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Sammanfattning 

Det finns en vilja från samhällets institutioner att det politiska engagemanget i Sverige ska öka och att 

detta engagemang, och i förlängningen inflytande, ska vara mer jämlikt fördelat med avseende på kön, 

ålder, bakgrund, socioekonomisk status och så vidare. Ett jämlikt inflytande kräver att alla ges samma 

förutsättningar för att engagera sig och i det avseendet kan skolan sägas ha en viktig roll att spela. För 

att diskutera kring samhällskunskapsämnets betydelse när det gäller ungdomars förutsättningar för ett 

samhälleligt och politiskt engagemang, deras politiska socialisation, har åtta elever i årskurs nio 

intervjuats rörande politik, samhälle och samhällskunskap. Samhälleligt och politiskt engagemang kan 

ta sig uttryck på olika sätt, därför undersöks detta ur tre olika perspektiv, det valdemokratiska, 

deltagardemokratiska och samtalsdemokratiska demokratiidealet. Studien ger stöd åt uppfattningen att 

samhällskunskapen lägger (för) stor vikt vid faktakunskaper vilket leder till att ungdomarna är mest 

förberedda på ett politiskt och samhälleligt engagemang sett ur det valdemokratiska perspektivet som 

innebär att de är mogna att delta i allmänna val. När det gäller att förbereda ungdomarna på att samtala 

kring samhälle och politik samt att skapa förutsättningar för ett djupare engagemang och deltagande 

verkar samhällskunskapsundervisningen lämna mer att önska.  
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1. Inledning – (problembakgrund) 

I den här studien diskuteras samhällskunskapsundervisningens betydelse för grundskoleelevers 

politiska och samhälleliga engagemang och deltagande, deras politiska socialisation, sett ur tre olika 

demokratiperspektiv, val-, deltagar- och samtalsdemokrati.  

2014 års demokratiutredning hade som uppdrag att ”…utreda hur engagemanget inom den 

representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och in-

flytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas.” (Sou 2016:5, s27) 

Samtidigt som utredningen konstaterar att den svenska demokratin står stark finner man att det 

politiska inflytandet är ojämnt fördelat, det finns en klyfta mellan de som deltar och de som inte deltar, 

och denna klyfta har ökat (Sou 2016:5, s28). Individers möjligheter till inflytande över det politiska 

beslutsfattandet påverkas bland annat av olika socioekonomiska faktorer som här sammanfattas med 

utbildningsnivå. (Sou 2016:5, s76) 

Figur 1:1 Politiskt inflytande (procent) 

 

Källa: (Sou 2016:5, s 77)                

Demokratiutredningen menar att demokratin stärks om fler deltar och upplever sig delaktiga i 

samhället, då kommer fler röster till tals och inflytandet blir mer jämlikt. Ett jämlikare inflytande över 

politiken förutsätter att alla, oavsett ålder, kön, socioekonomisk status och så vidare, har samma 

möjligheter att delta och att påverka. Därför föreslås i utredningen att demokrati-politikens syfte bör 

vara att ”…öka deltagandet och att verka för att inflytandet utövas mer jämlikt.” (Sou 2016:5, s30) 

När det gäller hur ungdomar upplever att de kan påverka politiska beslut och i vilken utsträckning de 

känner sig delaktiga är det tydligt att föräldrarnas utbildningsnivå har betydelse. De elever vars 

föräldrar har en högre utbildningsnivå upplever att de både kan och vill vara med och påverka 

politiken i större utsträckning än de ungdomar vars föräldrar har lägre utbildningsnivå (Sou 2016:5, 

s122-3, 518). Det verkar alltså som att den ojämna fördelningen mellan de som deltar och de som inte 

deltar ”går i arv”.  

I kursplanen för samhällskunskap årskurs nio står det: ”Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina 

ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera 

sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor” (Lgr 11, s 215). Skolan och 

samhällskunskapsämnet har alltså en viktig roll i att utbilda och motivera ungdomar till politiskt 

engagemang, men samtidigt vet vi väldigt lite om hur ungdomar ser på dessa frågor (Bergström 2015, 

s28). ”Vi vet ganska lite om skillnader mellan unga människors förhållningssätt till samhällsfrågor och 

politik, vi vet framförallt väldigt lite om unga människors sociala och kulturella villkor för politiskt 

engagemang, deltagande och åsiktsorientering” (Bergström 2015, s28). 

Ring (2015, s42) skriver om att själva kärnan i samhällskunskapsämnet är att ge elever förmågan att 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt så att de under eget ansvar kan handla självständigt, samtidigt 

anses skolan och samhällskunskapsämnet lägga för stor vikt vid att återskapa befintliga kunskaper och 

att det kritiska tänkandet får för lite utrymme, något som bekräftas av Skolinspektionen (2013:04, s6) 
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som efterlyser mer undervisning som gagnar ett kritiskt förhållningssätt. Samhällskunskapsämnet har 

alltså varit bra på att lära ut om-kunskap, det vill säga hur samhället och dess institutioner fungerar, 

men sämre på att lära ut i-kunskap, alltså hur eleverna ska använda dessa kunskaper för att delta i det 

demokratiska samhället (Långström & Virta 2016, s55). 

Mot bakgrund av detta kommer samhällskunskapsundervisningens roll för ungdomars politiska och 

samhälleliga engagemang och deltagande att diskuteras utifrån de tre demokratiperspektiven och hur 

deras politiska socialisationsprocess påverkas av detta.   

 

2. Bakgrund 

I det här kapitlet presenteras en historisk tillbakablick på samhällskunskapsämnets utveckling genom 

åren, följt av en genomgång av hur olika aktörer har sett och ser på ämnets syfte och målsättningar. 

Detta följs av en presentation av några forskningsresultat kring hur ungas politiska och samhälleliga 

deltagande ser ut idag.  

2.1 Samhällskunskap 

Samhällskunskapsämnet är i ett historiskt perspektiv och relativt andra ämnen ett ungt skolämne. 

(Vernersson 1999, s45). Efter andra världskrigets slut tillsattes en skolkommission som sedan kom att 

få stort inflytande över hur skolan utvecklades. Med kriget och allt vad det inneburit i färskt minne, 

kom kommissionens arbete till stor del att präglas av en vilja att med hjälp av skolan fostra 

demokratiska medborgare för att undvika att Sverige i framtiden skulle kunna utvecklas i en 

diktatorisk riktning såsom delar av Europa tidigare gjort. Skolan skulle således inte bara förmedla 

kunskaper utan kanske än viktigare säkerställa demokratin genom demokratisk fostran. Detta skulle 

bland annat ske genom att nya ämnen infördes i skolan och ett av dessa kom att bli samhällskunskap 

som 1962 blev ett eget ämne efter att tidigare samlästs med historia, då som samhällslära (Långström 

& Virta 2016, s42). I och med att samhällskunskap blev ett eget ämne breddades innehållet. Eleverna 

skulle lära sig hur de samhälleliga institutionerna fungerade och om ekonomi ur både ett 

medborgarperspektiv och ur ett samhällsperspektiv, juridik av praktisk betydelse, folkrörelser och sist 

men inte minst folkstyrets institutioner (Långström & Virta 2016, s38) (Sou 1948:27, s167). Man ville 

att eleverna skulle tillägna sig ett grundläggande intresse för samhällsfrågor och politik för att senare 

kunna ta ställning i samhälleliga och politiska frågor (Sou 1948:27, s165-166). Fokus skiftades från en 

ren kunskapsförmedlande uppgift till en medborgarfostrande roll, som kan ses som ett moraliskt och 

politiskt fostransprojekt (Sandin 2015, s47). Sedan dess har skoldebatten kommit att röra sig mellan 

dessa två huvudlinjer och fokus har pendlat fram och tillbaka genom åren (Ekman & Todosijević 

2003, s22). Läroplanskommittén (Sou 1992:94, s78) menar dock att dessa två huvudinriktningar är 

oskiljaktiga. Demokratin har med åren kommit att tas för given i Sverige, någonting som alla är 

överens om. Det demokratiska systemet har blivit en slags överideologi (Ekman & Todosijević 2003, 

s21).  

Det finns bara en samhällsinstitution som har som uppgift att utveckla individers demokratiska 

kunnande och värderingar och det är skolan (Ring 2015, s19). Detta innebär en stor möjlighet för 

samhället att fostra in alla medborgare i den svenska demokratin, men det finns också en risk att 

många inte har hunnit bli politiskt socialiserade, det vill säga att de inte är förberedda att delta i den 

samhälleliga debatten och inte kan ta politiska ställningstaganden. Därför är det viktigt att eleverna lär 

sig ett förhållningssätt att kunna ta till sig ny information och förhålla sig till den även efter de slutat 

skolan. De måste bli så kallade adaptive learners (Ring 2015, s38).  

