare som försöker 

bilda sin egen uppfattning och som ska kunna ta ställning i politiska frågor (Skolverket 

2011:143f). Om skolväsendet, och samhällskunskapsämnet i synnerhet, vill förändra 

ungdomars politiska och demokratiska förhållningssätt och värderingar behöver man först och 

främst veta hur de faktiskt ser ut. Om elevernas demokratiska och politiska åsikter och 

värderingar överlag skulle ligga i linje med skolväsendets skulle de naturligtvis inte behöva 

förändras. En individs samlade förhållningssätt gentemot demokrati kan man beteckna som 

dess demokratiska orientationer, ett begrepp som hädanefter används i denna uppsats 

(Broman 2009:47f). Hur elevers demokratiska orientationer faktiskt ser ut är en av de saker 

som denna uppsats ska utreda. 

Den svenska gymnasieskolan och samhällskunskapsämnet har alltså uttalade uppdrag när det 

gäller att förankra demokratiska värderingar och fostra aktiva medborgare. I vilken mån detta 

sedan förverkligas är en annan, mycket komplex, fråga. Det finns samhällskunskapsdidaktiska 

studier som på olika sätt antyder både begränsningar och möjligheter1. I dessa betonas också 

att många andra faktorer säkerligen påverkar elevernas demokratiska orientationer, 

exempelvis social bakgrund, kamrater, sociala medier och medierapportering. Det finns även 

en del forskning som undersöker vilken påverkan kön och programinriktningar på gymnasiet 

har2. Killar verkar t.ex. ha en något högre politisk självtilltro än tjejer (Ekman 2013:7f) och 

flera empiriska resultat pekar på att de elever som läser högskoleförberedande program 

överlag har starkare demokratiska orientationer, t.ex. högre politisk självtilltro, och kunskaper 

än de som läser yrkesförberedande. Skillnader mellan programinriktningar förefaller nu kunna 

vara en faktor mer än tidigare efter 2011 års skolreform och införandet av Lgy 11, vilket 

                                                 
1 Se t.ex. Ekman (2007), Broman (2009), Forsberg (2011), Andersson (2012), Sandahl (2015). 
2 Se t.ex. Ekman (2007), Forsberg (2011), Andersson (2012) och Sohl (2014),   
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innebar förändringar för samhällskunskapsämnet. Dess centrala innehåll och kunskapsmål 

förblev intakta men de yrkesförberedande gymnasieprogrammens undervisningstid i ämnet 

halverades. Effekterna av denna förändring är ännu oklara, har skillnaderna mellan 

programinriktningarna därmed även ökat? 

Om skolan därmed kan ses som en svag eller stark demokratisk socialisationsagent är 

omdebatterat, och forskare verkar än så länge inte kunna ge ett unisont svar. En förhoppning 

med denna uppsats är att den ska kunna frambringa argument för den ena eller andra 

ståndpunkten.   

  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur gymnasieelevers demokratiska 

orientationer ser ut samt om samhällskunskapsundervisningen förefaller ha påverkat dessa, 

och isåfall hur. Om kön och studieinriktning verkar ha någon betydelse för deras 

demokratiska orientationer kommer även att analyseras. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur ser elevernas demokratiska orientationer ut? 

 Har elevernas kön och studieinriktning betydelse för deras demokratiska orientationer, 

i så fall på vilket sätt? 

 Förefaller samhällskunskapsundervisningen påverka deras orientationer, i så fall på 

vilket sätt? 

 

1.3 Avgränsningar 

Jag anser det vara nödvändigt att redan här avgränsa uppsatsens inriktning för att tydliggöra 

dess ramar. Jag vill här förtydliga min användning av begreppet demokratiska orientationer i 

denna uppsats, då innebörden skiljer sig från andra forskares användning av den, t.ex. 

Bromans (2009:47f). I denna uppsats undersöks tre särskilda aspekter av elevernas 

demokratiska orientationer, dessa motiveras även i kapitel 3.2. Dessa är elevernas 

demokratiska normer, deras politiska självtilltro och deras förståelse av demokratins funktion. 

Det finns andra aspekter av deras demokratiska värderingar, förhållningssätt och kunskaper 

som också skulle vara intressanta att undersöka, men dessa avgränsningar görs främst på 
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grund av uppsatsens tids- och innehållsmässiga ram. Genom att fokusera på tre aspekter 

istället för fler möjliggör det ett större analytiskt djup i undersökningen. När jag sedermera 

talar om elevernas demokratiska orientationer i uppsatsen innefattar det således dessa tre 

aspekter, som följaktligen är centrala i uppsatsens undersökning. 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med kapitel 2 som handlar om hur den svenska gymnasieskolans 

demokratiska uppdrag ser ut, och vilken särskild roll samhällskunskapsämnet har i det. Detta 

följs av ett kapitel som förklarar det teoretiska ramverket för denna uppsats. Den består av två 

delar och beskriver de två centrala teoretiska begreppen i denna uppsats, demokratisk 

socialisation och demokratiska orientationer, och användningen av dem. Efter detta synas det 

befintliga forskningsläget för ungdomars, och i synnerhet gymnasieelevers, demokratiska 

åsikter och förhållningssätt, samt samhällskunskapsdidaktisk forskning med relevans för 

denna studie. I kapitel 5 beskrivs de metodologiska val som gjorts och utgångspunkterna och 

ramarna för uppsatsens undersökning fastställs. I kapitel 6 redovisas denna uppsats empiriska 

undersökning och i kapitel 7 sammanfattas först resultaten och uppsatsens frågeställningar 

besvaras. Sedan diskuteras resultatet i förhållande till skolans uppdrag och tidigare forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. Den svenska gymnasieskolans demokratiska uppdrag 

I denna del granskas och analyseras den svenska gymnasieskolans och 

samhällskunskapsämnets demokratiska uppdrag utifrån den senaste läroplanen för 

gymnasieskolan, Lgy 11. Samhällskunskapsämnets två nuvarande gymnasieobligatoriska 

kurser, 1a1 respektive 1b, analyseras även och fokus ligger särskilt på om det finns skillnader 

kurserna emellan som kan påverka elevernas demokratiska orientationer.  

 

2.1 Gymnasieskolans demokratiska uppdrag 

Det finns en hel del forskning som undersöker och analyserar skolans demokratiska uppdrag. 

Det råder inga tvivel om att skolan har ett demokratiskt uppdrag, det är alla forskare eniga om 

och det står även uttalat i styrdokumenten. I denna del ska jag kort redogöra för hur det 

demokratiska uppdraget i svensk skola uppkom och hur det har sett ut tills idag. Det finns 

dock få som ännu har klargjort hur det ser ut i den relativt nya läroplanen för gymnasieskolan 

2011. Jag ska därmed försöka reda ut vad Lgy 11 egentligen har för uttalat demokratiskt 

uppdrag, vilka kunskaper och värden eleverna enligt styrdokumentet ska lära sig och ta till 

sig.  

 

2.1.1 Historisk genomgång av skolans demokratiska fostransuppdrag 

Den svenska staten styr skolans uppdrag genom utformandet av läroplaner. En läroplan är en 

utbildningsplan för vilka kunskaper och värden som ska förmedlas av alla skolor i Sverige, 

och där kan staten förmedla det samhälleliga syftet med skolan. Att den svenska skolan 

medvetet försöker fostra demokratiska medborgare började redan år 1946, i efterdyningarna 

av andra världskriget. I 1946 års skolkommission föreslogs att skolans främsta uppgift bör 

vara att fostra demokratiska medborgare, något som uppenbarligen behövdes efter de 

totalitära och fascistiska strömningarnas framfart under 30- och 40-talen. Ett nytt ämne 

infördes även för grundskolan vars främsta syfte var just undervisning om demokratiska 

kunskaper och värden, samhällskunskap. Från 1946 och fram tills idag har det hela tiden 

funnits ett uttalat syfte att skolan ska fostra demokratiska medborgare, men det har inte varit 

utan kontroverser. Främst har det diskuterats om skolans så kallade ’dubbla uppdrag’, att dels 

fostra demokratiska medborgare och dels att skolan opartiskt ska lära dem kunskaper och 

färdigheter. Debatten om vad som bör prioriteras och hur undervisningen därigenom bör 
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utformas har under de senaste 50 – 60 åren gått fram och tillbaka, och de rådande opinionerna 

om demokrati och vetenskap har ofta varit avgörande (Almgren 2006:10f). 

År 2011 genomfördes en stor skolreform för grund- och gymnasieskolan där de tidigare 

läroplanerna Lpo & Lpf 94 ersattes av Lgr & Lgy 11, eller Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 som är den sistnämndas fullständiga 

namn.  För gymnasieskolan blev det på ett övergripande plan en tydligare differentiering 

mellan de teoretiska och yrkesförberedande gymnasieprogrammen. Tanken var att eleverna 

som läser de teoretiska programmen ska bli bättre förberedda för framtida högskolestudier, 

samtidigt som eleverna som läser de yrkesförberedande ska bli bättre förberedda för sitt 

kommande yrkesliv (Skolverket 2010). De nämnda förändringarna har inneburit en mindre 

betoning på skolans medborgarfostrande uppdrag och ett större fokus på förberedelser inför 

kommande yrkesliv (Vetenskapsrådet 2015). I kommande del ska jag mer konkret försöka 

reda ut hur skolans demokratiska fostran uttrycks i den rådande läroplanen Lgy 11.  

 

2.1.2 Skolans demokratiska uppdrag enligt Lgy 11 

Den allra första meningen i Lgy 11 är att skolväsendet vilar på demokratins grund. Det 

fastställs att utbildningens syfte enligt skollagen är att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Det är därmed tydligt att eleverna inte endast ska lära sig olika 

faktakunskaper utan även ta in och anamma olika värden. Detta förtydligas även i kommande 

stycke på följande vis: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på.” (Skolverket 2011:5). Som citatet visar ska eleverna mer specifikt anamma de 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på, rättare sagt de normativa 

demokratiska uppfattningar som finns i dagens samhälle, samt de mänskliga rättigheterna. Det 

står explicit att skolan ska försöka fostra demokratiska elever, något som synliggörs i följande 

citat: ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig 

handling.” (Skolverket 2011:11). Vad dessa värderingar, som läroplanen menar att det 

svenska samhället vilar på, mer konkret innebär framgår dock inte uttryckligt, men det går att 

urskilja ifrån andra meningar i Lgy 11. Några centrala värden samt egenskaper går att 

exempelvis att utröna ur följande citat: 
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande (Skolverket 2011:5). 

Som citatet visar ska undervisningen lära eleverna att alla människor är lika värda och att de 

så småningom ska bli laglydiga, ansvarsfulla och sympatiska medborgare. Skolan ska även 

fostra eleverna till att bli sympatiska och empatiska människor, inte minst för de i samhället 

som av olika anledningar har det svårt. Det framförs även att eleverna ska lära sig att kunna 

göra medvetna ställningstaganden med den kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter 

som de ska lära sig, och därmed bli aktiva samhällsmedborgare. Detta ska även uppnås genom 

att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar, alla ska kunna komma till tals och uttrycka 

sin åsikt och lära sig att se på saker från olika perspektiv. Skolans paradoxala s.k. ’dubbla 

uppdrag’ blir även tydligt i Lgy 11, där det tydliggörs att skolans uppgift är att varje elev ska 

”… finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet.” (Skolverket 2011:5).  I Lgy 11 framförs det även några allmänna 

kunskapskrav som eleverna ska uppnå efter genomförd gymnasieutbildning, oavsett 

programinriktning. Här framkommer det att eleverna ska få förutsättningar för att kunna delta 

i demokratiska beslutsprocesser i samhället, men även i arbetet (Skolverket 2011:10). 

Det är i Lgy 11, likt tidigare läroplaner, tydligt att skolan försöker fostra demokratiska 

medborgare. Det finns en tydlig, uttalad vilja att fostra elever till demokratiska medborgare. I 

exakt vilken riktning och exakt vilka attribut och beteende en ideal medborgare bör ha 

framgår inte explicit, men en hel del egenskaper nämns som ger oss en aning. Skolan vill 

fostra sympatiska, empatiska, ansvarskännande och laglydiga, politiskt och demokratiskt 

aktiva medborgare som har respekt för alla människors lika värde. Den ideale medborgaren 

kan göra egna ställningstaganden, framföra sina egna ståndpunkter i sakfrågor men samtidigt 

respektera andra åsikter samt ha ett kritiskt förhållningssätt. Det blir många superlativ, men 

det ger oss ändå en ungefärlig bild av hur en ideal medborgare ser ut enligt Lgy 11. Detta 

demokratiska fostransuppdrag är ett minst sagt komplext uppdrag för alla inblandade 

verksamma inom skolväsendet. Det finns dock ett ämne som har ett särskilt ansvar för att 

försöka förverkliga detta, samhällskunskapsämnet. 
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2.2 Samhällskunskapsämnets särdrag 

Samhällskunskap är ett relativt ungt skolämne som inte blev ett eget ämne på gymnasieskolan 

förens 1965. Redan 1918 fanns däremot ämnet Medborgarkunskap där man belyste 

demokratiska och ideologiska frågor samt de rättigheter och skyldigheter man har som 

medborgare. Samhällskunskaps kärna har därmed funnits i den svenska undervisningen 

betydligt längre än sedan 1965 (Schüllerqvist & Osbeck 2009:33).  

Samhällskunskapsdidaktikern Ann Bernmark-Ottosson (2009) menar att det finns relativt lite 

forskning om samhällskunskapsdidaktik. Av den forskning som finns fokuserar mycket på 

samhällskunskapens ’dubbla uppdrag’, att lära ut ämneskunskaper men även att fostra 

demokratiska medborgare (Bernmark-Ottosson 2009:37). Historie- och 

Samhällskunskapsdidaktikern Johan Sandahl (2011) menar även han att det finns lite 

forskning om samhällskunskapsämnet och dess didaktik och han menar att det finns flera 

anledningar till detta. Framförallt menar Sandahl att det är för att ämnet saknar en central 

akademisk disciplin, istället är samhällskunskap snarare uppdelat i fyra olika discipliner: 

nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap och kulturgeografi. Dessa discipliner i sig har 

oftast haft väldigt lite forskningsintresse för frågor som endast berör skolan och undervisning. 

Han argumenterar även för att på grund av att samhällskunskap numera har en nästintill 

självklar roll i den svenska skolan kan vara en annan anledning till att det inte forskas så 

mycket kring det. Sandahl tar som ett exempel upp historieämnet som hade en mindre kris 

under 1980- och 1990-talet och som sedan fick ett stort forskningsintresse (Sandahl 

2011:15ff). 

 

2.2.1 Samhällskunskapsämnets övergripande uppdrag 

Tidigare nämndes den senaste skolreformen vilket innebar ett skifte från Lpf 94 till Lgy 11, 

och det innebar även stora förändringar för samhällskunskapsämnet. Detta märks inte minst 

på gymnasieskolans yrkesförberedande program, där eleverna efter Lgy 11 har hälften så 

mycket obligatoriskt samhällskunskapsundervisning som tidigare, medan de teoretiska 

programmens mängd fick förbli likvärdig. Det finns i nuläget, åtminstone till min kännedom, 

ingen forskning om vilka implikationer Lgy 11:s reform har haft på 

samhällskunskapsundervisningen. Det pågår dock för tillfället ett ambitiöst forskningsprojekt 

lett av Joakim Ekman vid Södertörns högskola i samarbete med Göteborgs och Uppsalas 

universitet som beräknas vara klart 2016 vid namn Hur påverkar reformer av 

samhällskunskap ungas medborgarkompetens?. I forskningsbeskrivningen poängterar de att 
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det länge har förts en diskussion om huruvida mängden samhällskunskapsundervisning har 

någon avgörande betydelse för elevernas demokratiska fostran. Eftersom eleverna tidigare har 

läst lika mycket har det varit svårt att undersöka, något som nu blir mer genomförbart 

(Vetenskapsrådet 2015). Det är således ett aktuellt, men ännu outforskat område. Nedan ska 

jag nu försöka reda ut vad samhällskunskapsämnet generellt ska lära eleverna enligt 

styrdokumenten. 

Samhällskunskapsämnets övergripande kunskapsmål sammanfattas i fem punkter som 

undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att utveckla. Tre av dessa är att kunna 

uttrycka sig i olika presentationsformer, att utveckla sin källkritiska förmåga och att kunna 

analysera olika samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder och teorier. 

Eleverna ska även förstå de historiska förutsättningarnas betydelse och hur ”ideologiska, 

politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av 

individer, grupper och samhällsstrukturer” (Skolverket 2011:143). Den sista punkten, som står 

som den första av de fem i Lgy 11 lyder: 

Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva 

rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och 

funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv (Skolverket 2011:143). 

Som citateten illustrerar ska samhällskunskap ge eleverna förutsättningar för att utveckla flera 

kunskaper som kan ha en stor påverkan på deras demokratiska orientationer. Eleverna ska lära 

sig om demokrati och hur samhället fungerar, samt vilken organisation och funktion den har. 

Utöver kunskapsmålen förtydligas även i ämnets syfte att eleverna ska utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt och ”Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet” (Skolverket 2011:143). Som citatet visar ska 

samhällskunskapsundervisningen se till så att eleverna i framtiden blir medborgare som är 

aktiva i samhällslivet. Skolväsendet visar genom styrdokumenten tydligt att 

samhällskunskapsämnet har ett särskilt viktigt ansvar i utvecklandet av elevernas 

demokratiska värderingar och förhållningssätt.  

 

2.2.2 Samhällskunskap 1a1 & 1b 

Tidigare nämndes övergången till Lgy 11 som har inneburit en större differentiering mellan de 

yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieprogrammen, och att dessa 

förändringar även fått implikationer på samhällskunskapsämnet. I följande del ska jag 
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undersöka vad eleverna ska lära sig enligt det centrala innehållet i de gymnasiegemensamma 

kurserna Samhällskunskap 1a1 respektive 1b enligt läroplanen för gymnasieskolan 2011. 

Vilka faktiska skillnader det finns mellan kurserna enligt kursplanerna kommer även att 

redovisas. 

Både Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1b är gymnasiegemensamma kurser, med 

andra ord är antingen den ena eller den andra en obligatorisk kurs för alla nationella 

gymnasieprogram. Oavsett om man läser den yrkesförberedande Samhällskunskap 1a1-kursen 

eller den högskoleförberedande Samhällskunskap 1b-kursen läser med andra ord alla elever 

på i den svenska gymnasieskolan någon form av samhällskunskap. Den tydligaste skillnaden 

mellan dessa kurser är den som tidigare nämndes, 1a1 har bara halva undervisningstiden som 

1b. Detta på grund av att 1a1-kursen omfattar 50 poäng medan 1b omfattar 100 poäng. Om 

man jämför kursernas centrala innehåll finns det även en del innehållsmässiga skillnader, som 

jag nu ska redogöra för nedan. 

I Samhällskunskap 1a1 finns det ingenting i det centrala innehållet som inte finns i 

Samhällskunskap 1b även om det i vissa fall uttrycks olika, men det finns innehåll i 1b som 

inte finns i 1a1. Det finns även liknande innehåll men där 1b är på en mer avancerad nivå. 

Med andra ord ska de elever som läser högskoleförberedande program lära sig allt som de 

yrkesförberedande programmen lär sig, men mer därtill. Det finns små skillnader i hur det 

centrala innehållet uttrycks, som dock kan innebära stora skillnader i vad eleverna lär sig. Det 

som de båda kurserna har gemensamt i dess centrala innehåll är kort sammanfattat att de ska 

lära sig om demokrati och olika demokratimodeller, politiska system, maktfördelning och 

medborgares rättigheter och politiska möjligheter, mänskliga rättigheter, folkrätten, 

arbetsmarknaden och privatekonomi samt gruppers och individers identiteter (Skolverket 

2011: 144f, 150f).  