2.2 Syftet med samhällskunskapsämnet 

I inledningen till kursplanen för samhällskunskap (Lgr 2001, s215) skriver författarna att ”Kunskaper 

om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex 

värld” och det är just detta som man i den efterföljande syftesdelen försöker eftersträva. Eleverna ska 

dock inte lära sig dessa kunskaper utan istället handlar det om att de genom undervisningen ska 

utveckla eller ges möjlighet och förutsättningar att utveckla kunskaper. En stor del av syftet handlar 
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om att eleverna ska ”…ges förutsättningar att…” eller ”…ges möjlighet att…” utveckla kunskaper, 

förmågor, förtrogenhet och förståelse kring samhället. Syftet är alltså uppbyggt kring de fyra f:en, 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som är olika former som kunskap kan ta sig uttryck genom 

och skolan måste därför balansera och ge utrymme för alla dessa former av kunskap (Skolinspektionen 

2013:04, s28) som tillsammans blir de verktyg som eleverna behöver för att kunna orientera sig i 

samhället.  

Ett problem med samhällskunskapsämnet anses vara att det är tvärvetenskapligt, vilket gör det till ett 

så kallat blockämne till skillnad från t ex historia eller kemi som har en egen vetenskaplig bakgrund 

(Långström & Virta 2016, s24). Samhällskunskapsämnet är en blandning av främst statsvetenskap, 

nationalekonomi och sociologi, vilket bidrar till att ämnet blir väldigt omfattande och därför riskerar 

undervisningen att bli ytlig. Urvalsfrågan anses vara ett stort och svårlöst problem inom 

samhällskunskapen (Bjessmo 1994, s14). Ett urval har man ändå gjort och med åren har 

samhällskunskapens innehåll kommit att breddas samtidigt som eleverna läser ämnet i fler år än 

tidigare och på alla utbildningar (Långström & Virta 2016, s42). Enligt Långström & Virta (2016, s11) 

har samhällskunskapsundervisningen två huvuduppgifter i den svenska skolan: ”att träna elevernas 

förmåga att tänka kritiskt och förstå samhället och att främja deras utveckling som 

samhällsmedlemmar.” I en studie konstaterar Vernersson (1999, s133) att lärare anser ”demokratisk 

normbildning” vara det främsta syftet med samhällskunskapsundervisningen och flera forskare anser 

att samhällskunskapsämnets syfte är att ge ungdomar de kunskaper och färdigheter som de behöver för 

att kunna fungera som medborgare i det demokratiska samhället. Denna medborgarskapande uppgift 

kan ses som ett övergripande mål för samhällskunskapsundervisningen (Ring 2015, s9-10), alltså att 

förmedla den demokratiska överideologin som tidigare nämnts. Det bästa sättet att förbereda sig för 

detta och få en demokratisk skolning är att elever (och andra) själva deltar i det demokratiska livet och 

genom detta få erfarenheter och kunna utveckla en demokratisk personlighet. Frågan är hur 

demokratisk skolan och andra miljöer som eleverna vistas i egentligen är (Ring 2015, s20).  

Med hjälp av faktakunskaper kan elever bilda sig en uppfattning och en åsikt kring en samhällsfråga 

men ofta saknar de verktygen för att bearbeta och kritiskt granska dessa fakta (Ring 2015, s36). 

Eleverna måste kunna tänka om fakta också. ”Samhällskunskapsundervisningens mål anses vara att ge 

förutsättningar för eleverna att utveckla kunskaper, färdigheter och attityder som behövs för att kunna 

delta demokratiskt som medborgare lokalt, nationellt och globalt” (Ring 2015, s22). Det finns alltså 

redan en målsättning med samhällskunskapsämnet som om den uppfylls borde leda till ett ökat, 

jämlikare politiskt och samhälleligt deltagande vilket vi sett eftersträvas.  

2.3 Ungas politiska och samhälleliga engagemang    

I det här avsnittet kommer några forskningsrön kring ungas samhälleliga och politiska engagemang att 

presenteras. Hur ser de på ungas förutsättningar för och faktiska deltagande i samhället?  

Politiskt engagemang kan ta sig många uttryck och ett traditionellt sett att se på saken har varit att titta 

på bland annat valdeltagande och medlemskap i politiska partier. Om ungas samhällsengagemang 

betraktas från den synvinkeln är ungas valdeltagande lägre än genomsnittet men har de tre senaste 

valen ökat (Sou 2016:5, s122). Under de senaste 30 åren har de politiska partierna tappat 1,5miljoner 

medlemmar och samtidigt har de aktiva medlemmarna minskat i antal. De senaste åren har dock 

antalet medlemmar, aktiva som passiva stabiliserats på en ny, lägre nivå. Medlemstappet har lett till att 

högutbildade blivit mer överrepresenterade medan arbetare blivit allt mer underrepresenterade i de 

politiska partierna (Sou 2016:5, s161-166).  

Bergström (2015, s 26-) menar att vi inte kan se på dagens unga och deras politiska engagemang eller 

icke-engagemang med en äldre generations glasögon. De unga idag låter sig inte heller jämföras med 

tidigare ungdomsgenerationer. Detta på grund av den politikens individualisering som inneburit att 

klassfrågans betydelse fått stå tillbaka till förmån för livsstilsfrågor vilket medfört ett förändrat 

politiskt beteende hos unga. Denna förskjutning mot ett mer individualistiskt politiskt agerande, som 

började redan med den så kallade millenniegenerationen (Dahlgren 2007, s 59) kan utläsas i att unga 

söker andra vägar för sitt samhälleliga, politiska engagemang. Svenska ungdomar har trots det lägre 

valdeltagandet ett stort intresse för politik i ett större perspektiv (Bäck, Bäck & Gustafsson 2015, s5). 
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Det verkar alltså som att unga människor inte på ett självklart sätt kopplar samhällsfrågor till den 

traditionella politiken vilket tydligt syns i figur 2.1 nedan. Samtidigt visar det sig att ungdomar har en 

tilltro till det politiska systemet (Bäck, Bäck & Gustafsson 2015, s5) utan att för den skull delta i 

detsamma i samma utsträckning som äldre personer. 

Figur 2.1. Utvecklingen för det samhälleliga och det politiska intresset med stigande ålder. 

 

Källa: (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s22) 

Det politiska intresset hos unga som grupp, liksom intresset för det samhälleliga, ökar under 

ungdomsåren (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s26) från en låg nivå i 13-års åldern till att plana ut 

efter 18-20-års åldern. Intresset för det samhälleliga och politik utvecklas jämnt fram till 18-års åldern 

(35-37%) då antalet politiskt intresserade slutar att öka medan de som är intresserade av 

samhällsfrågor fortsätter att öka i antal ett par år (75-83%). Amnå, Ekström & Stattin (2016, s29-30) 

fann att 13-års åldern var en tidpunkt då ungdomar är väldigt öppna för förändringar, en ålder då 

politiskt intresse både kunde tändas och släckas, vilket innebär att skolan har stora möjligheter att 

fånga upp och utveckla ett begynnande intresse. Många ungdomar angav att enskilda händelser hade 

ökat deras intresse för samhällsfrågor och politik. De som fyllde 18 år 2012 och alltså blev 

röstberättigade angav att valet var en intresseväckare. De politiska partierna har en stor uppgift att 

fånga upp detta begynnande intresse för samhällsfrågor hos ungdomarna (Amnå 2016).  

Den politiska kompetensen, det vill säga viljan, förmågan och vanan att samtala kring politiska frågor 

och generera en politisk åsikt är koncentrerad till ett fåtal elever (Bergström 2015, s163-). Utbildning 

är en viktig faktor när det kommer till politiskt deltagande. En annan förklaring är att hembakgrund 

och i vilken utsträckning det diskuteras politik med familj och bland vänner leder till olika val av 

utbildning och politiskt engagemang (Bäck, Bäck & Gustafsson 2015, s15). Att elevers hembakgrund 

är en viktig faktor vad beträffar högstadieelevers kunskaper om demokrati slår även Skolverket (2004, 

s4) fast. Hembakgrunden har även betydelse för i vilken utsträckning förstagångsväljare röstar eller 

inte (Scb 2015). Andra bidragande faktorer är hur eleverna upplever klassrumsklimatet, deras politiska 

aktivitet och deras politiska självtilltro (Ring 2015, s20-21). Social bakgrund är en stor förklaring till 

om ungdomar förmår producera en politisk åsikt eller om de bara svarar ”vet ej” när de deltar i 

enkätundersökningar (Bergström 2015, s165). Ungdomar kan grovt sett delas in i två kategorier 

(Bergström 2015, s166). De med goda villkor individuellt sett och de med sämre förutsättningar 

socialt sett. Den förstnämnda gruppen hittar alternativa vägar att uttrycka sitt politiska engagemang 

medan den andra gruppen, de socialt marginaliserade som tidigare sett politiken som en framkomlig 

väg till förbättringar, riskerar istället att dras ned djupare i sin sociala utsatthet.  
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Figur 2.2 Olika former av politiskt deltagande uppdelat på ålder, de senaste 12 månaderna (procent) 

 

Källa: (Bäck, Bäck & Gustafsson 2015, s 31)    

När det gäller andra former av samhällsengagemang än valdeltagande och partimedlemskap är 

ungdomar mer aktiva än andra åldersgrupper som vi kan se i figur 2.2. Enligt Amnå (2012) är många 

av dagens ungdomar vad som kallas standby-medborgare, vilket betyder att de följer med i 

samhällsdebatten och håller sig informerade vilket i sin tur betyder att de är redo att engagera sig när 

det anses nödvändigt. De pendlar mellan att vara aktiva för att sedan dra sig tillbaka tills nästa gång de 

anser sig behöva aktivera sig på nytt. Det är alltså en förenklad bild att ungdomar (och andra) antingen 

är aktiva eller passiva deltagare, en större andel ungdomar är i stället standby-medborgare (Amnå, 

Ekström & Stattin 2016, s 97-).  