Det finns som sagt flera punkter i Samhällskunskap 1b-kursen som inte finns i 

Samhällskunskap 1a1. Vissa av dem påverkar troligtvis inte elevernas demokratiska 

orientationer i så stor utsträckning och handlar om samhällsekonomi och massmediers och 

informationsteknikens roll i samhället och dess påverkan på människor. Eleverna i 

Samhällskunskap 1b ska dock även lära sig ”Politiska ideologier och deras koppling till 

samhällsbyggande och välfärdsteorier.” (Skolverket 2011:150), något som inte finns med i 

1a1-kursen. Det är även tydligt att eleverna som läser 1b ska lära sig samhällsvetenskapliga 

metoder på en mer avancerad nivå än för de elever som läser 1a1 (Skolverket 2011:150). Det 

är svårt att jämföra dessa punkter i kursernas centrala innehåll, och vad som faktiskt 
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undervisas beror i stor utsträckning på den enskilda lärarens tolkning. Min tolkning är dock att 

eleverna som läser 1b ska lära sig mer om att samla in och bearbeta information, t.ex. 

källkritik, än eleverna i 1a1. Det som eleverna som läser 1b ska lära sig utöver det som 1a1 lär 

sig är samhällsekonomi, förberedelser för framtida högskolestudier genom t.ex. fördjupade 

samhällsvetenskapliga metoder och politiska ideologier.  

Som visats i detta kapitel finns det relativt lite samhällskunskapsdidaktisk forskning, detta 

verkar främst bero på att ämnet saknar en central akademisk disciplin. Den forskning som 

gjorts fokuserar ofta på skolans men i synnerhet samhällskunskapslärarens ’dubbla uppdrag’, 

att fostra demokratiska elever samt lära ut ämneskunskaper. 2011 genomfördes en skolreform 

som halverade de yrkesförberedande gymnasieprogrammens samhällskunskapsundervisning, 

medan de högskoleförberedande programmens undervisning förblev likvärdig. Kopplat till 

denna studies syfte så är det tydligt att eleverna i samhällskunskapsämnet ska lära sig vissa 

saker som kan ha påverkan på deras demokratiska orientationer. De ska lära sig om 

demokrati, och om vilken funktion demokratin i sig fyller – det sistnämnda är inte uttalat i 

någon av de båda kurserna men i ämnets övergripande kunskapsmål. Enligt det centrala 

innehållet i kurserna återfinns inga konkreta belägg för att de elever som läser 

samhällskunskap 1a1 ska lära sig mindre faktakunskaper som kan ha en uppenbar påverkan på 

deras demokratiska orientationer än de som läser samhällskunskap 1b., som t.ex. demokrati 

eller mänskliga rättigheter. Däremot har 1a1-kursen hälften så mycket undervisningstid som 

1b-kursen, något som möjligtvis gör att det i den faktiska undervisningen blir större skillnader 

mellan vad och hur mycket eleverna lär sig än vad kursplanernas centrala innehåll ger sken 

av. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I denna del kommer jag att presentera och diskutera de teoretiska begrepp som kommer att 

användas i denna uppsats. Det är två teoretiska begrepp som är centrala uppsatsen igenom, 

demokratisk socialisation och demokratiska orientationer. Vad dessa begrepp innebär och hur 

de används i denna uppsats kommer att förklaras nedan. 

 

3.1 Politisk och demokratisk socialisation 

Människor lär sig på något vis hur de ska bete sig i samhället. De allra flesta människor delar 

ett antal grundläggande värderingar och åsikter om hur samhället bör se ut och vad som 

räknas som ett acceptabelt beteende hos dess medborgare. Detta är dock inte något beständigt, 

utan något som varierar mellan olika samhällen och olika tider. Dessa olikheter gör att vi kan 

urskilja olika politiska kulturer i olika samhällen. Det som ett samhälle ser som förkastligt, ser 

ett annat som någonting helt normalt. Ett svenskt exempel är barnaga, som för inte många 

decennier sedan sågs som allmänt accepterat medan det idag ses som helt oacceptabelt av de 

allra flesta (Broman 2009:65f). Hur lär vi oss då vad som är bra och vad som är dåligt? En 

utgångspunkt för denna uppsats är föreställningen om att undervisning kan påverka 

människors åsikter. Denna del ämnar att förklara detta genom begreppen politisk och 

demokratisk socialisation. Det sistnämnda kommer vara ett centralt teoretisk begrepp i denna 

uppsats, och detta kapitel kommer även att förklara denna undersöknings användning av det. 

Politisk socialisation är ett mångfacetterat begrepp, men man kan brett definiera det som ett 

skeende i vilket människor utvecklar samhälleliga och medborgerliga attityder och 

kompetenser samt olika politiska åsikter (Andersson 2013:34). Demokratisk socialisation kan 

man se som ett underbegrepp till politisk socialisation, där skillnaden egentligen bara är att 

man fokuserar på de delar som är riktade gentemot demokrati (Broman 2009:66). Då denna 

uppsats nästintill uteslutande inriktar sig mot demokratiska värden och attityder kommer jag i 

denna uppsats att använda mig av termen demokratisk socialisation. I detta teoretiska kapitel 

används dock båda benämningarna då mycket socialisationsforskning fokuserar på politisk 

socialisation, som är en mer heltäckande term. 

Åldern verkar även ha en stor betydelse i socialisationsprocessen för människor, och flera 

studier menar att människor i ungdomsåren och framförallt tonåren har störst 

förändringspotential. Detta på grund av att stora delar av en människas tanke- och 

värderingsmässiga utveckling verkar ske i tonåren, viket gör det särskilt intressant att studera 
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denna ålder i undersökningar av demokratiska och politiska socialisationsprocesser. Av 

särskilt intresse är skolan som en socialisationsarena. Studier visar att skolan ger ungdomar en 

stabilitet som de inte får någon annanstans, och att den är viktig för ungdomar generellt (Sohl 

2014:48f). Denna uppsats faller inom ramen för dessa kriterier. 

Statsvetaren Thomas Denk (2009) menar att det framförallt finns tre olika perspektiv på 

politisk socialisation. Politisk socialisation som funktion, som process och slutligen som 

aktör. Alla tre socialisationsperspektiv är viktiga och användbara på olika sätt, men det 

perspektiv som ska förklaras lite mer utförligt och som ligger mest i linje med denna uppsats 

undersökningsområde är aktörsperspektivet. De handlingar och händelser som utgör politiska 

socialisationsprocesser utförs av aktörer. Det kan vara individer eller grupper av människor 

som utför de aktioner som är en del av politiska socialisationsprocesser, dessa kallas då för 

politiska socialisationsagenter. Denk menar att till exempel familj, vänner, media och skola 

kan vara politiska socialisationsagenter. Han menar vidare att det finns två kriterier för att 

identifiera dessa. Det första kriteriet är ifall aktören har en intention att försöka påverka 

individers politiska förhållningssätt. Det andra kriteriet handlar om ifall aktören lyckas med 

detta, att de faktiskt påverkar individers förhållningssätt till politik. Denk menar att det kan 

finns flera aktörer som har påverkat individers politiska förhållningssätt utan att ha haft den 

intentionen, då menar han att den aktören inte kan kallas för en socialisationsagent (Denk, 

Thomas 2009:121ff). 

Jag vill hävda att samma kategorisering som Denk gör på politisk socialisation även går att 

göra på demokratisk socialisation, och där aktörsperspektivet blir det perspektiv som denna 

studie fokuserar på. Denk hävdar att skolan kan vara en socialisationsagent, men att det finns 

vissa kriterier. För att veta om den svenska gymnasieskolan är en demokratisk 

socialisationsagent behöver vi då veta om det finns någon intention till att påverka elevers 

demokratiska värderingar och förhållningssätt, och om de faktiskt lyckas göra det. Som 

kapitel två visade har den svenska gymnasieskolan en tydlig intention att försöka påverka 

elevernas demokratiska förhållningssätt, de uppfyller därmed kriterium ett. Om de däremot 

lyckas göra det är oklart, och det är något som denna uppsats ämnar att undersöka.  
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3.2 Demokratiska orientationer 

Demokratiska orientationer kan man enkelt uttryckt säga vara individens samlade 

förhållningssätt till demokrati. Anders Broman (2009) tolkar i sin avhandling demokratiska 

orientationer som en del av politiska orientationer, ett sorts underbegrepp, en tolkning som jag 

anammar och använder i denna uppsats (Broman 2009:47f). Ordet orientationer kan härledas 

från det amerikanska orientations to action, och Broman formulerar det som ”… de av 

individens förhållningssätt som har avgörande betydelse för hur individen faktiskt agerar.” 

(Broman 2009:48). Demokratiska orientationer kan därmed förstås som demokratiska 

förhållningssätt som har en viktig betydelse för om individen faktiskt väljer att agera 

demokratiskt eller inte. Att agera demokratiskt kan göras i varierad utsträckning och på olika 

sätt. Vilka attribut eller egenskaper kan då ses som viktiga för att individen ska kunna agera 

demokratiskt? Broman (2009) har sin uppfattning om vilka demokratiska attribut som är 

viktigast och som utgör hans användning av begreppet demokratiska orientationer i sin 

avhandling. Även om denna studies förståelse av begreppet demokratiska orientationer är 

inspirerad av Bromans skiljer de sig något åt. Framförallt beror detta på att Bromans 

avhandling naturligt har större utrymme att undersöka fler aspekter än denna uppsats, både 

tids-, resurs- och omfångsmässigt. Den största skillnaden är att denna studie innefattar en 

aspekt som centrerar kring förståelsen av ett fenomen, medan Broman endast undersöker 

förhållningssätt och attityder. Min föreställning är att demokratiska orientationer inte behöver 

begränsa sig till att endast omfatta värderingar och åsikter, utan kan även innefatta 

kunskapsorienterade aspekter. Vidare motivering av detta görs senare i detta kapitel. 

 Jag kommer i denna del att redovisa för tre särskilda aspekter av en individs demokratiska 

orientationer som denna uppsats kommer att fokusera på och sedermera undersöka. Dessa tre 

aspekters vikt och relevans för denna studie argumenteras för, och de utgör tillsammans denna 

studies användning av begreppet demokratiska orientationer. 

Forskare har länge försökt att beskriva hur en ideal medborgare ska se ut. Att delta i politiska 

val ses av många som ett av de allra viktigaste attributen, men även att man ska vara 

intresserad av vad som händer i samhället, att vara politiskt aktiv och att inneha politisk 

kunskap. Att vara tolerant mot andras åsikter, att visa empati och stå upp för de utsatta och att 

vara aktiv i organisationer ses även av många forskare som viktiga kriterium för att kunna 

anses vara en god medborgare (Abdelzadeh, Özdemir & Van Zalk 2015:414f). Det är i 

styrdokumenten tydligt att skolväsendet vill att eleverna ska anamma vissa demokratiska 

normer och utveckla många liknande egenskaper som forskare nämns som ideala för en 
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demokratisk medborgare. Det känns därmed intressant för denna undersökning att undersöka 

hur elevernas demokratiska normer ser ut, vilket samhällsintresse de har samt vilka 

egenskaper de anser att en ideal medborgare har. Demokratiska normer är den första aspekten 

av demokratiska orientationer i denna uppsats.  

Politisk kunskap nämns som sagt även av forskare som ett viktigt attribut för en ideal 

medborgare. I andan av Bromans tolkning av demokratiska orientationer som ett 

underbegrepp av politiska orientationer, vill jag hävda att demokratisk kunskap även kan ses 

som ett underbegrepp till politisk kunskap.  Den ideala medborgaren behöver ha viss 

demokratisk kunskap för att på bästa vis kunna utföra sina medborgerliga skyldigheter och 

möjligheter. Det är även, som visas i kapitel 2.3, tydligt att elever som läser samhällskunskap 

ska lära sig om demokrati och hur ett demokratiskt samhälle fungerar. För att kunna delta 

politiskt och demokratiskt på bästa sätt behöver individen ha en förståelse av demokratins 

funktion, varför det är viktigt med demokrati och hur det praktiskt fungerar. Förståelse av 

demokratins funktion är därmed den andra aspekten av demokratiska orientationer. 

Statsvetaren Sofia Sohl (2014) menar att politisk självtilltro är ett viktigt attribut hos en 

medborgare, men att det även är viktigt för demokratin i sig genom dess förmåga att öka det 

politiska deltagandet, vilket är väsentligt för en fungerande demokrati. Hon definierar politisk 

självtilltro (political efficacy) som en känsla av att inneha en politisk kompetens och att det är 

givande att delta politiskt. Sohl menar att en av de största farorna för demokratin är den 

ojämna resursfördelning som finns i dagens samhälle, där de resursstarka tar större plats i 

demokratin i mer eller mindre alla aspekter. Hon tror dock att en lösning av detta är en ökning 

av människors politiska självtilltro, särskilt resurssvaga ungdomar för att på lång sikt försöka 

”balansera” demokratin och därigenom minska de skillnaderna i politiskt deltagande mellan 

olika socioekonomiska grupper. Sohl argumenterar även för vikten av att utveckla en politisk 

självtilltro hos unga människor som en viktig socialisationsaspekt, och tidigare forskning är 

eniga om att det är enklast att utveckla i tidig ålder (Sohl 2014:13ff, 18f). Den svenska 

gymnasieskolan försöker även, som visades i kapitel 2.2.2, fostra eleverna till att bli politiskt 

och demokratiskt aktiva medborgare som deltar i samhällslivet. Utifrån skolväsendets vilja att 

fostra demokratiskt och politiskt aktiva medborgare och Sohls argumentation om att politisk 

självtilltro är ett viktigt attribut för det, känns det angeläget att undersöka hur 

gymnasieelevernas politiska självtilltro ser ut. Politisk självtilltro är därmed den tredje och 

sista aspekten av demokratiska orientationer.  
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Det som tillsammans utgör begreppet demokratiska orientationer i denna uppsats är således 

dessa tre aspekter; demokratiska normer, politisk självtilltro och förståelse av demokratins 

funktion. Denna förståelse av begreppet demokratiska orientationer används således i denna 

uppsats. Nedanstående figur förtydligar denna förståelse. 

 

 

                    Aspekt                                        Begrepp 

           Demokratiska normer 

Förståelse av demokratins funktion                Demokratiska orientationer 

               Politisk självtilltro   
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4. Forskningsläge 

Detta kapitel kommer att behandla forskning om ungdomars demokratiska och politiska 

åsikter, förhållningssätt och kunskaper, hur dessa ser ut och hur de kan utvecklas. Fokus 

kommer att ligga på ungdomars demokratiska orientationer, men studier om andra 

demokratiska och politiska attribut kommer även att presenteras. Undervisningens påverkan 

på ungdomars demokratiska orientationer, skolans roll som socialisationsagent, tas även det 

upp i flera studier. De studier som behandlar undervisning har ofta komparativa inslag mellan 

olika elevgrupper, där framförallt skillnader mellan programinriktning men även kön kommer 

redovisas. De flesta studier är nära knutna till skolan och samhällskunskapsämnet, men vissa 

har även ett mer allmänt fokus på ungdomar. Detta eftersom det samhällskunskapsdidaktiska 

forskningsfältet som tidigare nämnt inte är särskilt utbrett, samtidigt som dessa frågor är 

intressanta för många andra närbesläktade forskningsfält, framförallt det statsvetenskapliga. 

Kapitlet är uppdelat i två delar, där den första behandlar ungdomars demokratiska och 

politiska kunskaper, åsikter och förhållningssätt generellt men även ur ett allmänpedagogiskt 

undervisningsperspektiv. Den andra delen har en tydligare koppling till 

samhällskunskapsämnet och samhällskunskapsundervisning. 

 

4.1 Ungdomars politiska och demokratiska förhållningssätt och kunskaper 

Statsvetaren Ali Abdelzadeh (2014) undersöker i en rapport ungas politiska engagemang och 

missnöje. Han menar att dagens tid och samhälle ofta beskrivs som en gyllene ålder för 

demokratin, få andra styrelsesätt existerar längre och den demokratiska styrelseformen ses 

nästintill som självklar. Dock finns det ett missnöje underifrån över hur demokratin fungerar i 

praktiken, något som olika forskare menar kan vara både positivt och negativt. Centralt i 

denna debatt är ungdomars politiska engagemang och missnöje. Vissa forskare ser dem som 

ett hot mot demokratin på grund av deras låga delaktighet och höga grad av missnöje, medan 

andra ser ungdomars ifrågasättande av politiska institutioner och andra former av politisk 

aktivism som något positivt. Abdelzadeh menar att ungdomars demokratiska och politiska 

relationer och åsikter är mer komplexa och försöker i sin rapport att reda ut detta, något som 

dock inte förklaras utförligare här (Abdelzadeh 2014:4f, 10ff). Några av de mest intressanta 

resultaten från hans undersökning visar att de ungdomar som Abdelzadeh kategoriserar som 

fientliga gentemot demokratin, är mindre intresserade av samhället, har lägre politiska 

kunskaper och självtilltro samt lägre värden på demokratiska normer än övriga ungdomar. 
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Resultaten visar även att de ungdomar som har ett högt politiskt intresse också har en högre 

politisk kunskap och självtilltro (Abdelzadeh 2014:30).  

Statsvetaren Tiina Ekman (2007) undersöker i sin avhandling gymnasieelevers demokratiska 

och politiska kunskaper och värden samt deras attityder till att vara politiskt aktiva 

medborgare. Hon jämför i sin undersökning yrkesförberedande och högskoleförberedande 

gymnasieprogram och resultaten visar att eleverna på yrkesförberedande program hade både 

lägre demokratisk kompetens och lägre vilja att vara en politiskt aktiv medborgare. 

Anledningarna till varför eleverna som läser de yrkesförberedande programmen har en lägre 

demokratisk kompetens hävdar hon främst beror på bristande demokratikunskaper och lågt 

politiskt självförtroende. De yrkesförberedande programmen där majoriteten var pojkar, som 

hade bland de lägsta demokratiska kunskaperna, var även de som var mest missnöjda med 

undervisningen. Eleverna på de studieförberedande programmen var överlag de som var 

nöjdast med undervisningen. Ekman argumenterar i sina slutsatser för att ungdomar som 

redan innan sina gymnasiestudier börjar har en hög demokratisk kompetens, oftast på grund 

av hög socioekonomisk status, är mer benägna att välja teoretiska program över praktiska. 

Och även om hon medger att elevens bakgrund har betydelse för deras demokratiska 

kompetens och engagemang oberoende av gymnasieundervisningen, menar hon att de 

kunskaper de lär sig i gymnasiet har stor betydelse för deras framtida demokratiska 

aktiviteter. Hon menar därmed att en ojämlikhet i demokratisk kompetens som redan innan 

finns förstärks i den svenska gymnasieskolan (Ekman 2007).  

Statsvetaren Joakim Ekman (2013) diskuterar svenska högstadieelevers demokratiska och 

politiska värderingar och förhållningssätt utifrån resultatet från ICCS-undersökningen3 2009 

och jämför det med flera undervisningsfrågor. Skolans roll som politisk socialisationsagent är 

en central frågeställning (Ekman 2013:4f). Resultaten tyder på att skolan inte är en särskilt 

stark politisk socialisationsagent. De pekar på att vilka elever som är i klassen, utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv, spelar större roll än vad som faktiskt sker i klassrummet. Ekman 

(2013) menar att det utifrån detta resultat verkar som att skolan har svårt att genom 

undervisningen jämna ut de socioekonomiska ojämlikheter som finns i samhället. Resultatet 

från undersökningen visar att de elever vars föräldrar har högre socioekonomisk status 

                                                 
3 ICCS står för International Civic and Citizenship Education Study och är en internationell studie om demokrati- 
och samhällsfrågor. Studien vänder sig till grundskoleelever i årskurs 8. Syftet är att undersöka hur väl 
ungdomar i olika länder förbereds för att delta som medborgare i både det lokala, nationella och globala 
samhället. http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/iccs/iccs-i-korthet-
1.219338 
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generellt har högre political efficacy, politisk självtilltro. Det visas även att pojkar generellt 

har en något högre politisk självtilltro än tjejer. Det verkar inte som att de 

undervisningsfaktorer som de jämförde med i undersökningen, t.ex. klassrumsklimat och 

inflytande över undervisningen, har något samband med deras politiska självtilltro (Ekman 

2013:7f). 