Figur 2.3 Utvecklingen av olika engagemangstyper under tonåren och de tidiga vuxenåren. 

 

 Källa: (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s 98) 

När det gäller politiskt och samhälleligt engagemang är det förutom att titta på om ungdomar deltar 

även viktigt att fundera över kvaliteten i engagemanget. Att skriva under en namninsamling är inte 

samma sak som att arbeta aktivt i ett parti.  
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För ungdomars demokratiska engagemang anses samtal om politiska och samhälleliga frågor vara en 

viktig komponent (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s38). I dessa samtal kan ungdomarna tillsammans 

med andra pröva sina åsikter och få en större förståelse för det politiska och skapa sig en politisk 

identitet. Det handlar alltså inte om att bland andra föräldrar överför sina värderingar och att ungdomar 

är passiva mottagare, utan snarare att de är aktiva i sin egen utveckling. Samtalen inom den privata 

sfären erbjuder en potentiellt trygg övningsmiljö för ungdomar att förbereda sig för deltagande i det 

offentliga. (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s38-39, 45-46) 

 

3. Syfte 

Samhällskunskapen uppgift är alltså bland annat att förbereda ungdomar på att kunna ta samhälleliga 

och politiska ställningstaganden och på så vis kunna delta aktivt i det demokratiska samhället. 

Eftersom det finns en strävan från statsmakterna för ett ökat och mer jämlikt deltagande i det 

demokratiska samhället spelar skolan med sitt kompensatoriska uppdrag en viktig roll för att även 

elever med sämre förutsättningar ges möjligheter till politiskt och samhälleligt deltagande. Då det inte 

forskats så mycket på samhällskunskapens betydelse för ungdomars samhälleliga och politiska 

engagemang är det angeläget att öka förståelsen för hur detta hänger samman.  

Syftet med den här studien är att utifrån några grundskoleelevers berättelser diskutera 

samhällskunskapsämnets betydelse för dessa ungdomars möjligheter till politiskt och samhälleligt 

engagemang. 

Eftersom politiskt och samhälleligt engagemang kan ta sig uttryck på olika sätt kommer den här 

studien att diskutera ungdomarnas förutsättningar utifrån tre olika demokratiperspektiv som får utgöra 

tre konkreta frågeställningar.  

Utifrån vad några högstadieelever berättar, hur påverkar undervisningen i samhällskunskap deras 

möjligheter till politiskt och samhälleligt engagemang sett ur ett: 

1. Valdemokratiskt perspektiv? 

2. Deltagardemokratiskt perspektiv? 

3. Samtalsdemokratiskt perspektiv? 

 

4. Teori och verktyg 

I det här kapitlet presenteras de teoretiska verktyg som ligger till grund för att i ett senare kapitel 

analysera och diskutera de resultat som framkommer ur ungdomarnas berättelser. Dessa presenteras i 

två teman, politisk socialisation och demokratiska styrelseskick – tre idealtyper.  

4.1 Politisk socialisation 

Politisk socialisation etablerades som ett forskningsfält i mitten på 1960-talet av bland andra 

Greenstein (1965), Hess & Torney (1967) och Easton & Dennis (1969) (Amnå, Ekström & Stattin 

2016, s10). Forskningen har sedan utvecklats inom en rad akademiska ämnen som exempelvis 

pedagogik, utvecklingspsykologi och media (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s9-10).  

Giddens (2011, s161) beskriver socialisation som en process där människor utvecklar en medvetenhet 

om sig själva och förvärvar de färdigheter och kunskaper som är viktiga att inneha i den kultur de 

lever i. Politisk socialisation är följaktligen socialisationsprocesser som på något sätt har anknytning 

till något som har med politik att göra (Denk 2009, s122). Nedan följer tre beskrivningar av begreppet 

politisk socialisation. 

Ekman & Todosijević (2003, s50-52) definierar politisk socialisation som ”den process varigenom 

människor förvärvar förhållandevis bestående politiska hållningar och beteendepositioner”. 
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Amnå, Ekström & Stattin (2016, s67) gör följande beskrivning av begreppet: ”… de processer genom 

vilka individer aktivt och i samspel med sociala miljöer utvecklar sig själva som demokratiska 

medborgare, med identiteter, intressen, värderingar och deltagande i det gemensamma …”.  

En tredje variant är  ”…att individers mentala förhållningssätt till politiska objekt formas, utvecklas 

eller påverkas.” (Denk 2009, s122) 

Denk (2009, s121-124) beskriver politisk socialisation betraktad från tre olika perspektiv. Det första 

perspektivet har som utgångspunkt att politisk socialisation fyller en samhällelig funktion och lägger 

därför fokus på vad som blir utfallet av den politiska socialisationen. Detta systemperspektiv har med 

tiden fått stå tillbaka (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s9) till förmån för det andra perspektivet som 

lägger fokus på hur individers politiska förhållningssätt i samspel med händelser och handlingar i 

omgivningen utvecklas, vilket benämns som en politisk socialisationsprocess. Sett ur det tredje 

perspektivet betraktas den politiska socialisationsprocessen hos individen utifrån vilka aktörer, 

individer eller grupper, som genom sina handlingar utövar inflytande över denna process. Denk (2009, 

s123) anger två kriterier för att identifiera vad som kallas politiska socialisationsagenter varav ett 

måste uppfyllas. Aktören måste ha för avsikt att påverka individen och/eller ha en faktisk påverkan. 

Dessa aktörer kan variera något genom livet men för ungdomar är familj, vänner, skolan, media och 

organisationer tänkbara (Denk 2009, s131) När det gäller framförallt skolan och media är det viktigt 

att skilja mellan socialisationsagenter och socialisationsarenor eftersom dessa kan utgöra båda. 

Exempelvis är skolan i sig en arena, där olika agenter kan uppträda (vänner, lärare och andra vuxna) 

samtidigt som den är en agent när läraren undervisar i samhällskunskap. Detsamma gäller media där 

exempelvis internet är en arena som olika agenter använder sig av (Denk 2009, s131).  

Det finns olika syn från forskare hur denna politiska socialisation, denna process utvecklas med tiden 

men de förefaller dock vara överens om att ungdomsåren har ett särskilt stort inflytande över 

individens framtida politiska tänkande (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s3, 29). Ungdomsåren ses som 

de mottagliga åren eller de formativa åren då människors politiska förhållningssätt formas. På senare 

tid har forskningen alltmer utgått från att den politiska socialisationen är en livslång process utan att 

för den skull tona ned ungdomsårens betydelse (Denk 2009, s126-).  

4.1.1 De politiska socialisationsagenterna  

När det gäller forskning kring mediernas roll för den politiska socialisationen så har fokus legat på 

nyhetskonsumtion då denna ansetts vara den mest frekventa källan till den politiska rapporteringen. 

Amnå, Ekström & Stattin (2016, s70-71) menar att det politiska intresset styr nyhetskonsumtionen 

som blir till en förstärkande spiral åt endera hållet vilket medför att klyftan mellan de intresserade och 

ointresserade vidgas och detta oavsett om det rör sig om traditionella eller digitala medier. Andra visar 

att nyhetskonsumtion har en positiv påverkan på individers politiska kunnande, intresse och politiska 

deltagande (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s68). 

 

Föräldrar har länge ansetts som viktig när det gäller överförandet av politiska förhållningssätt till 

barn/ungdomar och därför har forskningen traditionellt lagt stort fokus på denna relation (Denk 2009, 

s128) (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s52). Inom politisk socialisationsforskning är det mycket 

tydligt att en ökad förekomst av ungdomars samtal med sina föräldrar kring politiska och samhälleliga 

frågor är fördelaktig för ungdomarnas politiska utveckling (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s38-39). 

Detta till trots kommer de i sin studie fram till att de positiva effekterna för ungdomars politiska 

socialisation är större när de samtalar med vänner om politiska frågor än vad som är fallet med 

föräldrar (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s45). Det är dock en stor grupp ungdomar som väljer bort 

att samtala om politiska frågor eller saknar vänner som har detta intresse.  