Politisk självtilltro är även centralt i statsvetaren Sofia Sohls (2014) avhandling, där hon dels 

har en djupgående teoretisk diskussion om begreppet, dels undersöker hon hur ungdomars 

politiska självtilltro ser ut. Det senare är mest intressant för denna forskningsgenomgång. 

Frågorna och mätningen av elevernas politiska självtilltro utformades av flertalet forskare, 

men under ledning av ”The Political Socialization Program på YeS (Youth and Society) på 

Örebro Universitet (Sohl 2014:62ff). Hennes resultat visar att skolan har en viktig roll i 

utvecklingen av ungdomars politiska självtilltro. Det visar även på att elever på 

högskoleförberedande program verkar få en ökad politisk självtilltro nästintill oberoende av 

hur de upplever sin skolgång, undervisningen och lärare. Elever som läser yrkesförberedande 

program verkar dock få en större positiv effekt av positiva upplevelser av de skolfaktorer som 

testas i undersökningen (t.ex. engagerande undervisning och lärare, trivsel i skolan och 

deliberativt klassrumsklimat). Sohl (2014) drar därmed slutsatsen att stimulering av den 

politiska självtilltron i skolan verkar vara viktigare för resurssvaga elever. Hennes resultat 

visar att den politiska självtilltron verkar påverka det politiska deltagandet, ju högre 

självtilltro, desto högre deltagande. Det verkar även finnas ett samband mellan elever som har 

ett högt politiskt intresse samt hög politisk självtilltro. Sohl argumenterar för att politisk 

självtilltro bör ses som en viktig egenskap för att eleverna sedermera ska bli politiskt aktiva 

medborgare (Sohl 2014).  

 

4.2 Samhällskunskapsdidaktisk forskning 

Historie- och Samhällskunskapsdidaktikern Johan Sandahl (2015) diskuterar i sin avhandling 

skolans medborgarbildningsuppdrag ser ut, och hur den kan utvecklas. Sandahls empiriska 

undersökning är i avhandlingen uppdelad i fyra olika artiklar, varav artikeln vid namn 

”Elevers engagemang och samhällskunskapsundervisningen” har särskilt intresse för denna 

uppsats. I den belyser Sandahl dilemmat som finns i samhällskunskapsämnet mellan 

engagemang och ämneskunnande. De intervjuade gymnasielärarna menar att eleverna ofta 

kommer till skolan med ett stort engagemang i form av starka åsikter om olika politiska 
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sakfrågor, men när de introduceras till samhällsvetenskapliga teoretiska verktyg och tvingas 

se olika frågor ur flera perspektiv, minskar elevernas engagemang. Särskilt att se olika 

politiska och ideologiska frågor från andra perspektiv än sitt eget, vilket är ett centralt 

undervisningsmål i samhällskunskap, tycker många elever är svårt och i många fall 

frustrerande. Sandahl menar att denna process, att sätta sina egna föreställningar på prov, blir 

svår för många elever och drar en parallell till pedagogik-filosofen Gert Biesta som menar att 

det kanske blir en ”kränkning av elevernas suveränitet” (Sandahl 2015:64). Flera elever 

uttrycker att det är jobbigt att bli ifrågasatt, men både lärare och elever menar att denna 

process är en nödvändighet även om det är problematiskt (Sandahl 2015:63ff). Sandahl 

förtydligar i sina slutsatser sina resultat av undersökningen, att perspektivtagande kan minska 

elevers engagemang i politiska och ideologiska frågor, men att det är en nödvändighet att göra 

detta i samhällskunskapsämnet (Sandahl 2015). Det kan utifrån Sandahls resultat vara 

intressant att se om elevernas upplevelser av lärarens prestationer, om de t.ex. belyser frågor 

ifrån flera perspektiv, verkar påverka elevernas intresse för samhällskunskapsämnet och 

politiska och demokratiska frågor generellt. 

Pedagogen och samhällskunskapsdidaktikern Klas Andersson (2012) undersöker i sin 

avhandling gymnasieelevers demokratiska värden och kunskaper, och framförallt vilken 

påverkan deliberativ undervisning i samhällskunskap har på dessa värden och kunskaper. 

Vilka undervisningsstrategier som är effektivast är förvisso inte denna uppsats huvudfokus, 

men Andersson (2012) undersöker flera aspekter av elevernas demokratiska värden, 

kunskaper och samhällskunskapsundervisningens påverkan på dem samt skillnader mellan 

elevernas studieinriktning – aspekter som har hög relevans för denna uppsats. Andersson 

(2012) konstaterar att inom forskningen om Civic Education har flera studier tidigare utförts 

som undersöker om samhällskunskapsundervisning verkar påverka elevernas demokratiska 

värden. Dessa studiers resultat tyder dock på väldigt små generella effekter (Andersson 2012: 

115). 

Resultaten från Anderssons (2012) egen undersökning visar en liten ökning av elevernas 

demokratiska tolerans och ett marginellt ökat allmänintresse, oberoende av undervisningsform 

men som skett i och med undervisningen om demokratiska värden (Andersson 2012:113ff). 

Med allmänintresse menar Andersson (2012) att eleverna i större utsträckning skulle ta 

osjälviska demokratiska beslut som gynnar allmänheten istället för deras egenintresse. Han 

gör detta genom ett antal enkätfrågor om hur en ideal medborgare bör bete sig, och menar att 

elever som t.ex. tycker att man bör sätta sig in i politiska frågor och aktivt försöka påverka 
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dem ses som mindre egenintresserade (Andersson 2012:115). Eleverna på de 

yrkesförberedande programmen verkar få en ökad politisk självtilltro på grund av deliberativ 

undervisning i högre utsträckning än på de högskoleförberedande. Men resultaten pekar även 

på en generell ökad politisk självtilltro oavsett undervisningsform, något som han tror beror 

på att eleverna får diskutera demokratiska och politiska frågor med varandra. Även politiskt 

intresse och genomtänkta åsikter visar en marginell positiv förändring generellt (Andersson 

2012:113f). Andersson (2012) diskuterar även vikten av samhällskunskapsundervisningens 

innehåll och kvalité, framförallt för de elever som läser yrkesförberedande program. Han 

menar att undervisningen de får är skolväsendets sista chans att genomföra deras 

medborgarfostrande uppdrag med ett samhällsvetenskapligt innehåll. De demokratiska 

kunskaper och värden som de lär sig från kursen är det som de tar med sig från skolan in i 

vuxenlivet, det är därav viktigt för demokratin och samhället att det lyckas (Andersson 

2012:153). 

Samhällskunskapsdidaktikern Anders Broman (2009) undersöker i sin avhandling om 

undervisningen i den svenska gymnasieskolan påverkar elevers demokratiska och politiska 

uppfattningar och åsikter, och om det gör det iså fall till vilken grad. Detta gör han framförallt 

genom att elever som läser kursen Samhällskunskap A får besvara en enkät två gånger under 

kursen, i början och i slutet, för att se om det har skett någon förändring. Broman (2009) 

använder i sin avhandling genomgående två teoretiska utgångspunkter, som också används 

som analysverktyg i hans undersökning, demokratiska orientationer och demokratisk 

socialisation. Resultatet av hans undersökning visar att undervisningen i Samhällskunskap A 

inte har någon generell påverkan på elevernas demokratiska orientationer, och deras åsikter 

förändras inte entydigt i den riktning som styrdokumenten eftersträvar. Skolan kan därmed 

utifrån denna undersökning inte ses som en stark socialisationsagent. Skolan påverkar dock 

eleverna och det sker ganska stora individuella förändringar, både positiva och negativa 

förekommer över läsåret, men sammantaget blir det i princip ingen skillnad. Vissa situationer 

och vissa förhållningssätt förändras dock, det tydligaste är att elevernas individuella politiska 

tilltro generellt ökar, om än marginellt. Det finns även tendenser för att vissa elever får en 

minskad tilltro till demokrati, dess processer och politiska institutioner i och med 

utbildningen. Broman (2009) understryker dock att en minskad tilltro till de demokratiska 

processerna inte behöver vara något negativt. Det kan helt enkelt vara så att 

samhällskunskapen har uppnått ett av sina andra uppdrag, att elevernas kritiska tänkande har 

utvecklats och att de därmed är mer kritiska till politiska institutioner (Broman 2009). 
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Samhällskunskapsdidaktikern Åsa Forsberg (2011) utreder i sin avhandling hypotesen som 

tidigare forskning verkar ha ett unisont svar på – att pojkar på yrkesprogram på gymnasienivå 

kan mindre om politik och demokrati och är mindre intresserade av detta än övriga 

gymnasieelever. Forsberg införde med hjälp av tre samhällskunskapslärare i kursen 

Samhällskunskap A ett stående deliberativt inslag i deras undervisning som kallades 

”Veckans spaning” – där fick eleverna själva presentera en nyhet och sedan hålla i ett 

strukturerat samtal med klassen. Interjuver och enkäter genomfördes innan och efter kursen 

och resultatet visade inte på några större skillnader i politiskt intresse, det är relativt lågt vid 

båda tillfällen och eleverna verkar anse att det är tråkigt och institutionaliserat. Vissa 

skillnader finns dock, främst i en ökning av elevernas vilja att diskutera politik i olika forum. 

Forsbergs teoretiska utgångspunkt är i utbildningssociologi och hon använder sig av tesen om 

att unga män i arbetarklass ofta utvecklar en motståndskultur mot det rådande politiska 

systemet samt utbildning. Hon menar därmed att även om det hade skett en förändring i 

elevernas intresse hade de därav troligtvis inte sagt det oavsett (Forsberg 2011). 

4.3 Sammanfattning av forskningsläget 

Om skolan i själva verket kan påverka ungdomars demokratiska och politiska värderingar och 

åsikter är flitigt omdebatterat, något som detta forskningsläge även visar. Även om detta 

forskningsläge endast berört ett fåtal studier visar det att det råder mestadels samstämmiga 

åsikter om skolan som socialisationsagent. Både Tiina Ekman (2007) och Joakim Ekman 

(2013) menar att elevernas socioekonomiska bakgrund har större betydelse för deras 

demokratiska orientationer än undervisningen i skolan, något som även Forsbergs (2011) 

studie tyder på. Bromans (2009) resultat pekar på att elevernas demokratiska förhållningssätt 

och värderingar förändras i och med samhällskunskapsundervisningen, men inte 

nödvändigtvis i styrdokumentens önskade riktning, men även han ser skolan som en svag 

socialisationsagent. Det framkommer en samstämmig bild från flera studier om att skolan har 

svårt att bryta upp de socioekonomiska ojämlikheter som existerar i samhället genom 

undervisningen, något som flera också betonar som väsentligt för demokratins skull, t.ex. 

Sohl (2014) och Andersson (2012).  

Det verkar dock finnas visst stöd för att undervisningen påverkar elevernas demokratiska 

orientationer på ett positivt vis. Bromans (2009) resultat indikerar en liten ökning av elevernas 

politiska självtilltro överlag i samband med undervisningen, och Anderssons (2012) resultat 

visar även på en liten ökning av elevernas demokratiska allmänintresse. Abdelzadeh (2014) 
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visar även att de ungdomar som har ett högt politiskt intresse också har en högre politisk 

kunskap och självtilltro. 

Den socioekonomiska bakgrunden verkar även ha stor påverkan på ungdomars demokratiska 

orientationer. Ekman (2007) menar att ungdomar med hög demokratisk kompetens, oftast på 

grund av hög socioekonomisk status, oftare väljer högskoleförberedande program än 

yrkesförberedande. Detta forskningsläge verkar även stödja Ekmans (2007) tes, elever som 

läser högskoleförberedande program har i nästintill alla redovisade studier högre politiska och 

demokratiska kunskaper samt högre politisk självtilltro överlag än elever som läser 

yrkesförberedande program. Det finns flera andra intressanta aspekter av skillnader mellan 

programinriktningarna som visades i forskningsläget. Sohls (2014) resultat pekar på en 

korrelation mellan yrkesförberedande elevers intresse för samhället och utvecklingen av deras 

politiska självtilltro, medan högskoleförberedande elever verkar utveckla det oavsett. Ekmans 

(2013) studie tyder på att pojkar generellt verkar ha högre politisk självtilltro än tjejer. Även 

Forsbergs (2011) resultat visar att yrkesförberedande elever generellt har lägre demokratiska 

kunskaper och vilja att vara politiskt aktiva, hon argumenterar för att detta kan bero på den 

motståndskultur mot utbildning som dessa unga pojkar i många fall ärver och även 

tillsammans utvecklar. I och med införandet av Lgy 11 halverades som sagt 

samhällskunskapsundervisningen för de yrkesförberedande programmen och dess påverkan är 

ännu oklar. Har skillnaderna mellan yrkes- och högskoleförberedande elever som tidigare 

studier synliggjort därmed även ökat? 
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5. Metod 

I denna uppsats som handlar om att undersöka gymnasieelevers demokratiska orientationer 

har många metodologiska överväganden och val gjorts, något som kommer att förklaras och 

redovisas i detta kapitel. Här kommer jag att diskutera olika metodologiska överväganden 

kring val av metod, urval, enkätutformning, enkätgenomförande, analysmetoder och 

mätvariabler samt tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

 

5.1 Val av metod 

Hur elevernas demokratiska orientationer ser ut ska som sagt undersökas, och detta kan 

rimligtvis göras på flera olika sätt. Generellt finns det två olika övergripande sätt att angripa 

en fråga, antingen genom en kvalitativ eller en kvantitativ forskningsansats. Det är två 

inriktningar vars innebörder är mångfacetterade och ombestridda bland många forskare 

(Bryman 2011:40f), men grunderna är de flesta bekanta med och det är inget som kommer att 

redovisas här. Jag vill i denna uppsats ta reda på vilka demokratiska orientationer 

gymnasieelever som har läst den gymnasieobligatoriska samhällskunskapskursen har, och 

båda dessa forskningsansatser är på förhand rimliga alternativ. Denna uppsats syfte är dock att 

ta reda på hur elevernas demokratiska orientationer ser ut, hur de resonerar om dem eller vilka 

argument de har för eller emot är inte centralt. Dessutom vill jag få en översikt över vad 

många elever tycker, och då är oftast en kvantitativ inriktning att föredra (Barmark & Djurfelt 

2015:31). Därmed verkar en kvantitativ inriktning vara lämpligast för denna undersökning. 

Det finns dock många olika metoder att välja mellan inom den kvantitativa 

forskningsansatsen. Jag väljer att i denna uppsats utföra en enkätundersökning, på grund av 

flera olika anledningar. Att göra en enkätundersökning är en vanlig kvantitativ metod som 

passar bra om man vill beskriva något, eller förklara ett kausalt samband mellan något 

(Barmark & Djurfelt 2015:35). En enkätundersökning kan betraktas som en form av intervju. 

Den som har gjort enkäten vill ha svar på vissa frågor, precis som vid en intervju. En stor 

fördel är att genom att få många personer att besvara exakt samma fråga kan man enkelt 

jämföra resultaten. Det blir då även enkelt att jämföra deras svar med andra aspekter, t.ex. se 

om svaren skiljer sig åt mellan olika grupper av människor. Detta kan vara kön, 

socioekonomisk status, utbildning, nationalitet m.m. Det kan även vara ett bra alternativ om 

man vill undersöka hur vanlig en viss åsikt eller ett visst beteende är (Barmark & Djurfelt 

2015:32f). 
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Denna studie är en s.k. tvärsnittsstudie, allt material samlas in vid en och samma tidpunkt, det 

är den allra vanligaste typen av enkätundersökningar (Barmark & Djurfelt 2015:42f). Det 

skulle vara intressant att genomföra en longitudinell studie och genomföra en del i början på 

samhällskunskapskursen, och en i slutet. Detta är dock alldeles för resurs- men framförallt 

tidskrävande och blir omöjlig att genomföra inom denna uppsats ramar.  

 

5.2 Enkätutformning 

När val av metod har blivit fastställt är nästa steg att konstruera en enkätundersökning. Det 

innebär att välja ut eller skriva frågor men också att se till så att enkäten i sig är presentabel. 

Det finns flera aspekter som man behöver ha i åtanke för att kunna utforma en bra enkät, och 

jag ska i denna del redovisa för de metodologiska val som gjorts i utformandet av denna 

uppsats enkät. Efter detta kommer jag även att redovisa och förklara de mätvariabler som 

används i analyserna av det empiriska materialet. 

Först och främst är det viktigt att alla enkätfrågor är tydligt kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar (Barmark & Djurfelt 2015:67). Enkätfrågorna till denna undersökning kan 

delas in i fyra olika kategorier, vilka är tätt sammankopplade med denna uppsats syfte och 

frågeställningar. Det är även efter dessa kategorier som resultatdelen i denna uppsats har blivit 

utformad. Det är de tre aspekterna av elevernas demokratiska orientationer och elevernas syn 

på samhällskunskapsundervisningen.  

Jag ska i detta kapitel motivera valet av frågor till de nämnda kategorierna. Frågorna som 

används i enkätundersökningen har mestadels hämtats från andra undersökningar som använt 

frågorna som indikatorer på likadana eller snarlika värden. En fördel med detta är att dessa 

frågor redan har blivit testade och anses av de forskare som använder dem fungera väl. Vissa 

frågor har delvis formulerats om för att passa in bättre på denna uppsats. Flest frågor har tagits 

från Andersson (2012) men även från Broman (2009), Sohl (2014), ICCS-undersökningen 

2009 och Oscarsson & Svingby (2003). Flera av dessa avhandlingar och texter har redan 

redovisats i forskningsläget. Jag kommer inte att gå igenom varenda fråga utförligt, de går att 

läsa i enkätbilagan för den som önskar. Jag kommer dock nedan att motivera valet av frågor 

inom ramarna för de fyra kategorierna. 

Den första kategorin är elevernas demokratiska normer, och det mäts genom att fråga 

eleverna vad de tycker kännetecknar en god medborgare, fråga 3a – k i enkäten. Fråga 3 

använder både Andersson (2012) och Broman (2009) i sina avhandlingar, med små skillnader 
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i enstaka frågor. Andersson motiverar denna typ av fråga som ett sätt att undersöka elevernas 

egenintresse respektive allmänintresse. En förutsättning för ett sådant resonemang är dock att 

man kan peka ut vad som generellt anses som goda värden i ett samhälle, något som inte är 

alldeles enkelt att svara på. Andersson sätter dock upp demokrati som ett gott värde, och 

undersöker därmed ”elevernas inställning till den insats som demokratin kräver av sina 

deltagare” (Andersson 2012:53). Med andra ord undersöker dessa frågor vad eleverna tycker 

att man som en demokratisk medborgare bör eller inte bör göra, vad som enligt dem förväntas 

av en medborgare.   

Den andra kategorin är elevernas politiska självtilltro. Dessa frågor undersöker vad eleverna 

själva tror att de skulle klara av om de verkligen ville. Kategorin innefattar fråga 4a – d och 8a 

– j. Fråga 4 använder både Andersson (2012) och Broman (2009) i sina avhandlingar, medan 

fråga 8 är från den enkätundersökning som Sofia Sohl (2009) använder sig av i sin 

avhandling. Frågorna mäter vad eleverna anser om sina egna politiska förmågor och 

kunskaper samt vilka olika typer av politiska aktiviteter de tror att de skulle klara av att utföra. 