 

Om vi utgår från att vi inte vet hur stor inverkan skolan har på ungdomars politiska socialisation kan vi 

ändå konstatera att skolan är en politisk socialisationsagent eftersom den har intentionen att påverka 

elevernas politiska socialisationsprocess, både som helhet men även mer specifikt genom 

samhällskunskapsämnet. Redan på femte raden i läroplanen (Lgr 11, s7) kommer styrdokumentet in på 

elevernas politiska socialisation i och med att skolan ska förmedla demokratiska värderingar. I 

kursplanen för samhällskunskap (Lgr 11, s215-224) behandlas diverse samhällsfrågor som får sägas ha 
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politisk koppling och i det centrala innehållet för ämnet finns ett avsnitt med direkt politisk koppling. 

Enligt Skolinspektionen (2013:4, s29) ska det centrala innehållet bearbetas med de förmågor som 

kursplanen beskriver, vilket ska ge eleverna varaktiga redskap för att analysera och reflektera över 

samhällsfenomen utanför skolan.  

I den här uppsatsen ligger fokus på hur den politiska socialisationsprocessen ser ut och vilka aktörer 

som har betydelse för denna, alltså perspektiv två och tre. När det gäller den definition av politisk 

socialisation som Ekman & Todosijević ger (se ovan) så har den ett tydligt hur-perspektiv och 

innefattar inte vilka aktörer som är relevanta i denna process. Denks något vaga beskrivning kan med 

mycket vilja sägas innefatta alla tre perspektiven. Den för den här uppsatsen mest relevanta 

beskrivningen av politisk socialisation är den som Amnå, Ekström & Stattin använder sig av. Den 

innefattar på ett tydligt sätt, dels hur denna process fortlöper men även att detta sker i samspel med 

andra.  

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar angående samhällskunskapsämnets betydelse för 

ungdomarnas möjligheter till politiskt och samhälleligt engagemang, vilket är en del av deras politiska 

socialisationsprocess, är det nödvändigt att urskilja vad i denna process som kan härledas till 

samhällskunskapen som politisk socialisationsagent och vad som kan knytas till andra agenter.  

4.2 Val- deltagar- och samtalsdemokrati 

Gilljam & Hermansson (2003) beskriver i boken demokratins mekanismer tre idealtyper av 

demokratiska styrelseskick som skiljer sig åt beroende på vilken av de tre grundläggande 

mekanismerna för en fungerande demokrati man väljer att lägga störst vikt vid: valen, deltagandet eller 

samtalen. Även om dagens existerande demokratier har ett representativt styrelseskick som till stor del 

liknar valdemokratiidealet, så poängterar man tydligt att dessa, de existerande representativa 

styrelseskicken och den idealtypiska valdemokratin inte är samma sak. 2000-års 

demokratikommission förordar ”…en deltagardemokrati med förstärkta inslag av den deliberativa 

demokratiteorin.” (Sou 2000:1, s243) Denna rekommendation bildar tillsammans med resultat från 

den efterföljande demokratiutredningen grund för uppsatsens diskussionsdel.   

4.2.1 Valdemokrati  

Det finns två huvudsakliga mekanismer i detta demokratiideal. För det första att väljarna på valdagen 

väljer en representant, ett parti, vars åsikter och vallöften stämmer överens med dennes preferenser. 

Detta förfarande kallas mandatgivande och är framåtsyftande på så vis att väljaren, i förtroende 

överlåter till det valda partiet att representera dennes intressen den närmaste framtiden. Det andra 

begreppet är ansvarsutkrävande i efterhand och innebär att väljaren i efterhand, vid nästa val, kan 

belöna eller bestraffa det tidigare valda partiet genom att antingen rösta på det igen och på så vis visa 

att de levererat enligt förväntningarna eller så väljer man ett nytt parti och visar då att förtroendet 

sjunkit eller att den förda politiken inte levt upp till förväntningarna (Gilljam & Hermansson 2003, 

s17). Mellan valen är meningen enligt modellen att de folkvalda någorlunda ostört ska kunna sköta 

beslutsfattandet även om den inte utesluter kontakt med medborgarna i form av att beslutsfattarna 

informerar sig om sakförhållanden, känner av opinionen och motiverar sina förehavanden. För att en 

valdemokrati ska fungera ställs krav på både väljare och de som ska representera dem. Medborgarna 

som ska lägga sin röst måste veta vad de tycker i olika frågor och vara informerade om de olika 

partiernas ståndpunkter för att sedan kunna rösta utifrån den kunskapen, något som brukar benämnas 

åsiktsröstning (Gilljam & Hermansson 2003, s55). Partierna å andra sidan förväntas presentera vad de 

anser sig komma genomföra ifall de hamnar i en beslutsfattande ställning. Själva partisystemet måste 

även de leverera i form av tydliga och skilda alternativ. Huruvida denna åsiktsröstning fungerar bra 

eller inte, det vill säga väljer medborgarna ”rätt” parti, råder det olika uppfattning om (Gilljam & 

Hermansson 2003, s58). Det verkar som att skillnaden i uppfattning beror på hur hårda krav man 

ställer på hur insatt den som lägger sin röst är i partiets politik. Vid en avstämning av de viktigaste 

sakfrågorna verkar väljarna hitta rätt parti att rösta på medan en mer djupgående analys av 

överensstämmelsen mellan väljare och parti visar att så få som en fjärdedel hittar rätt parti (Gilljam & 

Hermansson 2003, s59). Den stora fördelen med valdemokrati anses allmänt vara att den är en effektiv 

modell.           



13 
 

4.2.2 Deltagardemokrati   

Utmärkande för det deltagardemokratiska idealet är att så många som möjligt av medborgarna är 

aktiva även mellan valen och att de i så hög utsträckning som möjligt är med och påverkar politikens 

utformning och deltar i beslutsfattandet. Det är med andra ord två aktiviteter som innefattas av 

deltagardemokratin: Deltagande som påverkansförsök och direktdemokratiskt deltagande (Gilljam & 

Hermansson 2003, s20). Det förstnämnda innebär ett framförande av åsikter till beslutsfattarna genom 

till exempel namninsamlingar, demonstrationer eller direkt påverkan som lobbyverksamhet. 

Direktdemokratiskt deltagande innebär att man deltar i själva beslutsprocessen genom 

folkomröstningar eller mer lokalt på arbetsplatsen eller bostadsrättsföreningen. Deltagardemokrati som 

ett alternativ till det befintliga representativa styrelseskicket förordas sällan utan ses mer som ett 

komplement till det rådande systemet för att åtgärda dess problem och stärka den representativa 

demokratin. Många deltagardemokrater anser att det rådande representativa styrelseskicket har fjärmat 

sig från demokratins ideal på så sätt att de styrande och medborgarna har blivit två från varandra 

isolerade grupper (Bohlin 2003, s7). Genom ett ökat deltagande från medborgare på olika nivåer i 

samhället anser man att själva deltagandet förutom att generera bättre beslut också har en utbildande 

roll i sig vilket leder till ökad politisk och social förmåga och en vilja till deltagande i en positiv spiral. 

Det råder konsensus bland de politiska partierna att det politiska deltagandet bland medborgarna bör 

öka för att få bukt med ett sjunkande valdeltagande och den känsla av utanförskap som många 

medborgare känner (Gilljam & Hermansson 2003, s20). Förslag som har diskuterats och genomförts är 

fler lokala folkomröstningar, gärna med ett folkligt initiativ. Medborgarmotionsrätt, så kallade 

medborgarförslag som genomförts har ofta lyfts fram i media på senare tid och brukarinflytande inom 

offentliga tjänster är ytterligare ett exempel på direktdemokrati i praktiken. En invändning mot 

deltagardemokrati är att principen ”en person – en röst” kan äventyras eftersom vissa kommer att delta 

i stor utsträckning och andra inte alls. Här som på många andra håll anses socioekonomisk bakgrund 

betydelsefull för deltagandet vilket då skulle riskera att förstärka redan förekommande obalanser i 

politiskt deltagande. 

4.2.3 Samtalsdemokrati  

Liksom deltagardemokratin försöker samtalsdemokratin, även kallad deliberativ demokrati eller 

diskussionsdemokrati (Premfors & Roth 2004, s8), att överbrygga de klyftor som finns mellan 

medborgare och beslutsfattare. Skillnaden är att det här är deliberativa samtal, det vill säga öppna och 

förutsättningslösa samtal, som förespråkas ligga till grund för beslut som ska fattas. Deliberation 

betyder, rådslå, överväga, överlägga (Nationalencyklopedin) Alla som kan komma att beröras av 

beslutet ska ges möjlighet att delta och på så vis får även minoriteter chans att göra sina röster hörda. I 

likhet med deltagardemokratin ställer den deliberativa demokratin krav på insatta, engagerade och 

aktiva medborgare. Själva samtalet i sig bidrar till att de inblandade får större insikt i det som 

diskuteras och förespråkare hävdar att det deliberativa samtalet leder fram till konsensusbeslut som 

alla kan skriva under på och som därför inte överklagas i efterhand av missnöjda människor. Man 

menar också att samtalet har en förädlande effekt på deltagarnas åsikter (Gilljam & Hermansson 2003, 

s22) vilket skulle leda till att kvaliteten på besluten blir bättre. Fishkin (2011, s55) listar fem kriterier 

för deliberativa samtal som skiljer ut dem från många vanliga samtal. För att kvaliteten på samtalet ska 

bli hög måste deltagarna ha information kring frågan så att de kan väga olika argument. I denna 

argumentering ska det finnas en substantiell balans mellan olika perspektiv, argument läggs fram och 

bemöts. Det ska vara en mångfald av perspektiv så att allmänhetens olika ståndpunkter kommer fram. 

De olika argumenten ska beaktas med uppriktighet och likvärdighet så att det inte spelar någon roll 

vem som lägger fram dem. På detta sätt ska man komma fram till en kollektiv politisk vilja. Den 

deliberativa demokratin kompletterar deltagardemokratin och kan ses som ett komplement (se 

demokratikommissionen). Det går även att se det deliberativa samtalet som ett högkvalitativt inslag i 

deltagardemokratin. (Marthinsen 2016) Forskare har utvecklat ett antal metoder för denna deliberativa 

process varav två kända är medborgarjury och fördjupad opinionsundersökning (Garpenby 2002, s3). 

Kritiker har hävdat att denna demokratiform är orealistisk eftersom de inte tror att det går att nå 

konsensus i alla samtal ens under idealiska förhållanden. Vidare ifrågasätts om konsensus är något 

eftersträvansvärt över huvud taget.  
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5. Metod 

För att undersöka hur ungdomarnas möjligheter till politiskt och samhälleligt engagemang påverkas av 

samhällskunskapsundervisningen har en kvalitativ metod använts, vilket innebär djupintervjuer med 

elever. Fördelen med en kvalitativ metod framför en kvantitativ i detta fall är att det finns möjlighet att 

få en (djupare) förståelse för hur ungdomar tänker kring samhällskunskapsämnet och deras politiska 

socialisation. Kvalitativa intervjuer anses lämpliga när forskningsfrågan formulerats med ordet hur 

(Kvale & Brinkmann 2014, s143).   

5.1 Metod för datainsamling 

Eleverna har efter godkännande från rektor och samhällskunskapslärare intervjuats på sin skola i för 

ändamålet lämplig lokal. Intervjuerna spelades in och har sedan skrivits ut i en form som ligger 

närmare en transkribering än en sammanfattning. Intervjuerna har varit av typen semistrukturerad 

livsvärldsintervju även kallad halvstrukturerad livsvärldsintervju. En semistrukturerad intervju är en 

blandning av en strukturerad intervju och en ostrukturerad. Den strukturerade intervjun är i princip en 

enkätundersökning, med skillnaden att respondenten själv inte läser frågorna och att eventuella 

oklarheter kring frågorna kan redas ut omgående, medan en ostrukturerad intervju mer liknar ett 

samtal där intervjuaren inleder och sedan låter respondenten tala relativt fritt kring ämnet (Denscombe 

2016, s266). Den semistrukturerade intervjun har båda dessa komponenter och den enskilda studien 

avgör hur tungt den semistrukturerade intervjun väger åt endera hållet (Kvale & Brinkmann 2014, 

s172).  

Intervjuunderlaget (se bilaga 1) som består av ett antal frågor som kompletteras eller eventuellt uteblir 

under intervjuerna beroende på hur elevernas respons varit, är uppdelat på i huvudsak tre teman: 

Samhälle, Politik och Samhällskunskap. I den första delen görs ett försök att visa på att något intresse 

finns för någon samhällsfråga om än litet. Tanken är att kunna återvända till detta svar senare i 

intervjun och bygga vidare på detta intresse. Intervjun fortsätter med samhällsfrågor med 

utgångspunkt i hur eleven resonerar kring demokrati och vidare in på medias roll för eleven, för att 

sedan koppla in politik i bilden. Avslutningsvis kopplas dessa teman ihop med samhällskunskapen och 

meningen är då att eleverna berättat så pass mycket om sitt samhälleliga/politiska deltagande att det 

här blir möjligt att utifrån hur de svarat på ett öppet sätt länka samhällskunskapsundervisningen till 

detta. Frågorna kring dessa tre teman fokuserar på nuläge, intresse, kännedom, vilja, förmåga och 

framtid. (Läs vidare 5.5) Genom hela intervjun har socialisationsagenterna kopplats in där det varit 

nödvändigt. Flera av frågorna har varit av en öppen karaktär, detta för att försöka få eleven att berätta 

så fritt som möjligt utan påverkan av intervjuaren. Denna metod anses lämplig när vissa ämnen ska 

behandlas men när man samtidigt vill att intervjupersonen utvecklar sina svar (Denscombe 2016, 

s234-235). Frågorna är konstruerade så att de ska ge inblick i hur förberedda eleverna är på politiskt 

och samhälleligt engagemang sett ur de tre demokratiperspektiven och besvara uppsatsens 

frågeställningar, vilken roll samhällskunskapsämnet spelar för detta. När det gäller det 

valdemokratiska perspektivet är frågorna utformade för att undersöka de så kallade om-kunskaperna 

som berörts tidigare samtidigt som de olika aktörernas eventuella inflytande över dessa beaktas. Det 

deltagardemokratiska perspektivet undersöks med frågor om deltagande och förmågan till deltagande i 

framtiden. Det deliberativa demokratiperspektivet och elevernas engagemang sett ur detta perspektiv 

rör frågor kring samtal i olika sammanhang men även intervjun i sig är intressant att reflektera över. 

Ett försök gjordes att på förhand, utan framgång, kategorisera frågorna efter de tre 

demokratiperspektiven. Eftersom ämnet är komplext och de olika perspektiven ofta går in i varandra 

vilket leder till att en fråga kan gälla flera perspektiv samtidigt gjordes ingen kategorisering i detta 

skede. Innan de deltagande eleverna intervjuades genomfördes en testintervju som föll väl ut. 

5.2 Urval 

Det är åtta elever, tre pojkar och fem flickor, från tre olika klasser i årskurs nio vid en högstadieskola 

som blivit intervjuade. I två av klasserna förmedlade lärarna intervjupersonerna, i den ena klassen 

valde läraren ut två elever som tillfrågades och i den andra frågade läraren efter frivilliga. I den tredje 

klassen har författaren själv frågat eleverna i klassrummet om de ville delta, där var det ett flertal som 
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var intresserade varpå lottning fick avgöra vilka som blev intervjuade. För att motivera eleverna att 

ställa upp har de erbjudits en biobiljett för besväret.   

5.3 Fenomenologi 

Under arbetet med intervjustudien har ett fenomenologiskt förhållningssätt eller infallsvinkel 

eftersträvats, vilket för en kvalitativ intervjustudie som denna innebär ett intresse för intervjupersonens 

upplevda livsvärld, vilket betyder att det är dennes berättelse och perspektiv som är relevant för att 

försöka förstå sociala fenomen (Kvale & Brinkmann 2014, s44). Intervjuaren strävar efter att erhålla 

en så fullständig och förutsättningslös beskrivning av intervjupersonens livsvärld som möjligt 

samtidigt som han försiktigt måste leda respondenten till vissa teman för att intervjun ska vara relevant 

för uppsatsen. Målet är inte att komma med entydiga och kvantifierbara svar på innebörden hos de 

teman som berörs (Kvale & Brinkmann 2014, s48) utan hos det fenomenologiska tillvägagångssättet 

ligger betoningen på den intervjuades subjektiva berättelse snarare än sökandet efter objektiva 

”sanningar”. Intervjuaren fokuserar på att i möjligaste mån beskriva intervjupersonens berättelse 

snarare än att analysera den genom att försöka tolka snarare än att mäta (Denscombe 2016, s143). För 

att lyckas med detta måste intervjuaren ha förmågan att se saker genom intervjupersonens ögon och 

redogöra för dennes erfarenheter på ett sätt som är så troget berättelsen som möjligt. Det innebär att 

intervjuaren måste fokusera på intervjupersonen och lägga andra aspekter åt sidan. Intervjupersonens 

berättelse blir själva ämnet för undersökningen och inte ett råmaterial som sedan ska analyseras och 

struktureras. Med det fenomenologiska förhållningssättet respekteras den vanliga människans livsvärld 

och ger den en högre status inom forskningen (Denscombe 2016, s145-6). Fenomenologin anser inte 

att det endast finns en universell verklighet utan framhåller möjligheten till alternativa verkligheter 

beroende på hur människor tolkar saker och ting under olika omständigheter. Dock är det inte möjligt 

att det finns lika många tolkningar av den sociala världen som det finns individer utan dessa sociala 

verkligheter delas med nödvändighet av olika grupper som exempelvis lärare eller elever (Denscombe 

2016, s147). Fenomenologisk forskning innebär vanligtvis djupintervjuer och lämpar sig bra för 

småskalig forskning på specifika platser där intervjuaren är den huvudsakliga resursen. Den kan vidare 

sannolikt tilltala en bred läsekrets genom att beskriva verkligheten utifrån verkligt upplevda 

erfarenheter och den går på djupet med dessa upplevelser och ger läsaren möjlighet att relatera till 

beskrivningarna (Denscombe 2016, s153-4). I det här fallet skulle det innebära att lärare och 

skolpersonal skulle få direkt tillgång till elevernas livsvärld vid läsning av uppsatsen. Kritik som 

riktats mot fenomenologin handlar dels om att den saknar vetenskaplig stränghet vilket innebär brist 

på objektivitet, analys och mätning. Vidare riktas kritik mot att det inte går att dra generella slutsatser 

utifrån en fenomenologisk studie på grund av de relativt få fall som studeras och att forskaren inte 

anses kunna inta den objektiva, fria roll som lyssnare som krävs (Denscombe 2016, s154-5).  