Den tredje kategorin är elevernas förståelse av demokratins funktion. Den består av 

frågorna 5, 7 och 9, och är den enda av kategorierna som mäter någon typ av kunskap. Alla tre 

frågor är tagna ifrån Klas Anderssons (2012) avhandling, men förekommer även i t.ex. Ekman 

(2007), Broman (2009) och Schulz (2010) i varierande utsträckning, och de mäter där en del 

av elevernas demokratiska kunskap. Man kan dock inte med de här frågorna tro att man mäter 

elevernas demokratiska kunskaper överlag, då dessa frågor endast mäter en del av det. Dock 

är det en väsentlig del som visar om eleverna har förstått några av demokratins mest 

grundläggande attribut och dess funktioner i en stat. Vikten av yttrandefrihet och medborgares 

rätt till att kritisera regeringen är mer konkret några av de kunskaper som eleverna förväntas 

uppvisa. Andersson (2012) redogör inte i någon vidare utsträckning resultatet på dessa frågor 

i hans undersökning, vilket försvårar en jämförelse med hans resultat. Det finns dock tydligare 

resultat från andra undersökningar. Fråga 5 återfinns i Ekmans (2007) undersökning, som hon 

baserar på IEA4:s kunskapstest. Bland 14-åringar i samtliga 25 deltagande länder hade 68 % 

korrekta svar, och i de 16 länder där 18-åringar deltog hade 92 procent korrekt svar (Ekman 

2007:77). Det bör på förhand således vara en relativt lätt fråga för eleverna i denna studie. På 

en fråga nästintill identisk med fråga 9 som återfanns i ICCS 2009 hade de svenska 

                                                 
4 IEA = International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Mer info finns på www.iea.nl 
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ungdomarna (ungefär 14 år gamla i genomsnitt) 44 % korrekta svar, något som kan vara 

intressant att sedermera jämföra med denna studies resultat (Schulz 2010:71). 

Den fjärde och sista kategorin är elevernas syn på samhällskunskapsundervisningen. 

Dessa enkätfrågor ämnar undersöka hur eleverna upplevde sin samhällskunskapsundervisning 

under deras förra läsår, samt vad de tycker om samhällskunskapsämnet i sig. De utvalda 

frågorna försöker ge en relativt heltäckande bild av hur eleverna upplevde undervisningen i 

samhällskunskapskursen, men fokuserar framförallt på moment med tydlig koppling till deras 

demokratiska orientationer. Frågorna som mäter detta är fråga 2, fråga 6a – j, fråga 10a – d 

och fråga 11a – f. Frågorna är tagna från ICCS 2009, Broman (2009) och Oscarsson & 

Svingby (2003), men är delvis omgjorda för att passa denna uppsats.  

En annan viktig aspekt är svarsalternativen på frågorna. När det handlar om attityder och 

åsikter som denna enkät mestadels består av, använder man sig oftast av en skala som går från 

mycket negativ till mycket positiv. Det allra vanligaste är att man har 4 eller 5 svarsalternativ 

på enkätfrågor, men upp till 10 svarsalternativ är även det vanligt förekommande. Man ska 

dock undvika att bara ha 2 alternativ då det ofta försvårar det för respondenten som inför vissa 

frågor kan ha svårt att ge ett rakt ja eller nej svar, utan den behöver ett mittenalternativ 

(Barmark & Djurfelt 2015:57ff). Jag har i denna uppsats valt att ha fyra svarsalternativ på alla 

frågor förutom en, som har fem svarsalternativ. Detta på grund av att om man har fem 

svarsalternativ finns det en risk för att de respondenter som egentligen inte är särskilt 

intresserade av att fylla i enkäten ofta tar mittenalternativet för att snabbt göra klart den. Om 

man däremot har fyra tvingar man respondenten att ta ställning. Det kan dock finnas risker 

med det med, respondenterna kan bli irriterade för att det inte finns något helt neutralt 

alternativ och därmed strunta i frågan eller kryssa i mitten trots att det inte finns någon ruta 

där, vilket resulterar i ett bortfall (Barmark & Djurfelt 2015:60f). Svarsalternativens 

formuleringar skiljer sig något åt beroende på typen av fråga, men jag har försökt att vara 

kontinuerlig i så hög utsträckning som möjligt. I de fall där frågan är ett påstående har 

svarsalternativen t.ex. varit ’håller absolut inte med’, ’håller inte med’, ’håller med’ och 

’håller absolut med’. 

Barmark & Djurfelt (2015) förespråkar att man inleder och avslutar med frågor som kan 

uppfattas som neutrala och som är relativt lättbesvarade, och att man försöker ha de mest 

värdeladdade frågorna i mitten. Då lockar man igång respondenten att kryssa i alternativ i 

början så att de kommer igång, och ser förhoppningsvis även till att de också avslutar den 

istället för att strunta i de sista frågorna när några möjligtvis börjar tröttna (Barmark & 
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Djurfelt 2015:67f). Detta var något jag hade i åtanke och enkäten börjar och avslutas med 

frågor som jag anser är lättbesvarade och inte särskilt värdeladdade. 

 

5.3 Urval, enkätgenomförande och elevernas bakgrund 

När enkäten för undersökningen är fastställd blir nästa naturliga steg att bestämma mitt urval 

av empiriska objekt. I denna del kommer jag ett redovisa och presentera hur valet av stad, 

skola och elever gjordes och på vilka grunder, samt hur genomförandet av enkäten gick till. 

Grundläggande bakgrundsinformation om den grupp av respondenter som har besvarat 

enkäten kommer även att presenteras.  

 

Det är viktigt att betona att denna uppsats, likt de allra flesta enkätundersökningar, är en s.k. 

stickprovsundersökning. Detta innebär att man gör ett stickprov av en utvald liten del av en 

grupp, för att sedan kunna dra slutsatser om hela den gruppen (Barmark & Djurfelt 2015:69). 

I detta fall görs ett stickprov på ett visst antal samhällskunskapselever på gymnasieskolan för 

att förhoppningsvis kunna säga något om alla samhällskunskapselever på gymnasieskolan i 

Sverige. Dock görs på grund av flera praktiska anledningar ett stratifierat urval. Givet 

uppsatsens ramar finns inte möjligheten att göra ett helt slumpmässigt urval - att undersöka 

vart som helst i hela landet är tidsmässigt och ekonomiskt helt enkelt inte möjligt. Därav får 

undersökningen ske i närområdet i Mellansverige. Denna enkätundersökning genomförs i en 

mellanstor stad i Mellansverige, och på en kommunal gymnasieskola. Detta val är både 

strategiskt och praktiskt. Valet av en mellanstor stad ökar möjligheterna till jämförelse med 

stora delar av Sverige, gentemot om valet hade varit en stor stad eller en liten by. Valet av 

skola, och valet av endast en skola har även det sina anledningar. Om alla respondenter går på 

samma skola, bör det kunna bli än tydligare att se skillnader mellan programinriktningar i sig 

och utesluta flera andra parametrar. Om de högskoleförberedande respektive 

yrkesförberedande klasserna gick på separata skolor skulle flera andra faktorer kunna 

påverka, t.ex. skolornas olika geografiska, demografiska eller socioekonomiska 

konstellationer. Genom att endast undersöka en skola bör det därmed kunna bli tydligare att 

urskilja skillnader mellan programinriktningarna. Rent praktiskt är det även enklare att 

genomföra enkätundersökningen på en skola än flera. 

 

Antalet respondenter är även det begränsat av den tidsmässiga faktorn. Barmark & Djurfelt 

(2015) menar att den generella grundregeln är ju större stickprov desto bättre, det blir helt 
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enkelt en större sannolikhet. Dock påpekar de att stickprovets storlek egentligen inte är det 

avgörande, utan att mycket beror på frågeställningen. Har man t.ex. huvudsakligen en 

deskriptiv frågeställning (vilket denna uppsats har) menar de att det kan räcka med ett 

stickprov på 100 – 300 för att få ett relativt säkert svar (Barmark & Djurfelt 2015:75f). Ett 

mål om minst 100 respondenter sattes därmed upp för urvalsprocessen. Ett proportionerligt 

stratifierat urval försöktes i så stor utsträckning som möjligt att urskiljas (Barmark & Djurfelt 

2015:77). Att försöka få en någorlunda jämn fördelning mellan kön och elever som läser 

högskoleförberedande respektive yrkesförberedande gymnasieprogram var den främsta 

anledningen till detta. Detta gjordes först genom att ta reda på storleken på de olika klasserna, 

högskoleförberedande respektive yrkesförberedande. De yrkesförberedande klasserna var 

generellt mindre, vilket innebar att det behövdes fler klasser för att försöka få ungefär lika 

många elever från båda inriktningarna. En annan aspekt är att denna uppsats genomförs från 

november – januari, vilket innebär att de elever som läser samhällskunskapskurserna 1a1 

respektive 1b då endast har läst ungefär halva kursen. Därmed var det inte ens säkert att dessa 

elever hade gått igenom de delar av det centrala innehållet som berör demokrati och dess 

funktion, läraren kan i sin planering lika gärna valt att ha detta under vårterminen. Därför 

valde jag att låta de elever som under föregående läsår läste kurserna 1a1 resp. 1b besvara 

enkäten, enkätundersökningen är därmed retroaktiv. På grund av detta kan det finnas 

frågetecken kring elevernas minne av undervisningen, även om jag tillsammans med min 

handledare anser att det inte borde vara något stort problem. 

 

Ett annat problem som uppkom under urvalsprocessen, och som jag inte hade tänkt på 

tidigare, var att de yrkesförberedande respektive de högskoleförberedande klasserna på den 

utvalda skolan läser 1a1 resp. 1b-kursen under olika delar av sin utbildning. De 

högskoleförberedande eleverna läser kursen under sitt första år och de yrkesförberedande 

under sitt andra. Det innebär således att de yrkesförberedande eleverna generellt bör vara 

äldre, något som kan påverka hur deras demokratiska orientationer ser ut i jämförelse med de 

högskoleförberedande. Efter insamlingen av empirin jämfördes ålder med programinriktning, 

och det visade sig att de högskoleförberedande elevernas medelvärde är 17,2 år och de 

yrkesförberedande 18,2, nästan precis ett år äldre överlag. Även detta är ett svårlöst problem, 

om de t.ex. skulle varit jämngamla i undersökningen skulle de yrkesförberedande endast ha 

läst halva samhällskunskapskursen. Även om åldersskillnaden kan påverka resultatet på 

framförallt skillnader mellan programinriktningarna, anser jag således inte att det finns någon 

annan bättre lösning. 
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Kontakt togs först med rektorn på gymnasieskolan via e-post, och efter rektorns godkännande 

fick jag tillgång till hela skolans schema och kunde sedan kontakta valfria lärare via e-post. I 

och med att denna enkät genomfördes retroaktivt, var det få klasser som för tillfället läste 

samhällskunskap. Endast en klass intervjuades under en samhällskunskapslektion, resten 

under andra ämnens lektioner. Samhällskunskapsläraren för denna klass undervisade dock 

inte dem under samhällskunskapskursen under förra läsåret, som många av enkätfrågorna 

handlar om. Detta var något som annars hade kunnat bli känsligt, och möjligen hindrat några 

respondenter från att svara ärligt på vissa frågor i rädsla av att läraren skulle få se svaren, t.ex. 

om de tyckte att lärarens prestationer inte var särskilt bra. Trots att de inte var 

samhällskunskapslärare tackade de flesta tillfrågade lärarna ja på min förfrågan, och jag fick 

komma till klasserna under en av deras lektioner så att de elever som ville fick besvara 

enkäten.  

Enkätgenomförandet gick överlag väldigt smidigt. Jag hade som tidigare nämnt bestämt 

datum med olika lärare och kom till en av deras lektioner och introducerade mig själv och 

enkäten för eleverna. Jag berättade först kort vem jag är och vad enkäten handlar om. Sedan 

förklarade jag att enkäten är helt anonym och frivillig att fylla i och delade sedan ut enkäter 

till alla i klasserna som ville delta. Trots att det var frivilligt att skriva enkäten, något som 

även står skrivet i början av enkäten, var det endast två elever i de intervjuade klasserna som 

inte ville skriva enkäten. Att jag försäkrade eleverna om deras anonymitet och att de inte 

behövde skriva namn kan ha varit en anledning till den höga svarsfrekvensen. Att jag även var 

på plats och delade ut enkäterna och övervakade respondenterna, istället för att exempelvis 

skicka ut enkäterna via e-post, post eller via telefon ökade även det säkerligen 

svarsfrekvensen. Jag tror även att detta minskade både externa och interna bortfall. Men att 

enkätundersökningen genomfördes i skolan under lektionstid tror jag personligen kan ha varit 

den största anledningen till den höga svarsfrekvensen (Barmark & Djurfelt 2015:79ff). Jag var 

på förhand något orolig att vissa elever skulle tycka att enkäten var tidskrävande, även om jag 

hade genomfört en pilotstudie där några vänner genomförde den på cirka 10 minuter. Men 

enkäten genomfördes av eleverna på ungefär mellan 10 – 15 minuter och det var ingen större 

bortfallsproblematik, det verkar således inte ha varit något problem. Ett helt annat externt 

bortfall var dock ett planerat möte med en yrkesförberedande klass som var tilltänkt att svara 

på enkätundersökning. Ett datum var bokat men på grund av misskommunikation hade 

lektionen blivit inställd utan min vetskap. På grund av att eleverna de kommande veckorna 

dels hade mycket praktik, och dels när de väl var i skolan inte hade tid på övriga lektioner 



31 

 

som hade kunnat fungera, innebar det att ett potentiellt möte aldrig blev av. Detta var 

framförallt synd eftersom det var den enda yrkesförberedande klassen på denna skola där 

majoriteteten av eleverna var tjejer. Som visas i nästa stycke innebar detta att det blev väldigt 

få tjejer från yrkesförberedande klasser som svarade på enkätundersökningen. Detta begränsar 

möjligheterna att jämföra tjejer som läser högskoleförberedande program med 

yrkesförberedande, vilket förvisso inte är uppsatsens huvudsakliga fokus men likväl hade 

kunnat visa intressanta resultat. 

Sammanlagt var jag hos tre högskoleförberedande, samt fem yrkesförberedande klasser som 

besvarade enkäten. Sammanlagt svarade 101 elever på enkätundersökningen, 60 av dessa var 

män och 40 kvinnor (1 bortfall). Av dessa 101 elever läser 59 högskoleförberedande program 

och 42 elever yrkesförberedande program. Det var totalt 60 killar och 50 tjejer som besvarade 

enkäten (1 bortfall). De högskoleförberedande eleverna bestod av 22 killar och 36 tjejer, 

medan de yrkesförberedande programmen bestod av 38 killar och endast 4 tjejer. Eleverna var 

mellan åldrarna 16-20 år gamla, där den absoluta majoriteten var 17 eller 18 (88 %). 6 elever 

av de som svarade på enkäten var utlandsfödda. På grund av att det var så få utlandsfödda 

kommer denna aspekt inte analyseras vidare, då det är alldeles för få personer för att kunna 

dra några slutsatser.  

En av de inledande bakgrundsfrågorna i enkäten var hur eleverna för tillfället bor. Det fanns 

fem svarsalternativ på frågan, i hyreslägenhet, bostadsrätts/andelslägenhet, radhus eller 

kedjehus, villa och annat. Det blev ett bortfall på 6 personer på just denna fråga, detta på 

grund av en otydligt formulerat fråga från min sida. Dessa sex personer fyllde nämligen i två 

alternativ istället för ett, troligtvis eftersom att de bor på mer än en plats. Frågan borde därav 

kanske formulerats om till ”Var bor du huvudsakligen?” eller något liknande för att förtydliga 

detta. Nedan visas ett diagram på elevernas svar på hur de för tillfället bor.  

Diagram 1. Elevernas Boende 
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Som diagrammet visar bor de allra flesta elever i villa, ungefär 70 % av alla elever. Att bo i 

hyreslägenhet är det näst mest valda alternativet, medan de övriga alternativen endast har 

några få svar. Jag jämförde också kön och programinriktning för att se om det fanns några 

skillnader, men det var nästintill inga skillnader mellan dessa. Att så många elever bor i villa 

kan troligtvis förklaras av att det helt enkelt är den vanligaste boendeformen i små till 

mellanstora städer i Sverige. Statistisk från SCB från 2012 visar även att av de svenska 

familjer som har barn i skolåldern bor 70 % av dessa i ett ägt småhus (Sköld 2014), med andra 

ord är denna undersöknings resultat nästintill identiskt med rikssnittet på denna punkt.  

 

5.4 Analysmetoder och mätvariabler 

När alla elever hade svarat på enkätundersökningen började bearbetningen av enkäterna. Först 

och främst använde jag mig av en kodad enkät när jag skulle samla in och sammanställa alla 

elevers svar. När jag sedan förde in empirin digitalt, och utförde alla statistiska analyser 

använde jag mig av programmet IBM SPSS Statistics viewer. Det är ett program utformat för 

att hantera stora mängder data och man kan utföra många olika typer av analyser genom några 

enkla knapptryck, något som annars hade tagit ansenligt mycket längre tid. 

I min analys använder jag mig av två olika analysmetoder, t-tester och korrelationsanalys. 

Med t-tester kan man få fram medelvärde och skillnader mellan två olika variabler, t.ex. kön 

och programinriktning, och man får även veta om detta samband är signifikant eller inte 

(Barmark & Djurfelt 2015:149f). T-tester förekommer frekvent i tabeller eller diagram i 

resultatdelen. Jag använder mig också frekvent genom hela resultatdelen av korrelationsanalys 

i det nämnda programmet SPSS. Korrelationsanalys eller korrelationer, som det ofta endast 

benämns, använder man sig av när man vill beskriva styrkan och riktningen av det linjära 

förhållandet mellan två variabler. Det kan visa om det finns något samband mellan två olika 

variabler (Pallant 2005:121). För att illustrera hur det kan användas kan man t.ex. ta ett 

exempel ifrån denna uppsats, finns det något samband mellan en individs intresse för 

samhällskunskapsundervisningen och dess programinriktning?  

När man har utfört en korrelationsanalys mellan två variabler i SPSS behöver man sedan tolka 

resultatet. En av de vanligaste, och viktigaste, frågor som då uppkommer är hur säker man 

kan vara på sambandet. När man genomför en undersökning, nästan oavsett typ, vill man ofta 

kunna generalisera dessa resultat över hela populationen. T.ex. skulle jag i denna uppsats som 
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handlar om ett visst antal specifika gymnasieelever som har läst samhällskunskap, vilja 

generalisera till alla gymnasieelever i Sverige som läser samhällskunskap. För att detta ska 

vara möjligt måste man bedöma hur starkt sambandet mellan de två variablerna är, och hur 

signifikant sambandet är. Det finns olika typer av test för att bedöma detta, i denna uppsats 

använder jag mig av Pearsons korrelationstest – ett av de vanligaste och mest frekvent 

använda. Oavsett vilken typ av korrelationstest man använder får man av det ett s.k. r-värde, 

korrelationens koefficient. Värdet man får är mellan -1 till +1 och genom det kan man 

försäkra sig om hur starkt sambandet är. Om det är negativt innebär det att det finns ett 

samband mellan ett lågt värde på den ena variabeln och ett högt på den andra. Om det är 

positivt finns det samband mellan höga respektive låga värden på båda variablerna. Om man 

får -1 eller 1 är det ett perfekt samband, då kan man få reda på den ena variabelns värde 

genom att endast veta den andra variabelns värde. Om detta visades i ett s.k. scatterplot-

diagram skulle det visa en helt rak linje, värdena följer helt enkelt hela tiden samma mönster. 

Om man däremot får 0 innebär det att det inte finns något samband överhuvudtaget mellan de 

två variablerna man undersöker i korrelationen. Man kan helt enkelt inte säga någonting om 

den andra variabeln genom att veta den första. Det finns olika åsikter och riktlinjer om hur 

man ska tolka r-värdets styrka, men t.ex. Pallant (2009) menar att 0.10 - 0.29 kan räknas som 

ett svagt samband, 0.30 – 0.49 som ett medelstarkt samband, och 0.50 och uppåt som ett starkt 

samband. Detta gäller oavsett om r-värdet är negativt eller positivt (Pallant 2015:121f, 126). 