5.4 Val av utskriftsmetod 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014, s221) finns det en grundregel för utskrift av intervjuer som säger att 

det i rapporten klart och tydligt ska framgå hur dessa har gjorts. Nedan följer en redovisning av detta. 

Intervjuerna har vid utskriften som skett i nära anslutning till intervjutillfället (0-1 dag) koncentrerats 

till att bestå av mellan en till tre sidor text i något som tidigare nämnts är mer än en sammanfattning 

men mindre än en transkribering. Texten är skriven i jag-form utifrån elevens perspektiv och är 

reducerad från oväsentligheter för att underlätta en fortsatt analys. På så vis är själva utskriften en del 

av analysen. Ett exempel på denna koncentrering av texten är att sådant som elever berättar angående 

sakfrågor i utskriften beskriver att de tycker någonting snarare än vad de tycker, vilket inte är lika 

relevant för uppsatsens syfte. Ingen citering har skett i denna process, däremot har de i nästa skede 

hämtats direkt från ljudupptagningarna vilket medfört upprepade genomlyssningar av 

intervjumaterialet. Fyra av eleverna ville läsa utskrifterna vilket de har fått göra.  

5.5 Metod för presentation och tolkning/analys  

För att analysarbetet inte ska bli för tungt efter att intervjuerna genomförts kommer den ideala 

intervjun ” (Kvale & Brinkmann 2014, s230) att eftersträvas, vilket innebär att analysen är färdig när 

bandspelaren stängs av. Redan vid konstruktionen av intervjuunderlaget har analysen funnits i åtanke 
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och frågorna strukturerats på ett sätt som möjliggör en berättelse som på förhand och grundat i 

bakgrundsarbetet kan tänkas ge svar på uppsatsens syfte. Vidare analyseras elevernas berättelser 

löpande under intervjuprocessen. Med detta förhållningssätt behöver inte analysen starta från noll efter 

det att intervjuerna är färdiga.  

Vid sammanställningen av resultatet från intervjustudien har elevernas uppfattningar kategoriserats i 

två till fyra kategorier beroende på variationen i deras berättelser. Kategorierna har växt fram genom 

öppen kodning (Denscombe 2016, s376-377) vilket i det här fallet inneburit att det eleverna berättat 

angående en fråga har skrivits in i matriser (Bilaga 4). Beroende på frågans karaktär kan det röra sig 

om enstaka ord eller hela meningar grundade i vad eleverna uttrycker. Liknande berättelser har sedan 

slagits ihop och bildat en större kategori. Dessa kategorier presenteras utifrån vilket av de tre 

demokratiperspektiven som är mest relevant för vardera kategorin. I direkt anslutning 

kommenteras/tolkas resultatet av vardera kategorin kort.  

För att försöka svara på frågorna vilken betydelse samhällskunskapen har för elevernas möjlighet till 

engagemang sett ur de tre demokratiperspektiven analyseras de sammantagna resultaten från 

kategorierna under vart och ett av perspektiven sammanfattningsvis. Några av kategorierna passar in 

under fler än ett perspektiv men återfinns av praktiska själ endast under ett av perspektiven. Detta har 

inte uteslutit att det även analyserats och diskuterats utifrån ett annat perspektiv. 

För att kunna analysera resultaten från intervjuerna har två modeller skapats för att underlätta arbetet. 

Det valdemokratiska kretsloppet (figur 5.1) och nödvändiga komponenter för ett möjligt deltagande 

(figur 5.2), där den förstnämnda används till att analysera resultaten sett ur det valdemokratiska 

perspektivet och den senare till de andra två perspektiven.  

Figur 5.1 Det valdemokratiska kretsloppet. 

 

(Larsen, A) 

Enligt det valdemokratiska perspektivet är, som nämnts, den demokratiska medborgarens viktigaste 

uppgift att i de val som i Sverige anordnas vart fjärde år lägga en röst på det parti som denne tror 

kommer att representera väljarens åsikter bäst under de kommande åren. För att kunna göra detta val 

på ett trovärdigt sätt måste väljaren känna till vad han eller hon har för åsikter för att utifrån dessa 

kunna matcha med rätt parti (se 4.2.1). Förutom detta är det några andra komponenter som väljaren 

bör känna till och tillsammans bildar dessa ett cirkulärt kretslopp enligt figur 5.1 som mer ingående 

förklaras nedan. 
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Modellen är utformad som ett kretslopp, tar man bort en kategori upphör modellen att fungera och 

eleven är då inte redo att delta i val. Eftersom det ska undersökas huruvida eleverna har möjlighet att 

rösta ”startar” kretsloppet i länken demokrati. För ett demokratiskt deltagande är kunskaper om det 

demokratiska samhället viktiga (Sou 2016:5, s142) eleverna måste veta att vi lever i en demokrati och 

vad det innebär, för att över huvud taget ens tänka tanken att de kan få lägga en röst och vara med och 

påverka de beslut som fattas i samhället. Om de nu har kännedom om demokratin måste de ha 

grundläggande kännedom om hur det politiska systemet fungerar, åtminstone de rent praktiska 

aspekterna som vart man röstar, hur detta går till samt vad det är man väljer till. Detta ska det enligt 

kursplanen för samhällskunskap årskurs nio (Lgr 11, s219) ha lärt sig i skolan. För att kunna välja ett 

parti som ska representera deras åsikter måste de följaktligen ha just åsikter, de måste känna till sina 

åsikter, kanske inte om allt men i alla fall kring de områden som intresserar dom samt de viktigare 

samhällsfrågorna. Om eleverna ska koppla sina åsikter till ett visst parti måste de också veta vad 

partierna står för i stora drag och kunna göra kopplingen åsikt-parti. Eftersom samhället är föränderligt 

och partier likaså, räcker det inte med att skaffa sig åsikter en gång och lära sig vad partierna står för 

och sedan tro att det alltid är så. För att hålla sig uppdaterad vad beträffar samhällsfrågor och politik är 

nyhetsrapporteringen den viktigaste källan för information (Sou 2016:5, s107). Väljare och politiker 

har ett ömsesidigt beroende av nyhetsmedierna för att ta del av respektive nå ut med sina budskap. 

Politiken är medialiserad vilket betyder att den är anpassad till, och påverkad av medierna (Sou 

2016:5, s108). Om eleverna nu förefaller besitta alla dessa bitar och samtidigt anser sig själva vara 

kapabel att rösta så är det troligt att de också är det och på så vis kan kretsloppet slutas genom att en 

röst läggs vilket är en viktig del i att, upprätthålla demokratin så som den är utformad i Sverige idag. 

Med tanke på elevernas låga ålder och att de faktiskt inte får delta i val ännu så undersöks frågan om 

de kan koppla sina åsikter till rätt parti med avseende på de lägre krav för åsiktsröstning (Gilljam & 

Hermansson 2003, s58) som beskrevs i kapitlet om valdemokrati, alltså om de kan koppla de större 

frågorna och de åsikter de har där till rätt parti.  

För att underlätta analysen av resultatet sett ur det deltagardemokratiska perspektivet samt det 

samtalsdemokratiska perspektivet har följande modell tagits fram.  

Figur 5.2 Nödvändiga komponenter för ett möjligt deltagande.  

 

 

(Larsen, A) 

Modellen bygger på antagandet att ett politiskt och/eller samhälleligt engagemang erfordrar tre 

centrala komponenter. Det krävs ett intresse för samhällsfrågor, det krävs kunskaper/kännedom om 

hur detta deltagande kan ta form. Slutligen krävs det motivation/vilja till engagemang. Vidare bygger 

antagandet på att dessa tre komponenter ger en förmåga, förmågan till ett engagemang, nu och 

framgent. Saknas en av komponenterna är det svårt att se att denna förmåga till engagemang och 

delaktighet ska kunna sägas finnas. Antagandet om dessa tre komponenters stora betydelse för 
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delaktighet får stöd av demokratikommissionen som ständigt återkommer och trycker på hur viktiga 

de är (Sou 2016:5, s 41, 47, 74, 76, 119, 142, 147-8, 151, 158, 187).  

Avslutningsvis diskuteras dessa resultat utifrån samhällskunskapsämnets betydelse för ungdomarnas 

politiska socialisation med avstamp i demokratiutredningens slutsatser om att ett mer jämlikt 

deltagande är önskvärt.  