Huruvida dessa mått är applicerbara till denna studie är tveksamma, då elevernas 

demokratiska orientationer onekligen endast kan förklaras av 

samhällskunskapsundervisningen, något som även diskuterades tidigare i kapitel 3.1. Det 

skulle därmed vara ytterst förvånande om någon korrelation närmade sig 1 i r-värde, men det 

ger ändock en indikering på hur starkt sambandet är.  

Vid varje korrelationsanalys får man utöver r-värdet även ett p-värde, där p:et står för 

’probability’. Översatt till svenska kan man med andra ord kalla det ett sannolikhetsvärde, 

men det brukar oftast benämnas som signifikansnivå. Detta förklarar hur signifikant 

sambandet mellan två variabler är. Det finns alltid en viss osäkerhet i beräkningarna av 

medelvärdena om man inte undersöker hela populationen, i detta fall alla 

samhällskunskapselever i hela Sverige. Man kan ha otur med sitt urval och t.ex. få väldigt 

många elever som inte bryr sig om demokrati överhuvudtaget, även om majoriteten i Sverige 

kanske gör det. Signifikansvärdet visar då hur troligt det är att vi skulle ha en sådan otur. P 

värdet sträcker sig från 0 -1, och om p-värdet är 0 = 100 % säkerhet och eller 1 = 0 % 
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säkerhet. Med andra ord, ju lägre p-värde, desto större sannolikhet att det faktiskt ser ut så 

även bland ett större urval. Om p-värde = 0.05 innebär det att det är 5 chanser på 100 att 

denna skillnad bara är på grund av slump, att det inte är som resultatet visar. För att kunna 

göra statistiskt säkerhetsställda antaganden finns det generellt tre vedertagna 

signifikansnivåer: 95 %, 99 %, och 99,9 %. De motsvarar p-värdena < 0,05(*) < 0,01(**) och 

< 0,001(***). Man bör ha ett p-värde på minst < 0.05 för att kunna dra några slutsatser av 

resultatet (Barmark & Djurfelt 2015:140f). Dessa signifikansnivåer kommer även jag att 

använda mig av i denna uppsats, och det kommer att markeras i de tabeller eller diagram som 

illustrerar uppsatsens resultat. Även de kategorier som består av två frågor som förekommer 

på diverse frågor i resultatdelen har blivit korrelations-testade för att säkra den interna 

reliabiliteten, och stjärnmarkeras därför även de. Dock kommer även medelvärden och 

korrelationer som inte är statistiskt säkerhetsställda att visas i uppsatsen, men då är de inte 

stjärnmarkerade. Således går det inte att generalisera de resultaten i någon vidare bemärkelse, 

men jag väljer ändå att redovisa dem för att kunna visa resultatet från de flesta frågorna i 

undersökningen även om de inte är statistiskt säkerställda. 

På några av de enkätfrågor som innehåller flera frågor, t.ex. fråga 3a – k, fråga 6 a - j och 8 a 

– j, gjordes i programmet IBM SPSS en faktoranalys5 för att försöka urskilja kategoriseringar 

i elevernas svar. Det framkom dock inga tydliga grupperingar, och som förklaras nedan 

användes istället andra metoder för att kategorisera utan att äventyra reliabiliteten. De index 

som har gjorts på flera av frågorna har blivit testade för den interna reliabiliteten genom 

antingen en korrelationsanalys eller Cronbachs Alfaskala i SPSS, något som tydliggörs i 

tabellerna i resultatdelen. När man lägger ihop fler än två olika frågor till samma index räcker 

det dock inte med korrelationsanalys, utan då bedömer Cronbachs Alfaskala i vilken 

utsträckning de är relaterade till varandra. Den sammanräknade alfa-koefficienten varierar 

från 0 (ingen intern reliabilitet) – 1 (perfekt intern reliabilitet), och minst 0,7 brukar räknas 

som en acceptabel siffra av de flesta forskare, och 0,6 som ett absolut minimum (Bryman 

2011:160ff). Det är två index i resultatdelen som består av tre frågor eller fler, och de har 0,90 

respektive 0,69 i det interna reliabilitetstestet Cronbachs alfa. 0,90 är ett bra resultat medan 

                                                 
5 En faktoranalys, så som det var tänkt att användas i detta fall, kan man kort beskriva som ett sätt att reducera 
ett visst antal frågor till en kategori, något som är väldigt svårt att göra manuellt. SPSS eller liknande program 
jämför många olika parametrar för att se om det finns något samband mellan olika frågor och försöker urskilja 
bakomliggande faktorer. Om man hittar det kan man sedan undersöka det närmare, istället för att enbart 
undersöka enskilda faktorer. I detta fall kan man t.ex. tänka sig att ideologiska eller olika demokratiska 
ståndpunkter hade kunnat synliggöras. Faktoranalysen upptäcker ej observerade variabler, och kan göra det 
empirin mer överskådlig för både forskaren och läsaren genom kategoriseringar. En mer detaljerad beskrivning 
finns i Pallant (2005:172ff).  
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0,69 är precis på gränsen till vad flera forskare skulle anse som acceptabelt. Jag väljer dock att 

behålla detta index intakt, men är medveten om att den interna reliabiliteten på just detta 

index kan ifrågasättas. 

 

 5.5 Tillförlitlighet, generaliserbarhet och etiska överväganden 

All forskning handlar i grund och botten om att läsaren tror på det som han eller hon läser, 

forskningen måste vara trovärdig för att få genomslag. Empiriskt underbyggd vetenskap 

måste givetvis bygga på undersökningar av världen och inte rena spekulationer, men när man 

läser t.ex. en uppsats kan man egentligen inte vara helt säker på att det som författaren säger 

är sant. Man behöver som författare helt enkelt övertyga läsaren om att resultaten är 

trovärdiga. Detta kan man bland annat göra genom transparens, genomskinlighet i 

bemärkelsen att man beskriver hela forskningsprocessen och inte enbart uppsatsens fördelar 

utan även dess nackdelar (Ahrne & Svensson 2015:24f). Andra sätt att övertyga läsaren och 

öka studiens trovärdighet är genom reliabilitet och validitet. Reliabiliteten av denna uppsats 

stärks genom att alla enkätfrågor, som är grunden för det empiriska materialet, är inhämtade 

från tidigare studier där de enligt författarna har fungerat väl. Internbedömarreliabiliteten 

stärks även den genom att de analyser som lyfts fram är statistisk säkerhetsställda med minst 

95 procents sannolikhet enligt Pearsons signifikanstest som förklarades i kapitel 4.3. Den 

interna reliabiliteten säkerhetsställs även den genom att de index som är sammansatta av två 

frågor har blivit testade genom korrelationsanalys, och de som innehåller fler än två frågor 

genom Cronbachs alfaskala (Bryman 2011:130ff). 

Validitet är en annan sak som stärker uppsatsens transparens. Hur mycket man än försöker så 

kommer man aldrig att hitta de perfekta variablerna som mäter exakt det som man är ute efter. 

Det finns alltid ett litet glapp mellan det teoretiska begreppet och det empiriska materialet. 

Mätfelet kan vara av två slag: slumpmässig, vilket härrör till reliabilitetsfrågor som redan 

redovisats, eller systematisk. Om den är systematisk har vi helt enkelt dålig överensstämmelse 

mellan det teoretiska begreppet och variabeln (Barmark & Djurfelt 2015:51). Validitetsfrågan 

i denna uppsats blir framförallt aktuell i förhållandet mellan syfte och frågeställningar och 

enkätfrågorna. Frågan är om de valda enkätfrågorna verkligen kan ge svar på de 

frågeställningarna som är ställda. Vad gäller elevernas demokratiska orientationer tror jag att 

de frågor som ställs med rätta kan ge oss svar på hur elevernas demokratiska orientationer ser 

ut. Eftersom att frågorna mer eller mindre uteslutande är tagna från tidigare avhandlingar och 
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studier som har undersökt liknande fenomen stärker det validiteten. Den sista frågeställningen 

som handlar om samhällskunskapsundervisningen förefaller ha någon inverkan på elevernas 

demokratiska orientationer, är dock svårare att fastställa validiteten på. Detta eftersom att det 

är en förklarande frågeställning där det finns många andra möjliga parametrar som kan 

påverka eleverna. Deras vänner, familj, fritid, media m.m. är säkerligen saker som även de 

kan påverka deras demokratiska orientationer för att ta några exempel. Frågeställningen är 

dock ställd på ett relativt anspråkslöst vis på grund av detta, det är om 

samhällskunskapsundervisningen förefaller påverka elevernas demokratiska orientationer. Det 

går inte med denna studie med besked klargöra om undervisningen påverkar eleverna eller 

inte, men undersökningen kan förhoppningsvis frambringa argument ifall 

samhällskunskapsämnet i synnerhet, och skolan generellt, förefaller vara en svag eller stark 

socialisationsagent.  

Det var även en del forskningsetiska överväganden som behövdes ta ställning till i samband 

med denna studie. Allas inblandande anonymitet och beskyddande av deras integritet var en 

självklar och viktig utgångspunkt för denna uppsats. Därav är stad, skola, lärare, exakta 

gymnasieprogram eller elever konfidentiella i denna studie. Informerat samtycke var även det 

en given utgångspunkt för enkätundersökningen. Alla inblandade parter, som ansvariga lärare 

och framförallt eleverna som var respondenter, fick veta vad studien handlade om och att det 

var frivilligt att delta i den (Ahrne & Svensson 2015:29). 
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6. Resultat 

I denna del av uppsatsen kommer enkätundersökningen att redovisas. Kapitlet är uppdelat i 

fem delar, där de fyra första presenterar elevernas svar på alla enkätfrågor något som 

förtydligades i kapitel 5.2. Utöver detta kommer även det sista resultatkapitlet, 6.5, att 

undersöka om det finns samband mellan elevernas demokratiska orientationer och 

undervisningsfaktorer. Elevernas generella åsikter och upplevelser är i fokus men skillnader 

mellan kön och programinriktning (yrkesförberedande respektive högskoleförberedande) 

presenteras också. De tre inledande kapitlen besvarar de två första frågeställningarna om hur 

elevernas demokratiska orientationer ser ut, och om deras kön och programinriktning har 

någon betydelse för dessa. Det fjärde kapitlet redovisar elevernas åsikter om 

samhällskunskapsundervisningen, och det femte besvarar den tredje frågeställningen om 

undervisningen förefaller ha någon påverkan på elevernas demokratiska orientationer. 

 

6.1 Elevernas demokratiska normer 

I denna del av kommer jag att redogöra resultatet för frågorna som undersöker hur eleverna 

tycker att en god medborgare bör vara och hur intresserade de i allmänhet är av vad som 

händer i samhället. Genom att de besvarar detta visas vilka demokratiska värden och normer 

som eleverna tycker är viktigast, och vilka attribut de tycker att en ideal medborgare bör ha.  

Dessa frågor har jag, som tidigare nämnt i metodkapitlet, delat upp i olika index. Detta för att 

de mäter olika saker och att det blir enklare och tydligare att redovisa än att visa varje fråga. 

Kategorierna har olika många frågor men flera kategorier har dock bara en fråga. Vissa frågor 

är egenartade och det är därmed oförenligt att sammanföra dem med andra frågor. 

Kategoriserandet görs för att kunna tydliggöra enkätundersökningens resultat, visa vilka 

demokratiska egenskaper som frågorna berör samt underlätta för läsaren. Det fanns fyra 

svarsalternativ på frågorna 3a – k som frågar eleverna hur viktig en specifik demokratisk 

egenskap är. Svarsalternativen sträcker sig från inte alls viktig (1) till mycket viktig (4). I 

tabell 1 illustreras resultaten på dessa frågor.  

Som tabell 1 visar har många index likartade medelvärden, och överlag är de tämligen höga. 

Alla kategorier förutom en har över 3 i medelvärde på en skala från 1 – 4, eleverna verkar helt 

enkelt tycka att många av dessa attribut är viktiga för att man ska vara en god medborgare. De 

kategorier som eleverna överlag tyckte var allra viktigast var att ha ett självständigt tankesätt 

och att rösta i val, tätt följt av att protestera om människor behandlas orättvist. Alla tre frågor 
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har höga medelvärden och de flesta eleverna verkar vara överens om att det är viktiga 

egenskaper hos en god medborgare. Den kategori som eleverna tyckte var minst viktig var 

politisk aktivitet, som består av de två frågorna om att gå med i partier och politiska 

organisationer och att aktivt påverka beslut i samhällsfrågor. Denna kategori var tydligt lägst 

och hade ett medelvärde på 2,61, tydligt lägre än övriga kategorier. Det är därmed tydligt att 

eleverna inte tycker att vara politiskt aktiv eller att aktivt påverka olika samhällsbeslut är 

viktigare än övriga frågor, men det innebär inte att de tycker att det är oviktigt. Faktum är att 

kategorin är på den övre halvan av skalan där 2,5 är mitten, så eleverna verkar inte tycka att 

det är obetydligt. Överlag är det inga stora skillnader mellan varken kön eller 

programinriktning i dessa frågor, alla tillfrågade elever verkar ha liknande värderingar.  

Tabell 1. Elevernas demokratiska normer 

 Fråga Cronbachs 

Alfaskala 

Alla 

elever 

Killar Tjejer P-värde Yrkesför. 

Program 

Högskol. 

Program 

P-

värde 

Index          

Självständigt 

tankesätt 

3A  3,44 3,34 3,55   ,145 3,37 3,48 -,093 

Att ta andras åsikter 

i beaktning  

3B, F, 

H 

,69 3,13 3,07 3,21 ,130 3,08 3,14 -,073 

Laglydnad 3C, 

J*** 

 3,13 3,3 3,59 <..05* 3,25 3,53 <.05* 

Att rösta i val 3I  3,41 3,37 3,48 ,073 3,29 3,47 -,127 

Politisk aktivitet 3E, 

K*** 

 2,61 2,63 2,59 -,032 2,67 2,55 ,085 

Att hålla sig 

informerad om vad 

som händer i 

samhället 

3D  3,22 3,23 3,2 -,028 3,17 3,24 -,059 

Att protestera om 

människor 

behandlas orättvist 

3G  3,33 3,2 3,54 ,194 3,17 3,47 -,173 

Medelvärde skala 1 – 4, * p<.05, ** p<.01, och *** p<.001).   

 

 

Fråga 1 i enkäten handlar om hur intresserade eleverna generellt är av vad som händer i 

samhället. Att lära sig hur ett samhälle fungerar och vad som händer i det är några av 

grundstenarna i samhällskunskapsämnet. Denna fråga mäter i mångt och mycket elevernas 

allmänintresse, att de inte bara bryr sig om sig själva och deras liv utan även vad som pågår i 

sin stad, sitt närområde och sitt land. Frågan hade fem svarsalternativ som sträckte sig från 

totalt ointresserad till mycket intresserad. Alla elevers sammanlagda medelvärde är 3,84, på 

en skala från 1 – 5. Detta innebär att de flesta eleverna är ganska intresserade av vad som 

händer i samhället. Det finns små skillnader mellan kön och programinriktning, som är väldigt 
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likartade. Killarna har överlag ett lite större intresse för vad som händer i samhället än 

tjejerna, och de högskoleförberedande eleverna har något större intresse än de 

yrkesförberedande. Båda har cirka 3,9 respektive 3,7, med andra ord inga stora skillnader. 

 

6.2 Elevernas politiska självtilltro 

Elevernas politiska självtilltro mättes genom enkätfrågorna 4a – d och 8a – j. Alla dessa 

frågor var påståenden om antingen vilken politisk kunskap eleverna anser sig besitta, eller 

vilka politiska aktiviteter de tror att de skulle klara av att utföra. Alla frågor har fyra 

svarsalternativ, och deras svar visas på skala 1-4. De fyra första frågorna handlar om hur 

eleverna upplever sin egna politiska förmåga och kunskap, och elevernas svar har 

sammanställts i tabell 2 nedan. 

Som tabell 2 visar är den politiska självtilltron överlag relativt låg. Det sammanlagda 

medelvärdet på de fyra frågorna av alla elever är 2,37 av 4, således lägre än 2,5 som är helt i 

mitten på skalan. Generellt verkar eleverna inte ha någon större tilltro till sina egna politiska 

kunskaper och förmågor. Det finns dock skillnader mellan frågorna. Allra sämst tror eleverna 

om deras egna politiska kunskaper, som majoriteten verkar tro är lägre än den genomsnittliga 

kunskapsnivån i deras ålder. Frågan med högst resultat är om de har lätt att förstå politiska 

frågor. 

De generella skillnaderna mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande programmen 

är nästintill obefintliga. Om man däremot jämför kön finns det större skillnader. Pojkarna har 

ett sammanlagt medelvärde på 2,49 medan tjejerna endast har 2,20, och tjejerna har lägre 

medelvärde på alla frågorna. Detta är också statistiskt säkerställt, vilket visar att det inte är 

någon slump. Lägst resultat har tjejerna på frågan om de tycker att de har högre politiska 

kunskaper än genomsnittet för deras ålder där de landar på exakt 2 i medelvärde, precis 

representativt för svarsalternativet ”Håller inte med”.  

Tabell 2. Elevernas politiska självtilltro 

Jag… 
Alla 
elever 

Killar Tjejer 
P-
värde 

Yrkesför. 
program 

Högskol. program 
P-värde 

vet mer om 
politik än de 
flesta i ens egen 
ålder 

 
2,16 

 
2,27 

 
2 

 
 

-, 164 
 

2,15 
 

 
2,17 

 

 
 

-, 018 

har något att 
säga till om i 

 
2,4 

 
2,53* 

 
2,2* 

 
 

<.05* 

 
2,48 

 
 

2,36 
 

 
 

,073 
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politiska 
diskussioner 

har lätt att 
förstå politiska 
frågor 

2,61 2,72 2,44 
 

-, 164 2,57  2,62  
 

-, 029 

har tillräcklig 
politisk förmåga 
för att kunna 
delta politiskt 

 
2,31 

 
2,43 

 
2,13 

 
 

-, 172 
 

2,36 
 

 
2,27 

 

 
 

,048 

Sammanlagt 
medelvärde 2,37 2,49 2,20 

 
<-.05* 2,39  2,36  

 
,022 

Fråga 4a-d medelvärde skala 1-4 * p<.05, ** p<.01, och *** p<.001).   

 

De andra frågorna som mäter elevernas politiska självtilltro är frågorna 8a – j, detta görs 

genom att fråga vilka politiska aktiviteter eleverna tror att de skulle klara av om de verkligen 

försökte. Det är tio frågor som kretsar kring olika typer av politiska aktiviteter och 

samhällsengagemang. Det finns fyra svarsalternativ för varje fråga som sträcker sig från ”Det 

skulle jag absolut inte klara av” till ”Det skulle jag absolut klara av”. För de exakta frågorna 

se enkätbilagan samt generella medelvärden i appendixbilagan. 

Det som flest elever tror att de skulle klara av är att skriva ett inlägg i en tidning eller på nätet 

om problem på deras skola. Detta alternativ stod ut från mängden med ett medelvärde på 2,99 

av 4, medan alternativet på andra plats hade ett medelvärde på 2,69. Det alternativ som fick 

lägst medelvärde, som eleverna därmed generellt minst trodde att de skulle klara av var att ta 

på sig ansvar i ett politiskt ungdomsförbund, som fick 2,20 i medelvärde. Att vara ledare i en 

samhällsgrupp och att delta i en demonstration trots att vänner och familj var emot det var 

även de bland de alternativ som eleverna ansåg sig ha svårt att genomföra. Övriga frågor var 

alla någonstans däremellan och det gemensamma medelvärdet för alla frågor för alla elever 

var 2,49 på en skala från 1 – 4. Det är således nästan exakt i mitten på skalan 1 – 4, elevernas 

politiska självtilltro kan i dessa frågor överlag varken ses som speciellt stark eller svag. Det 

var i dessa frågor nästintill inga skillnader mellan kön eller programinriktning, varken 

sammanlagt eller på de enskilda frågorna.  