5.6 Metod och urvalsdiskussion 

Som tidigare nämnts vet vi väldigt lite om ungdomars syn på politiskt engagemang (Bergström 2015, 

s28) vilket gör det intressant att undersöka detta närmare i stället för att titta på hur det ser ut. Genom 

att djupintervjua ungdomar angående samhällskunskapsämnet och deras politiska socialisation ges 

möjlighet att studera dessa ämnen sett ur ungdomarnas perspektiv (se 5.2), för att försöka öka 

förståelsen för varför det ser ut som det gör. Ett fenomenologiskt förhållningssätt är då tänkt att hjälpa 

till att säkerställa att detta perspektiv upprätthålls under hela studien. Anledningen att den 

semistrukturerade intervjun valdes är att den strukturerade intervjun mer liknar ett frågeformulär 

(Denscombe 2016, s266) och problemet med detta, i det här fallet, är att elevernas berättelse sannolikt 

skulle bli en smula urvattnad eftersom det är mycket svårt att på förhand veta vad som är viktigt för 

dem och en strukturerad intervju skulle riskera att missa väsentliga delar. Å andra sidan skulle en 

ostrukturerad intervju som tillåter intervjupersonen att utveckla sina tankar med minimal inblandning, 

lätt komma bort från ämnet. Utan erfarenhet av tidigare intervjuer vore det lite väl vågat för att inte 

säga dumt att släppa intervjun helt fri.  

Eleverna valdes ut från tre olika klasser därför att de då har olika lärare som kan förutsättas ha 

skiftande syn på undervisningen. Att välja ur flera klasser minskar risken att en enda lärare påverkar 

studien i allt för stor grad. Årskurs nio har valts eftersom eleverna vid intervjutillfället var färdiga med 

grundskolans samhällskunskapsundervisning och det då gavs möjlighet att stämma av elevernas 

berättelser med avseende på samhällskunskapen och jämföra dessa med kursplanen. En annan 

anledning är att niondeklassare förväntas ha ett större intresse för samhälle och politik än yngre elever 

(se fig 2.1) vilket bör leda till mer innehållsrika intervjuer. Urvalsprocessen fungerade bäst i den klass 

där eleverna kontaktades direkt av författaren och det var den enda klass där det faktiskt gjordes ett 

urval. I de klasser där läraren skötte urvalsprocessen tog det lång tid att få fram intervjupersoner och 

med facit i hand hade det varit bättre att författaren haft kontroll över urvalsprocessen för att 

säkerställa att läraren inte påverkat intervjupersonerna på ett eller annat sätt. Ingen elev har dock 

uppgett att de känt sig tvingad att delta, istället uppger flera att biobiljetten varit avgörande.    

Enligt Lgr 11 (2011,s15) ska läraren förbereda eleverna på ett deltagande i det demokratiska 

samhället. Eftersom detta deltagande kan ske på olika sätt och tidigare studier visar på att skolan 

historiskt framförallt fokuserat på om-kunskaper är det därför intressant att närmare granska hur och i 

vilken utsträckning skolan och samhällskunskapen lär ut de i-kunskaper som beskrevs inledningsvis.  

Frågeformuläret är utformat på ett sätt som ska möjliggöra en tolkning av det som eleverna berättar 

utifrån dessa frågor sett ur de tre demokratiperspektiven. Som beskrevs i inledningen kopplar 

ungdomar inte nödvändigtvis ihop samhällsfrågor med politik vilket gör det angeläget att försöka 

undersöka dessa separat. Frågorna är som tidigare nämnts indelade i tre teman, samhälle, politik och 

samhällskunskap. Genom att ställa ett antal noga utvalda frågor är tanken att kartlägga ungdomarnas 

berättelser kring dessa teman utifrån, nuläge, intresse, kunskap, vilja, förmåga och framtid. 5.7  

5.7 Utskriftsmetodargumentation 

Hur mycket som ska skrivas ut beror enligt Kvale & Brinkmann (2014, s220) på flera faktorer, 

nämligen tid, pengar, tillgång till lämpliga hjälpredor som kan transkribera materialet, materialets 

natur samt syftet med undersökningen. De tre första faktorerna talar emot en transkribering av 

intervjuerna i detta fall men är inte huvudargumentet. Som beskrevs ovan finns en strävan mot den 

ideala analysen i denna uppsats vilket innebär att intervjuerna analyseras löpande, vilket även 

innefattar utskrifterna. En transkribering riskerar att förlora denna analys då den med stor sannolikhet 

skulle bli ett mekaniskt hamrande på tangentbordet för att på så kort tid som möjligt få 

transkriberingen överstökad och tappar därmed de sociala och emotionella aspekterna som medföljer 
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när man gör utskriften själv. Målet med utskriften är här att undvika ytterligare abstraktion av det som 

eleverna berättar och att utskriften tar över den ursprungliga interaktionen som fanns under intervjun 

(Kvale & Brinkmann 2014, s218,221,233). Genom detta förfarande har snarare intervjusituationen 

väckts till liv igen vilket är en tillgång (Denscombe 2009, s260) och minnet från intervjutillfället 

stärkts. Ännu en viktig invändning mot transkribering är det stora antalet sidor som skulle genereras 

vilka framstår som alltför tidskrävande att uttolka. Kvale & Brinkmann (2014, s229-244) ägnar hela 

kapitel 11 åt att argumentera för att intervjuforskaren ska finna sina egna vägar för utskrift och analys 

vilket har anammats och på så vis genomförs detta moment på det sett som ägaren till intervjustudien 

funnit lämpligast.  

5.8 Validitet och reliabilitet 

En semistrukturerad intervju av det här slaget brottas med ett antal reliabilitetsproblem. Dels är 

frågorna till stor del av öppen karaktär, de intervjuade förväntas berätta en historia. Det är inte särskilt 

troligt att de skulle uttrycka sig likadant om intervjuerna gjordes om. Mellan de nedskrivna frågorna 

som ska ställas kommer följdfrågor som är tänkta att berika den berättelse som återges, om de som 

intervjuas inte kan svara riskerar intervjuaren att komma med ledande frågor som då kan påverka 

svaren (Kvale & Brinkmann 2014, s253). Dessa kommer att variera beroende på vad och hur 

intervjupersonerna berättar kring de fasta frågorna och detta kan då leda till reliabilitetsproblem. Ett 

tredje reliabilitetsproblem dyker upp när svaren tolkas och kategoriseras i undersökningens resultat 

något som är en vanlig invändning mot intervjuanalyser (Kvale & Brinkmann 2014, s253). Under hela 

processen har dessa reliabilitetsproblem beaktats och tagits hänsyn till. Att överlåta urvalsprocessen 

till lärarna ledde till ett reliabilitetsproblem så till vida att det finns oklarheter hur detta förfarande 

faktiskt gått till.  

Intervjuundersökningens validitet är beroende av att intervjudesignen är adekvat för undersökningen 

syfte, (Kvale & Brinkmann 2014, s297-298) vilket har tagits stor hänsyn till när intervjufrågorna har 

tagits fram. Det är även viktigt att det sker en validering under intervjuerna, som att intervjuaren 

kontrollerar att han uppfatta det intervjupersonen säger på ett korrekt sätt.  

5.9 Forskningsetiska aspekter 

Samtliga elever som deltar i studien har fyllt femton år och har informerats i linje med de 

forskningsetiska aspekterna, så kallat informerat samtycke (Kvale & Brinkmann 2014, s107), både vid 

urvalsprocessen och direkt före intervjun (se bilaga 1). Eftersom intervjun kommer gå in på frågor 

rörande undervisningen fanns ett frågetecken kring elevens anonymitet gentemot läraren. Även om de 

i uppsatsen är anonymiserade så vet läraren vilka elever som deltagit och eftersom de är få kan 

anonymiteten gentemot läraren ifrågasättas. Utifrån detta skulle eleven kunna känna sig hämmad att 

berätta obekväma men viktiga aspekter vilket skulle kunna ha en negativ effekt på intervjuresultatet. 

Som tur är visar det sig att eleverna som läser So-ämnena i block, är färdig med samhällskunskapen 

för i år, och för hela grundskolan. Deras slutbetyg är redan satta och när uppsatsen offentliggörs har de 

lämnat högstadiet.  
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6. Resultat och tolkning 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjustudien att presenteras. Totalt intervjuades åtta elever 

från tre olika nior på en och samma högstadieskola. Tre pojkar och fem flickor som här har fått fiktiva 

namn och klasstillhörigheter. 

Alf, Mia och Åsa går i 9x 

Isa och Moa går i 9y 

Gun, Per och Åke går i 9z 

Rent tekniskt/praktiskt gick genomförandet av intervjuerna praktiskt taget utan problem. Ljudet på 

inspelningarna har varit mycket bra och det har inte varit några svårigheter att skriva ned vad som sagt 

enligt tidigare angivna metod. Det har varit stor variation mellan eleverna när det kommer till hur 

talföra de har varit, dock har tidsåtgången för intervjuerna varit förbluffande jämn, dryga trettio 

minuter för alla utom en. När intervjuerna har skrivits ut visar det sig emellertid att de 

innehållsmässigt har en större variation, en och en halv sida till tre sidor. 