Sammanfattningsvis har de tillfrågade eleverna generellt en tämligen låg politisk självtilltro. 

Det sammanlagda medelvärdet ligger precis under hälften av svarsalternativens skalor 

omgjort till siffror, lite under 2,5 på en skala från 1 – 4. Eleverna har därmed generellt en 

tämligen låg tilltro till sina egna politiska kunskaper, och mer än hälften tycker att de har för 

låga kunskaper för att kunna delta politiskt. Tjejerna har överlag en något lägre politisk 

självtilltro än killarna, särskilt när det gäller tron på deras egna politiska kunskaper. Gällande 
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vilka olika typer av politiska aktiviteter eleverna tror att de skulle klara av är det nästintill 

inga skillnader mellan könen. Det finns inga tydliga skillnader mellan programinriktningarna 

generellt, de som läser högskoleförberedande och de som läser yrkesförberedande har 

jämbördiga resultat. 

6.3 Elevernas förståelse av demokratins funktion 

Denna del kommer att behandla den enda delen av enkäten som mäter någon typ av kunskap 

istället för åsikter och värderingar, och det handlar om elevernas förståelse av demokratins 

funktion. Frågornas syfte är att se om eleverna förstår vad som kännetecknar och vad som är 

väsentligt för att en stat ska kunna kallas demokratisk. Det är även i viss utsträckning ett test 

av deras kritiska förhållningssätt. Detta gjordes genom tre enkätfrågor där det i varje fråga 

fanns fyra svarsalternativ, varav endast ett var det som stämde in bäst. För de exakta frågorna 

och svarsalternativen se enkätbilagan och fråga 5, 7 och 9. De tre frågorna handlar kort om 

människors rätt att uttrycka olika uppfattningar och att kunna kritisera regeringen om det är 

nödvändigt. Det är relativt grundläggande frågor, och ligger i linje med det centrala innehållet 

i samhällskunskapsämnets grundläggande kurser vilket visades i kapitel 2.3 i denna uppsats. 

Nedanför visar ett diagram hur många rätt eleverna fick sammanlagt på de tre frågorna. 

Istället för att redogöra vilket svarsalternativ eleverna valde har jag endast valt att visa om de 

svarade rätt eller fel. 

Som diagram 2 visar har knappt hälften av eleverna, 43,2 % rätt på alla tre frågorna. Det är 

således mer än hälften av alla elever som inte har svarat rätt på alla frågor. Majoriteten av 

eleverna har dock två rätt eller mer, 77,9 %, medan 7,4 % inte har svarat rätt på någon fråga. 

Uppenbarligen var dessa frågor svåra för en stor del av eleverna, och många av dem visar 

bristfälliga kunskaper om vad som kännetecknar och vad som är viktigt för en demokratisk 

stat. 

Diagram 2. Elevernas förståelse av demokratins funktion 
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I tabell 3 har jag sammanställt resultaten för varje enskild fråga och det sammanlagda 

resultatet, samt skillnader mellan kön och programinriktning. Frågorna är i denna tabell 

förkortade och omformulerade, detta för att enklare illustrera den demokratiska förståelsen 

som eleverna förväntas visa. Som tabellen visar verkar ingen av frågorna sticka ut särskilt 

mycket om man tittar på det sammanlagda resultatet för alla elever, även om fråga 9 verkar 

vara den fråga som eleverna har haft svårast för och som endast 66,7 procent av eleverna har 

svarat rätt på. Det sammanlagda resultat för alla elever är 71,1 procent korrekta svar, vilket 

siffermässigt kan låta som ett relativt gott betyg. Dessa frågor bör dock ses som något som 

alla elever, åtminstone efter deras gymnasiala utbildning, ska kunna svara rätt på. 71,1 procent 

är därför ett svårtolkat resultat, men det bör nog ses som knappt godkänt för eleverna överlag. 

Det finns relativt stora och intressanta skillnader mellan både kön och programinriktning. 

Tjejerna har klart högre resultat än killarna, 2,47 i medelvärde av max 3, medan pojkarna har 

1,89. Det är en stor skillnad mellan de elever som läser yrkesförberedande program och de 

som läser högskoleförberedande. De yrkesförberedande eleverna har 1,67 i medelvärde, 

nästan hälften rätt, medan de högskoleförberedande har 2,47. Som tabellen visar finns det 

även skillnader mellan frågorna, bland annat är det intressant att de yrkesförberedande 

eleverna har minst korrekta svar på fråga 5 medan det är den frågan som de 

högskoleförberedande eleverna har överlägset flest rätt på. Resultateten i fråga 5 är också det 

resultat som är mest statistiskt säkerhetsställt, både mellan kön och programinriktning är det 

99,95% säkerhetsställt att dessa skillnader verkligen existerar. Tjejerna och de 

högskoleförberedande eleverna har bevisligen en bättre förståelse för varför många 

organisationer i ett samhälle är bra för demokratin än killarna och de yrkesförberedande 

eleverna i denna undersökning. 
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Tabell 3. Förståelse av demokratins funktion 

 
Alla 
elever 

 
Killar Tjejer 

P-värde Yrkesför. 
Program 

Högskol. 
Program  

P-värde 

Fråga 5. Varför är 
många 
organisationer i ett 
demokratiskt 
samhälle bra? 74,7 

 

60,0 95,0 

 
 
 
 
 
<.001*** 50,0   91,5   

 
 
 
 
 
<-.001*** 

Fråga 7. Vad ger 
störst anledning att 
kalla ett land icke-
demokratiskt? 72,2 

 

67,0 78,9 

 
 
 
 
,127 61,0   80,0   

 
 
 
 
<-.05* 

Fråga 9. Vad händer 
troligtvis om ett 
stort tidningsförlag 
köper upp många 
mindre? 66,7 

 

62,0 72,5 

 
 
 
 
 
,108 56,1   74,14   

 
 
 
 
 
-, 189 

Sammanlagt resultat 71,1 

 

1,89 2,47 

 
 
<.01** 1,67  2,47   

 
 
<-.001*** 

Rätt svar i procent och medelvärde 0 – 3, * p<.05, ** p<.01, och *** p<.001).  

 

Sammanfattningsvis verkar det som eleverna har en tämligen bristfällig kunskap om 

demokratins funktion, då många har haft problem med frågorna. Mindre än hälften har svarat 

rätt på alla frågor, om man däremot tittar på det sammanlagda resultatet för alla elever är det 

71,1 % korrekta svar. Det finns anmärkningsvärda skillnader mellan kön och 

programinriktning. Tjejerna har generellt större kunskaper än killarna, och eleverna på de 

högskoleförberedande programmen har högre kunskaper än de elever som läser de 

yrkesförberedande programmen som har oroväckande låga resultat. 

 

6.4 Elevernas åsikter om samhällskunskapsundervisningen 

I denna del redovisas elevernas svar på de enkätfrågor som berörde 

samhällskunskapsundervisningen. De fick svara på olika frågor om hur nöjda de var med 

undervisningen och läraren samt om vad de tycker om samhällskunskapsämnet och vad 

undervisningen innehöll. De enkätfrågor som kommer redovisas är i tur och ordning fråga 2, 

fråga 6 a – j, fråga 10 a – d och fråga 11 a – f. Tillsammans ska svaren på dessa frågor 

förhoppningsvis ge oss en bild av hur eleverna ser på samhällskunskapsämnet generellt, och 

deras samhällskunskapsundervisning under föregående läsår specifikt.  

Fråga 2 handlar om hur nöjda eller missnöjda eleverna var med 

samhällskunskapsundervisningen under deras förra läsår. Som klargjordes i metodkapitlet 
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läste alla elever som besvarat enkäten de obligatoriska samhällskunskapskurserna 1a1 

respektive 1b under deras förra läsår. Eleverna verkar generellt vara nöjda med 

samhällskunskapsundervisningen under deras förra läsår. Ingen av de 101 elever som svarat 

på enkäten är mycket missnöjda (1) med undervisningen, vilket är anmärkningsvärt. 

Majoriteten är, som diagram 3 nedan visar, ganska nöjda. På en skala 1-4 där 4 representerar 

mycket nöjda, ligger det sammanlagda medelvärdet på 2.92. Som syns så har de allra flesta 

eleverna valt alternativ tre, att de överlag är ganska nöjda med 

samhällskunskapsundervisningen. Det är inga större skillnader mellan varken kön eller 

programinriktning. Tjejerna är något mer nöjda än killarna med ett medelvärde på 3,07* 

jämfört med 2,83,* medan de yrkesförberedande programmen är mer nöjda än de 

högskoleförberedande där medelvärdena är 3,02 respektive 2,85. Överlag verkar dock de 

flesta eleverna vara eniga då det inte är några stora skillnader. 

Diagram 3. Nöjdhet/missnöjdhet med samhällskunskapsundervisningen generellt 

 

 

Frågorna 6a – j handlar om vad eleverna tycker om samhällskunskapsämnet, 

samhällskunskapsundervisningen och deras samhällskunskapslärares prestationer och 

didaktiska förmågor. Det är sammanlagt tio frågor, men jag har koncentrerat dessa tio frågor 

till fyra olika index. Indexen innefattar som tabell 6 visar olika många frågor, vissa frågor är 

svårare att sammanföra än andra (inget starkt statistiskt samband) och är därav ensamma. 

Indexet samhällskunskapsundervisningen mäter t.ex. om eleverna tyckte att undervisningen 

var rolig, lärorik och om undervisningstiden räckte till. Indexet lärarens förmåga mäter hur 

bra läraren var på att engagera, förklara, knyta undervisningen till livet utanför skolan och 

belysa samhällsfrågor från flera olika perspektiv. Det var också liknande resultat på de frågor 

som är i samma index, ingen individuell fråga skiljer sig speciellt mycket från de övriga. De 

individuella frågorna inom samma index skiljde sig heller inte särskilt mycket från varandra 
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gällande kön eller programinriktning, det kändes därav inte nödvändigt att redovisa. Tabell 4 

illustrerar elevernas svar. 

 

Som tabellen visar tycker eleverna överlag att samhällskunskap är ett intressant och viktigt 

ämne, något som medelvärdet på 2,99 vittnar om. Elever som läser högskoleförberedande 

program är mer intresserade av ämnet än de som läser yrkesförberedande, och även tjejerna 

har något högre medelvärde än killarna. Eleverna verkar överlag tycka att 

samhällskunskapsundervisningen under deras förra läsår var ganska bra, men inte felfri. Det 

är nästintill inga skillnader mellan kön eller programinriktning i denna fråga. Eleverna tycker 

att deras samhällskunskapslärares förmåga är ganska god, det sammanlagda medelvärdet är 

2,87. Det finns en del intressanta skillnader mellan elevernas svar. Killarna tycker överlag att 

lärarens prestationer var något bättre än tjejerna, och de yrkesförberedande eleverna var mer 

nöjda än de högskoleförberedande med lärarens förmåga. Det sistnämnda visar en ganska 

markant skillnad som dessutom är statistiskt säkerställd, 3,19 i medelvärde respektive 2,62. 

Frågan som handlar om hur svårt eleverna tycker att ämnet samhällskunskap är ställd på det 

vis att desto högre medelvärde, desto svårare tycker eleverna att ämnet är. Medelvärdet 2,25 

vittnar således om att eleverna överlag tycker att samhällskunskap är ett ganska lätt ämne. 

Killarna verkar tycka att det är lite enklare än tjejerna, och detsamma verkar gälla för 

yrkesförberedande program jämfört med högskoleförberedande. Överlag verkar eleverna vara 

relativt nöjda med samhällskunskapsundervisningen och lärarens förmåga. Majoriteten verkar 

även tycka att samhällskunskap är ett intressant och viktigt ämne, men att det är ett ganska 

enkelt ämne. 

Tabell 4. Elevernas åsikter om samhällkunskapsundervisningen 

Kategori Fråga 

Cronbac
hs 
alfaskala 

Alla 
elever Pojkar Tjejer 

 
 
P-värde 

Yrkesför. 
program 

Högskol. 
Program 

 
 
P-värde 

  
 

   
 

  
 

Intresse för ämnet 6a, b*** 

 
 

2,99 2,9 3,14 

 
 
,180 2,74 3,17 

 
<-
.001*** 

Samhällskunskapsun
dervisningen var 
rolig och lärorik 6c, d*** 

 

2,77 2,74 2,81 

 
 
,062 2,80 2,75 

 
 
,048 

Undervisningstiden 
var tillräcklig 6f 

 
2,85 2,92 2,75 

 
-, 141 2,93 2,79 

 
,115 

Lärarens förmåga 6g, h, i, j 

 
 
,90 2,87 2,99 2,71 

 
 
<.05* 3,19 2,62 

 
<.001**
* 

Ämnets 
svårighetsgrad 6e 

 
2,25 2,12 2,45 

 
<.05* 2,13 2,33 

 
-, 142 

Medelvärde 1 – 4, * p<.05, ** p<.01, och *** p<.001).  
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Fråga 10a – d handlar om hur eleverna upplevde sin samhällskunskapsundervisning och om 

de upplever att den förändrade deras intresse och åsikter för demokrati och politik. Mer 

specifikt får eleverna svara på i vilken utsträckning de under sin 

samhällskunskapsundervisning diskuterade demokrati och aktuella händelser. De två övriga 

frågorna berör en av huvudfrågorna i denna uppsats, och handlar i grund och botten om i 

vilken utsträckning skolan påverkar eleverna. I detta fall handlar det mer specifikt om 

eleverna upplever att samhällskunskapsundervisning har förändrat deras intresse och åsikter. 

Det fanns fyra svarsalternativ till varje fråga som sträckte sig från ’håller absolut inte med’ till 

’håller absolut med’ Elevernas svar på dessa frågor har sammanställs i tabell 5. 

Eleverna tycker överlag att både demokrati och aktuella händelser diskuterades en hel del 

under deras samhällskunskapsundervisning. Båda dessa frågors sammanlagda medelvärde 

ligger omkring 3 på en skala 1 – 4, vilket motsvarar svarsalternativet ’håller med’. Det finns 

inga stora skillnader mellan programinriktning eller kön, även om tjejerna verkar uppleva att 

det diskuterades lite mer av både demokrati och aktuella händelser än killarna. 

 

Det verkar inte som att elevernas intresse för politik och demokrati har ökat särskilt mycket 

efter att ha läst samhällskunskapskursen. Elevernas åsikter verkar generellt inte heller ha 

förändrats väldigt mycket rörande politik och demokrati, frågan har ett sammanlagt 

medelvärde på 2,32. Det innebär ändå att en del av elevernas åsikter har förändrats. Det är 

dock svårt att tolka resultatet på denna fråga, om ett högt respektive lågt resultat ska tolkas 

som något positivt eller negativt. Vad jag menar med det är att det är svårt att säga om en 

förändring av en elevs demokratiska och politiska åsikter är bra eller dåligt, särskilt när man 

inte vet hur dessa såg ut innan. Resultatet pekar dock på att elevernas demokratiska och 

politiska åsikter inte har blivit påverkade i så hög utsträckning. Mellan varken 

programinriktning eller kön är det några anmärkningsvärda eller statistiskt säkerställda 

skillnader. 
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Tabell 5. Elevernas upplevelser av samhällskunskapskursen och dess påverkan på dem  
Fråga/påstående Alla 

elever 

Killar Tjejer P-värde Yrkesför. 

program 

Högskol. 

Program 

P-värde 

Under samhällskunskapskursen…       

Diskuterade vi ofta om 

vad demokrati är 

2,94 2,86 3,05 ,144 2,93 2,95 -, 015 

Diskuterade vi ofta om 

aktuella händelser 

3,13 3,03 3,28 ,184 3,05 3,19 -, 107 

Efter att ha läst samhällskunskapskursen…      

Har mitt intresse för 

politik och demokrati 

ökat 

2,42 2,47 2,36 -, 067 2,44 2,41 ,015 

Har mina åsikter rörande 

politik och demokrati 

förändrats 

2,32 2,35 2,28 -, 044 2,21 2,4 -, 118 

 Medelvärde skala 1 – 4 
 

Fråga 11 frågade eleverna vilket innehåll de upplevde förekom under 

samhällskunskapskursen de läste föregående år. Alternativen som de kunde välja var inte 

heltäckande för hela samhällskunskapskursen, utan var ämnesinnehåll som ganska tydligt kan 

kopplas till demokrati eller politik. De kunde med andra ord inte välja t.ex. privatekonomi 

även om det säkert förekom under kursen. Resultatet av dessa kommer inte redovisas i någon 

tabell här, men de generella medelvärdena kan ses i bilagans appendix. Ingen kategori stack ut 

särskilt mycket, och alla kategorier fanns inom intervallen 2,41 – 2,81 i medelvärde på skala 1 

- 4. Det fanns inga nämnvärda skillnader mellan varken kön eller programinriktning på dessa 

frågor, eleverna verkar således generellt ha samstämmiga upplevelser av 

undervisningsinnehållet.  

 

Sammanfattningsvis verkar eleverna överlag tycka att samhällskunskap är ett intressant och 

viktigt ämne, de är generellt nöjda med samhällskunskapsundervisningen och lärarens 

prestationers men tycker att det är ett tämligen enkelt ämne. Det fanns en del skillnader 

mellan programinriktningarna, de högskoleförberedande eleverna tycker att ämnet är mer 

intressant än de yrkesförberedande eleverna, medan de yrkesförberedande eleverna var mer 

nöjda med lärarens prestationer. Eleverna upplevde generellt att de under 

samhällskunskapskursen ofta diskuterade både demokrati och aktuella händelser i hög 

utsträckning. Eleverna anser dock inte att deras intresse för demokrati har ökat nämnvärt eller 

att deras demokratiska och politiska åsikter har förändrats efter att ha läst 

samhällskunskapskursen. 
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 6.5 Samhällskunskapsundervisningens påverkan på elevers demokratiska orientationer 

 

I denna resultatdel ska de presenterade resultaten i de tidigare resultatkapitlen analyseras för 

att se om samhällskunskapsundervisningen verkar ha någon påverkan på elevernas 

demokratiska orientationer. Denna sista resultatdel ska därmed försöka besvara den sista 

frågeställningen. Detta kan förhoppningsvis då även ge hint om gymnasieskolan, i detta fall 

genom samhällskunskapsämnet, kan uppfattas som en svag eller stark demokratisk 

socialisationsagent. Detta kommer göras genom att försöka hitta samband mellan elevernas 

svar på olika frågor, s.k. korrelationer. De demokratiska orientationerna har i tabell 6 

kategoriserats till olika index, alla frågor har dock inte tagits med men de flesta och de mest 

centrala för uppsatsens syfte. Frågorna om samhällskunskapsundervisningen och de 

demokratiska normerna förblir i de index som de var sedan tidigare. Politisk självtilltro har 

dock blivit uppdelat i två index, fråga 4a – d och fråga 8 a – j. De tre frågorna om elevernas 

förståelse av demokratins funktion har satts ihop till ett index. Som i tidigare kapitel 

stjärnmarkeras de korrelationer som är statistiskt säkerställda, vilket med andra ord innebär att 

signifikansnivån mellan de två variablerna är minst 95 procent.  

Som tabell 6 visar finns det många korrelationer som har ett relativt starkt samband och också 

är signifikanta, men även en del som inte är det. Hur nöjda eleverna är med sin 

samhällskunskapsundervisning generellt och i vilken utsträckning de upplever att de har 

diskuterat demokrati under kursen verkar inte ha någon tydlig påverkan på elevernas 

demokratiska orientationer. Dessa två aspekter av undervisningen har inte något starkt 

samband med något av indexen. Vad eleverna tycker om lärarens prestationer och förmågor 

under samhällskunskapskursen har inte heller det någon stark korrelation med indexen, 

laglydnad är även det enda indexet som är statistiskt säkerställt. 

Samhällskunskapsundervisningen verkar överhuvudtaget inte ha någon större betydelse för 

elevernas förståelse av demokratins funktion. Det har väldigt lågt samband med alla 

undervisningsindex, denna aspekt av elevernas demokratiska orientationer förefaller därmed 

inte påverkas i någon vidare utsträckning av samhälskunskapsundervisningen 

Ett av de mest intressanta och tydligaste resultaten är för kategorin intresse för ämnet, som 

består av hur intresserade de är för samhällskunskap och om de tycker att 

samhällskunskapsämnet är ett viktigt ämne. I alla aspekter av elevernas demokratiska 

orientationer förutom förståelse av demokratins funktion finns det ett relativt starkt samband. 

Som tabellen visar kan man med minst 99 % säkerhet även säga att det inte är någon slump. 
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De elever som har ett högt intresse för samhällskunskap och tycker att det är viktigt, har också 

höga värden på demokratiska normer och har en hög politisk självtilltro. Samma gäller 

givetvis vice versa, de som inte tycker om samhällskunskapsämnet har lägre värden på de 

demokratiska normerna och en lägre tro på deras egna politiska förmåga. De elever som 

tyckte att samhällskunskapsundervisningen var rolig och lärorik har ett medelstarkt samband 

med deras demokratiska normer, men det är endast att ta andra åsikter i beaktning och 

laglydnad som är statistiskt säkerställda. Det finns även ett medelstarkt samband med båda 

indexen av deras politiska självtilltro, som dessutom är statistiskt säkerställt. Detta pekar på 

att de elever som tycker undervisningen var rolig och lärorik har således en högre politisk 

självtilltro, och de som tyckte undervisningen var tråkig och att de inte lärde sig mycket har 

en lägre politisk självtilltro. 

De två frågorna längst ner i tabellen, om eleverna upplever att deras demokratiska och 

politiska intresse har ökat och om deras åsikter har förändrats visar en hel del intressanta 

resultat. De elever som upplever att deras intresse har ökat i samband med undervisningen 

visar upp en medelstark korrelation med de demokratiska normerna, och alla förutom ’att ta 

andra åsikter i beaktning’ är statistiskt säkerställt. De som upplever att deras åsikter har 

förändrats har ännu starkare samband med de demokratiska normerna, och alla fyra aspekter 

är dessutom signifikanta. Det innebär således att de elever som upplever att deras åsikter har 

förändrats, har högre värden på de demokratiska normerna. Detsamma gäller intresse för 

demokrati och politik, men inte i riktigt lika stor utsträckning. Båda dessa frågor har liknande 

korrelationer med de två indexen om elevernas politiska självtilltro. Båda har ganska svaga 

samband och är inte statistiskt säkerställda på elevernas uppfattning om sina egna politiska 

kunskaper, men båda har ganska starka samband med höga signifikansnivåer med vilka 

politiska aktiviteter eleverna tror att de skulle klara av. Framförallt om deras intresse har ökat 

har ett väldigt starkt samband, 0,402. Med andra ord verkar de elever vars intresse och åsikter 

har ökat och förändrats inte tro mer om sina politiska kunskaper än genomsnittet i denna 

studie, men de tror att de skulle klara av olika politiska aktiviteter i högre utsträckning än 

genomsnittet. 
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Tabell 6. Samhällskunskapsundervisningens samband med elevernas demokratiska orientationer 

 

    Demokratiska normer Politisk självtilltro 

Förståels

e av 

demokra

tins 

funktion     

Att ta 

andras 

åsikter i 

beaktning Laglydnad 

Politisk 

aktivitet 

Rösta i 

val 

Fråga 4 - 

Uppfattning 

om sina 

egna 

kunskaper 

Fråga 8 – 

Vilka politiska 

aktiviteter de 

tror att de 

skulle klara av 

om de ville 

Generell nöjdhet med 

samhällskunskapsundervisni

ngen 

              

-0,005 -0,008 -0,071 -0,096 -0,107 -0,042 -0,022 

Undervisningen var rolig och 

lärorik 

              

0,305** 0,259* 0,166 0,15 0,199* 0,276** 0,123 

Lärarens förmåga 

              

0,139 0,211* 0,198 0,103 0,032 0,149 -0,041 

Intresse för ämnet 

              

0,344** 0,344** 0,278** 0,278** 0,285** 0,409*** 0,164 

 

Diskuterat demokrati under 

kursen 

       

0,089 0,133 -0,032 0,007 0,026 0,075 0,180 

Intresse för demokrati och 

politik har ökat i samband 

med undervisningen 

              

0,164 0,225* 0,249* 0,243* 0,162 0,402*** 0,016 

Åsikter har förändrats i 

samband med 

undervisningen 

              

0,249* 0,299** 0,332** 0,207* 0,091 0,267** -0,046 

* p<.05, ** p<.01, och *** p<.001).  

Sammanfattningsvis visar detta kapitel att det finns en del relativt starka samband mellan 

elevernas upplevelser och åsikter av och om samhällskunskapsundervisningen och deras 

demokratiska orientationer, men även flera där det inte verkar finnas något samband alls. 

Samhällskunskapsundervisningen förefaller inte påverka elevernas förståelse av demokratins 

funktion i någon hög utsträckning, det är endast svaga samband och inga statistiskt 

säkerställda korrelationer mellan dessa. 

Vissa delar av samhällskunskapsundervisningen verkar däremot ha en relativt stor påverkan 

på de två andra aspekterna av elevernas demokratiska orientationer, deras demokratiska 

normer och politiska självtilltro. De tydligaste resultaten är att de elever som har ett högt 

intresse för ämnet och som tycker att undervisningen var rolig och lärorik, som upplever att 

deras intresse har ökat och deras åsikter förändrats efter att ha läst samhällskunskapskursen 

har högre värden på de flesta av dessa aspekter, och vice versa. 
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7. Slutsatser och avslutande diskussion 

I föregående kapitel presenterades resultatet av enkätundersökningen, i detta kapitel ska de 

sammanfattas och diskuteras. I den första delen försöker uppsatsens tre frågeställningar att 

besvaras. Detta görs genom korta sammanfattningar av resultaten från enkätundersökningen. 

Därefter diskuteras de resultat som klargörs, framförallt i förhållande till skolans uppdrag och 

tidigare forskning. 

 

7.1 Sammanfattning av resultaten och slutsatser 

I detta kapitel ska tre frågeställningarna försöka besvaras. Den första frågeställningen i denna 

uppsats handlar om hur elevernas demokratiska orientationer ser ut, den andra om kön och 

programinriktningen har någon betydelse för deras demokratiska orientationer. Den tredje 

handlar om ifall samhällskunskapsundervisningen förefaller påverka deras demokratiska 

orientationer. Kapitlet är disponerat så att frågeställningarna besvaras i denna ordning, var för 

sig. Resultaten som framkommit från enkätundersökningen för de olika frågeställningarna 

sammanfattas och tydliggörs för att sedan besvaras.  

 

7.1.1 Hur ser elevernas demokratiska orientationer ut? 

Elevernas demokratiska orientationer undersöktes genom tre aspekter, varav den första var 

deras demokratiska normer. Frågorna handlade om vilka demokratiska egenskaper som är 

viktiga för att man ska anses vara en god medborgare samt vilket generellt intresse de har för 

samhället. Eleverna visar överlag upp ett ganska stort allmänintresse, de tycker överlag att de 

allra flesta attribut som var valbara är viktiga. Alla demokratiska normer förutom ett fick 

högre medelvärde än 3 på skala 1 - 4 svarsalternativet. Det alternativet som stack ut negativt 

och som fick klart lägre resultat än övriga var politisk aktivitet, något som eleverna 

uppenbarligen inte tycker är lika viktigt som de övriga normerna. Att ha ett självständigt 

tankesätt och att rösta i val tyckte eleverna överlag var de allra viktigaste attributen för en 

ideal medborgare. Eleverna tycker således att demokratiska normer som att hålla sig inom 

lagens ramar, att rösta i val, att ha en självständig åsikt men även kunna respektera och ta 

hänsyn till andras, visa empati och stå upp för de utsatta är viktiga attribut för en god 

medborgare.  

 

Den andra aspekten var elevernas politiska självtilltro. Detta mättes genom deras uppskattning 

av deras egna politiska kunskaper jämfört med jämnåriga, och vilka politiska aktiviteter de 
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tror att de skulle klara av om de ville. Resultaten visade att eleverna generellt har en ganska 

låg politisk självtilltro. De anser överlag att de har något sämre politiska kunskaper än 

genomsnittet i deras ålder, och mer än hälften tycker att de har för låga kunskaper för att 

kunna delta politiskt. Den politiska aktivitet som flest elever tror att de skulle klara av är att 

skriva ett inlägg i en tidning om problem på skolan, medan att vara ledare för någon typ av 

samhälls- eller politisk organisation var det som flest tror att de inte skulle klara av särskilt 

väl. 

 

Elevernas förståelse av demokratins funktion var den tredje aspekten av deras demokratiska 

orientationer, här fick de svara på kunskapsfrågor om vad som är viktigt för en demokratisk 

stat. Det var tre frågor som handlade om rätten att kritisera regeringen, yttrandefrihet, och att 

många olika åsikter gynnar demokratin. Resultatet visade att eleverna överlag har en tämligen 

bristfällig förståelse av demokratins funktion. Mindre än hälften har svarat rätt på alla frågor, 

om man dock tittar på det sammanlagda resultatet för alla elever är det 71,1 % korrekta svar.  

 

Dessa tre aspekter visar tillsammans hur elevernas demokratiska orientationer överlag ser ut.  

Deras demokratiska normer kan sammanfattas genom att säga att eleverna överlag har ett 

ganska stort allmänintresse, de tycker att många attribut är viktiga för en individ ska kunna 

anses vara en god medborgare. Att vara politiskt aktiv, utöver att rösta i val, värderar de dock 

mycket lägre än övriga attribut. Eleverna har generellt en tämligen låg politisk självtilltro, 

framförallt till sina politiska kunskaper, där t.ex. endast hälften anser att de har tillräckliga 

kunskaper för att delta politiskt. Deras förståelse av demokratins funktion var även den 

tämligen bristfällig. Elevernas demokratiska orientationer ser således ut på detta sätt utifrån 

resultaten av denna undersökning. Hur detta kan tolkas diskuteras vidare i kapitel 7.2. 

 

7.1.2  Har kön och studieinriktning betydelse för elevernas demokratiska 

orientationer? 

I denna del besvaras uppsatsens andra frågeställning, om elevernas kön och studieinriktning 

har betydelse för deras demokratiska orientationer. Kapitlet disponeras på liknande vis som 

det föregående, skillnaderna mellan de tre aspekterna av demokratiska orientationer som 

framkom i resultatdelen sammanfattas kort för att sedan kunna ge en helhetsbild. 

Den första aspekten av elevernas demokratiska orientationer är deras demokratiska normer. 

På denna aspekt förekom inga större skillnader mellan varken kön eller programinriktning. 

Givetvis fanns det skillnader, men de var väldigt små och inte heller statistiskt säkerställda – 
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därmed inte nämnvärda. Således verkar eleverna överlag ha en liknande förhållning till de 

demokratiska normer som undersöktes. Detta är dock intressant i sig, och att dessa 

demokratiska attribut eller egenskaper kallas för just demokratiska normer i denna uppsats 

verkar passande eftersom det verkar råda en outtalad samförståelse om vikten och graderingen 

av dem. 

Politisk självtilltro är den andra aspekten och resultaten visar att tjejerna överlag har något 

lägre politisk självtilltro än killarna. Detta gäller framförallt deras politiska förmågor och 

kunskaper, de fyra påståendena på fråga 4, där tjejerna har lägre medelvärde - 2,20 respektive 

2,49. Det är inga gigantiska skillnader men tjejerna har ändå överlag tydligt lägre resultat, de 

är dessutom statistiskt säkerställda med minst 95 % i sannolikhetsvärde vilket försäkrar oss 

om att detta inte var någon slump. Gällande vilka politiska aktiviteter de tror att de skulle 

klara av att utföra om de ville är det dock inga tydliga skillnader mellan könen. Mellan 

programinriktningarna förekommer det inga tydliga skillnader i någon av frågorna om politisk 

självtilltro, programinriktningarna har väldigt jämbördiga resultat överlag.  

 

Den tredje aspekten är elevernas förståelse av demokratins funktion och där visade resultaten 

på anmärkningsvärda skillnader mellan både kön och programinriktning, som dessutom är 

statistiskt säkerställda. De tre frågorna sammanfattades till ett gemensamt medelvärde som 

visar att tjejer och elever som läser högskoleförberedande program har klart högre förståelse 

för demokratins funktion än killar och elever som läser yrkesförberedande program. Mellan 

könen var medelvärdena 2,47 respektive 1,89 och mellan programinriktningarna 2,47 

respektive 1,67 på skala 1 – 3. 

 

Som resultatet visar verkar kön och programinriktning ha betydelse för elevernas 

demokratiska orientationer, dock i vissa aspekter betydligt mer än i andra. De stora 

skillnaderna mellan elevernas förståelse av demokratins funktion är det som verkligen sticker 

ut, där tjejerna och eleverna som läser högskoleförberedande program har klart högre 

förståelse än sina respektive. Killarna har dock generellt en något högre politisk självtilltro än 

tjejerna, medan de övriga aspekterna är jämbördiga. 

 



54 

 

7.1.3 Förefaller samhällskunskapsundervisningen påverka elevernas demokratiska 

orientationer?  

Den tredje och sista frågeställningen är om samhällskunskapsundervisningen förefaller ha 

påverkat elevernas demokratiska orientationer, och om så är fallet på vilket sätt. Detta ska nu 

försöka besvaras. Det är dock i denna frågeställning inte lika lätt att ge lika konkreta svar som 

i de två tidigare frågeställningarna, något som även diskuterades i kapitel 5.5. Vad jag menar 

med det är att denna uppsats undersökning inte kan ge ett definitivt svar på om den svenska 

gymnasieskolan och samhällskunskapsundervisningen påverkar elevernas demokratiska 

orientationer och i vilken utsträckning. Dock kan analysen förhoppningsvis ge oss några 

indikationer på om samhällskunskapsundervisningen verkar påverka elevernas demokratiska 

orientationer eller inte och om gymnasieskolan därmed kan ses som en stark eller svag 

socialisationsagent. I denna del görs vissa kopplingar till det teoretiska ramverket, men 

jämförelser med skolans uppdrag och forskningsläget görs först i kapitel 7.2.  

 

Resultatet från undersökningen som redovisades i kapitel 6.6 visar att det finns flera ganska 

starka samband mellan elevernas upplevelser av samhällskunskapsundervisningen och vissa 

aspekter av deras demokratiska orientationer, men det finns även flera aspekter som inte 

verkar ha något tydligt samband. Elevernas förståelse av demokratins funktion förefaller inte 

påverkas av samhällskunskapsundervisningen i någon hög utsträckning, det finns åtminstone 

inga statistiskt säkerställda korrelationer mellan dessa. Det finns heller inga tydliga samband 

mellan upplevelsen av hur mycket demokrati de har diskuterat på kursen eller vad de tycker 

om lärarens förmåga med deras demokratiska orientationer. De förefaller därmed inte ha 

någon påverkan på de demokratiska orientationerna.  

Vissa aspekter av samhällskunskapsundervisningen har däremot flera starka statistiskt 

säkerställda samband med de två andra aspekterna av elevernas demokratiska orientationer, 

demokratiska normer och politisk självtilltro. De elever som har ett stort intresse för ämnet 

och som tycker att samhällskunskap är ett viktigt ämne, har också överlag högre värden på de 

demokratiska normerna och högre politisk självtilltro. Vice versa gäller då givetvis för de som 

har lågt intresse och inte tycker att samhällskunskap är ett viktigt ämne. Detta är ett av de 

tydligaste resultaten, då alla korrelationer har ett relativt starkt samband och är statistiskt 

säkerställda på minst 99 procents nivå. De elever som tycker att 

samhällskunskapsundervisningen under föregående läsår var rolig och lärorik har även de 

högre politisk självtilltro och har högre demokratiska normer i framförallt två av de fyra 
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aspekterna av demokratiska normer, även detta är statistiskt säkerställt. Att tycka att 

samhällskunskapsämnet är viktigt, intressant och att uppleva att undervisningen var rolig och 

lärorik kan man dock inte se som ett bevis på att undervisningen har påverkat deras 

demokratiska orientationer. Vi kan inte vara säkra på om eleverna hade dessa demokratiska 

orientationer sedan tidigare, eller om eleverna de facto i dessa aspekter har blivit påverkade av 

undervisningen. Men det visar oavsett att de elever som har ett stort intresse för ämnet och 

som har roligt på samhällskunskapslektionerna generellt har högre demokratiska normer och 

högre politisk självtilltro. 

De två undervisningsfrågor som ännu inte diskuterats är om eleverna upplever att deras 

demokratiska och politiska intresse har ökat i samband med att de läst 

samhällskunskapskursen, och om de upplever att deras demokratiska och politiska åsikter har 

förändrats i samband med den. Det förefaller utifrån dessa två frågor som att 

samhällskunskapsundervisningen har påverkat elevernas demokratiska normer och i viss 

utsträckning deras politiska självtilltro. Båda dessa kategorier har ett starkt samband med de 

nästintill alla de demokratiska normerna. Ingen av dem har dock något samband med 

elevernas uppfattning om deras egna politiska kunskaper, men båda har ett starkt samband 

med vilka politiska aktiviteter eleverna tror att de skulle klara av. Med andra ord verkar de 

elever vars intresse och åsikter har ökat och förändrats inte tro mer om sina politiska 

kunskaper än genomsnittet i denna studie, men de tror att de skulle klara av olika politiska 

aktiviteter i högre utsträckning än genomsnittet. Eleverna som upplever att 

samhällskunskapsundervisningen har ökat deras politiska och demokratiska intresse samt 

förändrat deras åsikter har således även höga värden på demokratiska normer och en högre tro 

än genomsnittet på sin förmåga att utföra politiska aktiviteter, däremot inte när det gäller 

ederas politiska kunskaper.  

 

Slutligen, förefaller det då som att samhällskunskapsundervisningen har påverkat elevernas 

demokratiska orientationer? Svaret är både ja och nej. Den verkar inte påverka deras 

förståelse av demokratins funktion. Lärarens förmåga eller i vilken utsträckning de upplever 

att de diskuterar demokrati verkar inte heller påverka några aspekter av deras demokratiska 

orientationer. Däremot påverkar flera undervisningsaspekter de demokratiska orientationerna 

demokratiska normer och politisk självtilltro. De elever som tycker att undervisningen är 

intressant, rolig och lärorik och som upplever att de har fått ett ökat intresse och förändrade 

åsikter om politik och demokrati har ett större allmänintresse och en högre politisk självtilltro 
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än de elever som inte tycker det. Huruvida den svenska gymnasieskolan, och i synnerhet 

samhällskunskapsundervisningen, är en stark eller svag socialisationsagent är därmed svår att 

ge ett säkert svar på. Det finns dock statistiskt säkerställda samband mellan flera 

undervisningsaspekter och elevernas demokratiska orientationer, så den svenska 

gymnasieskolan och samhällskunskapsundervisningen förefaller åtminstone påverka deras 

demokratiska orientationer. Det är dock utifrån dessa resultat svårt att fastställa i vilken 

utsträckning. 

 

7.2  Avslutande diskussion 

I slutsatserna fastställdes hur elevernas demokratiska orientationer ser ut, vilka skillnader som 

finns mellan kön och programinriktning och samhällskunskapsundervisningens påverkan på 

deras demokratiska orientationer. Detta ska nu diskuteras i förhållande till gymnasieskolans 

och samhällskunskapsämnets uppdrag och mål samt tidigare studiers resultat på liknande 

undersökningar. De tre aspekterna av demokratiska orientationer diskuteras först var för sig, 

och de mest anmärkningsvärda och intressanta resultaten diskuteras. Avslutningsvis 

diskuteras om den svenska gymnasieskolan kan anses vara en svag eller stark 

socialisationsagent.  

Elevernas demokratiska normer visar överlag på ganska höga värden, Andersson (2012)  

menar att det innebär att eleverna visar ett ganska stort allmänintresse. Eleverna tar därmed i 

större utsträckning osjälviska demokratiska beslut som gynnar allmänheten istället för deras 

egenintresse. Om man jämför elevernas generella bild av en god medborgare med 

skolväsendets bild av den ideala medborgaren som visades i kapitel 2.1.2 överensstämmer de 

till hög grad. Den enda punkten som eleverna inte värderar särskilt högt, att vara politiskt 

aktiv utöver att rösta i val, är dock en egenskap som värderas högt enligt styrdokumenten. 

Överlag verkar det dock råda en god överensstämmelse mellan elevernas och skolväsendets 

syn på en ideal medborgare, något som även förtydligas genom att det knappt är några 

skillnader i värderingar av olika demokratiska attribut mellan varken kön eller 

programinriktning.  

Elevernas politiska självtilltro är överlag tämligen låg, mer än hälften tycker t.ex. att de har 

för låga kunskaper för att delta politiskt. Tjejerna har generellt något lägre självtilltro än 

killarna medan det inte är några tydliga skillnader mellan programinriktningarna. Dessa 

resultat strider i viss mån mot tidigare studier. Tiina Ekmans (2007) studie visade att 

högskoleförberedande elever hade högre politiskt självtilltro än yrkesförberedande, något som 
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inte är fallet i denna studie. Att killar generellt verkar besitta högre politisk självtilltro än 

tjejer ligger dock i linje med Joakim Ekmans (2013) resultat. 

Sofia Sohls (2014) resultat pekade på en korrelation mellan yrkesförberedande elevers 

intresse för samhället och utvecklingen av deras politiska självtilltro. Även Abdelzadehs 

(2014) resultat visade ett samband mellan högt politiskt intresse och hög politisk självtilltro. 

Elevernas intresse för samhällskunskapsämnet och om de tyckte det var viktigt, vilket enligt 

mig i viss mån kan tolkas som ett intresse för samhället, hade en stark korrelation med alla 

elever i denna studie vilket visades i tabell 6. Även om det inte var uteslutande 

yrkesförberedande elever i korrelation, utan båda programinriktningarna, kan detta ses som ett 

empiriskt bekräftande att det verkar finnas ett samband mellan samhällsintresse och politisk 

självtilltro. 

Sofia Sohl (2014) menar att den politiska självtilltron är viktig för att det ökar det politiska 

deltagandet. Som visades i kapitel 2 vill gymnasieskolan, och samhällskunskapsämnet i 

synnerhet, fostra demokratiskt och politiskt aktiva medborgare. Att mer än hälften av 

elevernas anser att de har för låga kunskaper för att delta politiskt är därmed ett oroväckande 

resultat, kanske framförallt för de yrkesförberedande eleverna som inte läser någon mer 

samhällskunskapskurs. Det kan dock vara så att eleverna tolkar ”att delta politiskt” som 

någonting utöver att rösta i val, som t.ex. en aktiv medlem i ett politiskt parti. Man ska 

därmed kanske inte dra allt för stora växlar av resultatet på just denna fråga, men överlag 

verkar eleverna inte ha särskilt stor tilltro till sina politiska förmågor.  

 

Den aspekt av elevernas demokratiska orientationer vars resultat kanske är allra mest 

anmärkningsvärt är deras förståelse av demokratins funktion. Sammanlagt har eleverna 

överlag 71,7 % korrekta svar, men det mest anmärkningsvärda är skillnaderna mellan kön och 

programinriktning. Medelvärdena har här gjorts om till procent för att underlätta en 

jämförelse med tidigare studier. Tjejerna hade 82,3 % korrekta svar medan killarna hade 63 

%, och de högskoleförberedande hade även de 82,3 % medan yrkesförberedande endast hade 

55,6 % korrekta svar. Resultaten mellan könen har som tidigare diskuteras sina begränsningar 

eftersom att det är få yrkesförberedande tjejer med, men resultaten mellan 

programinriktningarna är desto intressantare. Som nämndes i metodkapitel 5.2 återfinns fråga 

5 i Ekmans (2007) studie och fråga 9, på engelska men nästintill identisk, i ICCS 2009. Jag 

har sammanställt en liten tabell för att illustrera jämförelsen med dessa resultat. IEA:s resultat 
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från 14-åringar är ett medelvärde från 25 deltagande länder, och för 18-åringar från 16 länder. 

ICCS 2009 är endast medelvärde från Svenska 14-åringar. 

Tabell 7. Elevernas förståelse av demokratins funktion jämfört med tidigare studier 

 

Alla 
elever 

Yrkesförberedande 
Program (medelålder 
18,2) 

Högskoleförberedande 
Program (medelålder 
17,2) 

IEA 14 
åringar 

IEA 18 
åringar 

ICCS 
2009 14 
åringar 

Fråga 5 74,7 50*** 91,5*** 68 92  

Fråga 9 66,7 56,1 74,14   44 
Antal korrekta svar i procent, * p<.05, ** p<.01, och *** p<.001).  

 

Som tabell 7 illustrerar är eleverna som läser de yrkesförberedande programmens resultat 

väldigt lågt. De har klart lägre än 14-åringarna i IEA:s studie, och mycket lägre än 18-

åringarna och de högskoleförberedande elevernas resultat från denna studie. Som tabellen 

indikerar är även dessa resultat statistiskt säkerställda med minst 99,9 % sannolikhet, det är 

med andra ord högst troligt att dessa skillnader förekommer mellan programinriktningarna. 

De yrkesförberedande eleverna har även ett lågt resultat på fråga 9, inte särskilt ifrån de fyra 

år yngre ungdomarna som besvarade frågan i ICCS-test 2009. Detta är klart oroväckande 

resultat och visar att eleverna på de yrkesförberedande programmen har en bristfällig 

förståelse av demokratins funktion. Detta resultat ligger även i linje med Ekmans (2007) och 

Forsbergs (2011) studier som visar att yrkesförberedande elever generellt har lägre 

demokratiska kunskaper än elever som läser högskoleförberedande program. Det ska dock 

klädsamt sägas att denna studies resultat inte bevisar att elever som läser yrkesförberedande 

program har lägre demokratiska kunskaper än de som läser högskoleförberedande. Förståelsen 

av demokratins funktion är endast en liten del av elevernas sammanlagda demokratiska 

kunskaper, men det är onekligen tydligt att de har avsevärt lägre resultat i just denna aspekt.  

Det är svårt att låta bli att reflektera över om dessa skillnader mellan programinriktningarna 

har något samband med de förändringar av samhällskunskapskurserna som infördes i och med 

reformen 2011. Förändringarna innebar som tidigare nämnt en mindre betoning på skolans 

medborgarfostrande uppdrag och ett större fokus på förberedelser inför kommande yrkesliv 

för de yrkesförberedande eleverna, rent praktiskt innebar detta halverad undervisningstid i 

samhällskunskap. Som Andersson (2012) även diskuterar i sin avhandling kommer de 

yrkesförberedande eleverna troligtvis inte att läsa någon mer samhällskunskap, det är således 

denna tämligen låga politiska självtilltro och denna bristfälliga förståelse av demokratins 

funktion de tar med sig ut i vuxenlivet. Även om de högskoleförberedande eleverna överlag 
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har en lika låg politisk självtilltro för stunden kommer de att läsa åtminstone en 

samhällskunskapskurs till på gymnasienivå, och troligtvis kommer en större andel av dem 

även att studera vidare på högskola eller universitetet senare i livet. De är även ett år yngre. 

De har helt enkelt överlag bättre förutsättningar för att öka sina demokratiska kunskaper samt 

utveckla sina demokratiska tankar och förhållningssätt och därigenom troligtvis också sin 

politiska självtilltro. Genomsnittet av de yrkesförberedande eleverna i denna studie är redan 

över 18 år och därmed myndiga medborgare. Om det med andra ord var valår i år skulle 

hälften av dem anse att de inte hade tillräcklig politisk kunskap för att kunna delta, även om 

det resultatet som sagt bör tolkas försiktigt. Framförallt visar de dock upp en bristande 

förståelse av demokratins funktion, och det skulle vara intressant att undersöka hur deras 

demokratiska kunskaper i andra aspekter ser ut. Först då skulle vi kunna bedöma om detta 

verkligen är ett problem, och i så fall möjligtvis behöva se över de förändringar som skedde 

för samhällskunskapsämnet i och med Lgy 11.  

 

För att återkoppla till Thomas Denks (2009) kriterier för en politisk/demokratisk 

socialisationsagent visades det tydligt att den svenska gymnasieskolan uppfyller det första 

kriteriet, de har en intention att påverka gymnasieelevernas demokratiska orientationer. Det 

andra kravet är att de faktiskt gör det, och enligt denna uppsats resultat är det som sagt svårt 

att svara på. Denna studies brister i detta avseende ska även medges, det är svårt att med 

denna undersökning och dess resultat som grund påstå i vilken utsträckning undervisningen 

påverkar elevernas demokratiska orientationer. Eftersom att det är en tvärsnittsstudie är det 

även svårt att avgöra om de samband som visas upp verkligen beror på undervisningen eller 

om det är orientationer de hade haft oavsett. En longitudinell studie över en hel 

samhällkunskapskurs med empiriska undersökningar i början och i slutet, likt Bromans 

(2009), Forsbergs (2011) och Anderssons (2012) undersökningar, är att föredra om det finns 

resurser och tid. Denna studie kan därmed inte förstärka bilden av den svenska 

gymnasieskolan som varken en svag eller stark socialisationsagent. Den tyder däremot på att 

undervisningen åtminstone påverkar vissa aspekter av elevernas demokratiska orientationer, i 

vilken utsträckning är dock oklart 

Undersökningen visar dock upp en hel del relativt starka, statistiskt säkerställda samband som 

därmed säkerligen kan förekomma bland många andra gymnasieelever i Sverige. Ett av de 

tydligaste resultaten visar att de elever som har ett stort intresse för ämnet och som har roligt 

på samhällskunskapslektionerna har högre värden på deras demokratiska normer, därmed 
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också som Andersson (2012) menar ett större allmänintresse. De har även högre politisk 

självtilltro, vilket enligt Sohl (2014) bidrar till ett ökat politiskt deltagande. Det ger oss 

därmed om inte annat en viktig samhällskunskapsdidaktisk insikt, som förvisso knappast är 

någon nyhet men som kan vara viktig att påminna om – vikten av att försöka ha en rolig 

undervisning samt att försöka få eleverna att bli intresserade av demokratiska och politiska 

frågor. 
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Bilagor 
Enkät 

Du, Samhället & Samhällskunskapen 

Denna enkätundersökning är materialet för min uppsats på avancerad nivå i Samhällskunskap 

vid Örebro Universitet. Den besvaras av gymnasieelever som har läst Samhällskunskapsämnets 

obligatoriska kurser under föregående läsår. Frågorna handlar om dina demokratiska och 

politiska värderingar och åsikter, samt din syn på samhällskunskapsundervisningen. Den är helt 

frivillig och helt anonym. Varken identitet, skola eller stad kommer att bli avslöjat för någon. 

 

Kön?    Man              Kvinna     

 

Vilket gymnasieprogram läser du? __________________________ 

Hur gammal är du? ________ år. 

 

Är du född i Sverige?     Ja                    Nej 

 

Hur bor du? 

I hyreslägenhet 

I bostadsrättslägenhet/andelslägenhet 

I radhus eller kedjehus 

I villa 

Annat 

 

 

Fråga 1. Hur intresserad är du generellt av vad som händer i samhället? Kryssa i ett 

alternativ. 

Mycket intresserad     Ganska intresserad     Inte särskilt intresserad     Inte alls intresserad     Totalt ointresserad 

  

 

Fråga 2. I vilken utsträckning var du under förra läsåret nöjd/missnöjd med 

samhällskunskapsundervisningen i skolan? Kryssa i ett alternativ. 

   Mycket missnöjd         

Ganska missnöjd        

Ganska nöjd       

  Mycket Nöjd 
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Fråga 3. Hur viktigt tycker du att följande saker är för att man skall vara en god medborgare?  

Jjag  

Jag tycker att det är viktigt…. 

Inte alls 

viktig 

Inte särskilt 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Att bilda sig en egen uppfattning 

oberoende av andra 

    

Att försöka sätta sig in i hur 

människor med andra åsikter 

resonerar 

    

Att alltid följa lagar och förordningar     

Att hålla sig informerad om vad som 

händer i samhället 

    

Att aktivt försöka påverka beslut i 

samhällsfrågor 

    

Att lyssna på de som tycker 

annorlunda än man själv 

    

Att protestera om människor 

behandlas orättvist 

    

Att utsätta sina egna uppfattningar för 

kritisk prövning 

    

Att rösta i de allmänna valen     

Att aldrig smita från skatten     

Att gå in i partier och organisationer 

för att driva mina frågor 

    

 

Fråga 4. Kryssa i det alternativ du tycker stämmer in bäst i följande påståenden.  

 Håller absolut 

inte med 

Håller inte 

med 

Håller  

med 

Håller absolut 

med 

Jag vet mer om politik än de 

flesta i min ålder 

    

Jag har oftast något att säga när 

politiska frågor eller problem 

diskuteras 

    

Jag har lätt att förstå de flesta 

politiska frågorna 

    

Jag anser mig själv ha tillräcklig 

politisk förmåga för att kunna 

delta i politik 
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Fråga 5. Kryssa i ETT alternativ du tycker stämmer in bäst i följande påstående. Många 

organisationer i ett demokratiskt samhälle är bra, därför att det gör det möjligt för… 

En grupp människor att försvara medlemmar som blir arresterade     

Regeringen att få fler att beskatta 

Människor att uttrycka olika uppfattningar 

Regeringen att informera människor om nya lagar 

 

 

 

 

Fråga 6. Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden.  

 Håller absolut 

inte med 
Håller 

inte med 
Håller  

med 
Håller 

absolut med 
Samhällskunskap intresserar mig     

Samhällskunskap är ett viktigt ämne     

Undervisningen i samhällskunskap var 

lärorik 

    

Undervisningen i samhällskunskap var rolig      

Samhällskunskap är ett svårt ämne      

Undervisningstiden i samhällskunskap var 

tillräcklig 

    

Läraren hade en förmåga att engagera och 

skapa intresse 

    

Läraren var bra på att förklara när jag inte 

förstod 

    

Läraren var bra på att knyta undervisningen 

till samhället och livet utanför skolan 

    

Läraren belyste samhällsfrågor från flera 

olika perspektiv 

    

 

 

 

 

Fråga 7. Vilket av följande ger störst anledning att kalla ett land icke-demokratiskt? Kryssa 

endast i ETT alternativ.  

Att de politiska partierna ofta kritiserar varandra   

Att människor inte får kritisera regeringen 

Att människor måste betala mycket höga skatter 

Att varje medborgare har rätt till ett arbete 
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Fråga 8. Kryssa i det alternativ du tycker stämmer in bäst i följande påståenden.   

Om jag verkligen försökte så 

skulle jag klara av att… 

Det skulle 

jag absolut 

inte klara av 

Det skulle 

jag nog inte 

klara av 

Det skulle 

jag nog 

klara av 

Det skulle jag 

absolut klara 

av 

skriva ett inlägg (i tidning, på nätet) 

om problem på min skola 

 

arbeta aktivt i organisationer som 

försöker lösa problem i samhället 
 

vara ledare i en grupp som jobbar med 

samhällsfrågor 
 

hjälpa till att organisera en politisk 

protest 
 

vara en aktiv medlem i en politisk 

organisation 
 

diskutera politik med personer som 

har mer erfarenhet av det än jag 
 

delta i en demonstration i min hemstad  

ta på mig ansvar i ett politiskt 

ungdomsförbund 
 

övertyga andra att skriva under 

namnlistor som handlar om politik 

eller samhällsfrågor 

 

delta i en demonstration på min skola 

även om mina vänner eller mina 

föräldrar är emot det  

 

 

 

 

Fråga 9. Vad kommer troligen att hända om ett stort tidningsförlag köper upp många av de 

mindre tidningarna i ett land? Kryssa endast i ETT alternativ. 

Regeringen censurerar nyheterna 

Det blir färre åsikter i tidningarna 

Tidningarnas pris sjunker 

Det blir mindre reklam i tidningarna 
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Fråga 10. Hur har du uppfattat undervisningen om demokrati och politik? Ange i vilken grad 

du håller med om följande påståenden. 

 Håller 

absolut 

inte med 

Håller 

inte med 
Håller 

med 

Håller 

absolut 

med 

Under samhällskunskapskursen diskuterade 

vi ofta vad demokrati är 

    

Under samhällskunskapskursen har vi ofta 

diskuterat aktuella händelser 

    

Mitt intresse för politik och demokrati har 

ökat i samband med att jag har läst 

samhällskunskap 

    

Mina åsikter rörande politik och demokrati 

har förändrats i samband med att jag har läst 

samhällskunskap 

    

 

Fråga 11. Om du ser tillbaka på undervisningen i samhällskunskap under förra läsåret – hur 

mycket har den handlat om följande? 

 Väldigt 

mycket 
Ganska 

mycket 

Ganska 

lite 

Väldigt 

lite 
A. Politiska institutioner, t.ex. domstolar, 

riksdagen och FN 

B.  

    

C. Föreningar och andra som verkar i 

samhället, t.ex. partier, fackföreningar, 

företag, massmedia 

D.  

    

E. Medborgares rättigheter och 

skyldigheter, t.ex. rösta i val och följa 

lagen 

F.  

    

G. Värden och ideal, t.ex. mänskliga 

rättigheter, jämlikhet och respekt 

H.  

    

I. Internationella förhållanden som t.ex. 

krig och handel över gränser 
    

J. Hur samhället förändras och varför, t.ex. 

demokratisering reformer och 

revolutioner.  

    

 

Stort tack för din medverkan! 
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Appendix  

 

 

Politisk självtilltro, fråga 8a – j. Medelvärde för alla elever. Skala 1-4 

 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

skriva inlägg 100 2,9900 ,75872 ,07587 

aktiv i organisationer 99 2,6869 ,73743 ,07411 

ledare i samhällsgrupp 99 2,2525 ,77385 ,07777 

organisera politisk protest 99 2,3232 ,75361 ,07574 

aktiv medlem i pol org. 99 2,3636 ,81384 ,08179 

diskutera pol med mer erfaren 

person 
100 2,6800 ,83943 ,08394 

delta i demonstration 99 2,6869 ,86480 ,08692 

ansvar i ungdomsförbund 99 2,2020 ,86873 ,08731 

övertyga andra skriva namnlistor 100 2,4700 ,89279 ,08928 

delta i demonstration på skolan 

trots att vänner o familj är emot 
100 2,3200 ,90877 ,09088 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällskunskapsundervisningens innehåll, Fråga 11 a – f, medelvärde för alla elever. Skala 

1-4 

  

politiska 
institutioner 

etc. 

föreningar 
i 

samhället 
medborgerliga. 

rättigheter 
värden 

och ideal 
internationella 
förhållanden samhällsförändringar 

Total Mean 2,7723 2,6100 2,8100 2,5700 2,4158 2,5100 

N 101 100 100 100 101 100 

Std. 
Deviation 

,67648 ,69479 ,61455 ,67052 ,69667   

 

 

 

 

 