Resultatet presenteras under rubrikerna Valdemokratiska perspektivet, deltagardemokratiska 

perspektivet och det samtalsdemokratiska perspektivet. Meningen är att försöka ge en bild av hur 

förberedda eleverna är på ett politiskt och samhälleligt engagemang utifrån ovan nämnda perspektiv 

och vilken betydelse samhällskunskapsämnet haft för det. Vad eleverna uttrycker i sak gällande 

samhällsfrågor och politik, vilket de gärna har gjort i intervjun, presenteras inte utan fokus ligger 

snarare på om och hur de uttrycker sig. Svaren presenteras i de underrubriker som är relevanta för vart 

och ett av perspektiven. En elevs berättelse kan i vissa fall stämma in på flera kategorier under samma 

rubrik. Citaten ska här ses som typiska för de kategorier av svar som eleverna gett. Sist under vardera 

rubriken tolkas elevernas berättelser och relateras till vad tidigare forskning på området kommit fram 

till.  

6.1 Valdemokratiska perspektivet 

Under denna rubrik presenteras resultatet angående vad eleverna berättar om sina möjligheter att 

(hypotetiskt) delta i allmänna val. De för detta perspektiv viktiga delar är vad eleverna har för 

demokratisyn, hur pass bekanta de anser sig vara med det politiska systemet, i vilken utsträckning de 

har åsikter i samhällsfrågor, hur väl de anser sig känna till vad de politiska partierna står för, i vilken 

omfattning de följer med i nyhetsrapporteringen och om de själva anser sig redo att delta i 

riksdagsvalet 2018 om de skulle få chansen.  

Demokratisyn 

Det råder konsensus bland de intervjuade att demokrati är någonting bra och att Sverige är ett 

demokratiskt land. Demokratin tas för given, något som bara finns där. När eleverna berättar om sin 

syn på demokrati gör de detta utifrån tre olika utgångspunkter som får bilda kategorier för denna fråga.  

1. Berättelsen utgår från åsiktsfrihet. 

2. Berättelsen har ett alla får vara med perspektiv.  

3. Berättelsen tar avstamp i styrelseskicket. 

1. Berättelsen om vad demokrati innebär utgår från att alla människor har rätt att uttrycka sina åsikter 

och att det är viktigt att alla har den möjligheten.  

”Man får tycka vad man vill, de e bra med demokrati […] ja, Sverige är 

demokratiskt […] har inte funderat på det så mycket.” (Alf) 

2. Här ligger fokus mer på att alla får vara med och bestämma, vara med och påverka beslut. Eleven 

får frågan vad demokrati innebär för honom: 
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”Folkstyre, jag tycker att det är ganska viktigt att vi har det så att alla får vara 

med och bestämma så att det inte är nån som sitter där uppe och bestämmer allt 

själv […] riktigt viktigt.” (Per) 

3. Dessa elever berättar snarare om hur demokratin fungerar rent praktiskt än om vad demokrati är för 

någonting.  

”Så fort jag hör ordet demokrati, då tänker ju jag på regeringen…” (Moa) 

Eleverna har inga problem att börja berätta om vad de anser att demokrati är. Det verkar inte finnas 

någon koppling till det de pratat om innan denna fråga dyker upp (intresse) och vilken utgångspunkt 

de tar för sin berättelse om sin demokratisyn. Oavsett vilken utgångspunkt de har i sitt resonemang 

förstår de vad demokrati är och att alla har möjlighet att vara med och påverka. Enligt kursplanen ska 

de ha läst om detta på samhällskunskapslektionerna och på det sätt de berättar indikerar på att så är 

fallet. Utifrån dessa elevers berättelser verkar skolan och samhällskunskapsämnet ha lyckats med att få 

eleverna att se det demokratiska systemet som den överideologi som beskrivits tidigare (Ekman & 

Todosijević 2003, s21).  

Kännedom om det politiska systemet 

Hur väl anser sig ungdomarna känna till det politiska systemet i Sverige? Svaret på denna fråga kan 

sägas uttryckas på följande två sätt: 

1. Anser sig ha en bra översikt hur det politiska systemet fungerar. 

2. Anser sig ha dålig koll men känner ändå till de mest grundläggande bitarna. 

1. Eleverna berättar om riksdag och regering, när det är val och vad som gäller kring valet. De har lärt 

sig om det politiska systemet på samhällskunskapen, men har glömt mycket för att det är så många 

detaljer.  

”Jag vet hur det fungerar i stora drag, inte detaljerna men…det har vi läst i 

skolan.” (Isa) 

2. Eleverna har uppfattningen att de har dålig koll på hur det politiska systemet fungerar. När de får 

lite ledtrådar vad som menas med det politiska systemet kommer det ändå fram lite kunskaper kring 

detta och de konkreta intervjufrågorna kring valet och riksdagen har de inga problem att svara på. Det 

som eleverna lärt sig i skolan beträffande det politiska systemet har till stor del fallit i glömska.  

”Jag är inte så intresserad så det fastnar som inte […] jag väljer att inte ha så 

bra koll på det (politiska).” (Per) 

I kategori två finns det en tanke med ordet grundläggande nämligen att det är samma ord som används 

i kursplanen (Skolverket 2016, s219-223) för samhällskunskap. För att nå upp till betyget E måste 

eleverna ha grundläggande kännedom om hur det politiska systemet fungerar. Enligt deras egna 

berättelser skulle de i så fall vara underkända i samhällskunskap vilket de inte är. En elev som säger 

sig ha dålig koll på hur det politiska systemet fungerar säger senare i intervjun angående 

samhällskunskap så här:  

”Ja, alltså.. jag har ju bra betyg, så nånting finns ju där…” (Åke) 

Här kan det inte uteslutas att eleverna underskattar sina egna kunskaper. Att de har 

betyg tyder på detta tillsammans med att de senare i intervjun faktiskt visar sig veta en 

del om det politiska systemet. Begreppet politiska systemet visade sig också under 

intervjun vara ett problematiskt begrepp, för abstrakt på så vis att eleverna blev tysta 

och flera verkade inte förstå innebörden förrän de fick hjälp att bryta ner begreppet i 

mer konkreta delar. Abstrakta frågor tenderar att generera fler ”vet ej” eller ”ingen 

åsikt” till svar (Bergström 2015, s134-) när det gäller enkätfrågor och detsamma 

verkar gälla här.  



22 
 

Åsikter i samhällsfrågor 

Hur mycket åsikter eleverna har rörande samhällsfrågor delar in eleverna i tre kategorier efter hur de 

själva säger och efter hur mycket åsikter de faktiskt uttrycker i intervjun.  

1. Har åsikter om en rad olika samhällsfrågor.  

2. Har åsikter kring samhällsfrågor som berör dem personligen. 

3. Har åsikter kring några intressanta samhällsfrågor.  

1. Eleverna har åsikter om allt möjligt och de skulle kunna berätta hur länge som helst kring dessa. 

Åsikterna kring de samhällsfrågor de tar upp har de på grund av att de upplever problem kring dessa 

områden. De kan ventilera sina åsikter hemma, bland vänner och ibland i skolan. 

”Jag är så pass påläst… eller jag känner att jag har rätt åsikter eller att jag 

kan uttrycka mina åsikter.” (Isa) 

2. Eleverna uttrycker mycket åsikter kring en eller två samhällsfrågor som är vardagsnära och berör 

dem på ett personligt plan. Man pratar och uttrycker sina åsikter bland vänner och på skolan.  

”…tycker jag att nånting är, jamen, helt åt helvete, till exempel, så säger jag 

det så får man lösa det där utifrån…” (Moa) 

3. I intervjun uttrycker eleverna åsikter men har inga behov av att uttrycka sig annars.  

”Nä… alltså jag uttrycker mig nästan aldrig […] jag håller dom oftast för mig 

själv […] nä, känner inget behov av de (att uttrycka sig).” (Alf) 

Bergström (2015, s163-) menar att förmågan bland ungdomar att producera en politisk åsikt är 

koncentrerad till några få och det verkar stämma in ganska väl på de elever som intervjuats. Eleverna 

som hamnar i kategori 1 ger ett intryck av att kunna överföra de åsikter de har i olika samhällsfrågor 

till att bli något mer än bara en åsikt, de kan bearbeta och kritiskt granska sin åsikt (Ring 2015, s36). 

De andra eleverna berättar mer i affekt kring sina åsikter, om frågor som berör dem personligen, de 

reflekterar inte i samma utsträckning. Eleverna gör ingen koppling mellan samhällskunskapsämnet och 

åsikter.  

Kännedom om de politiska partierna 

Hur pass väl eleverna upplever sig veta vad de olika partierna står för och i vilken utsträckning de 

anser sig kunna koppla ihop sina åsikter med något parti kan delas in i följande tre kategorier av svar: 

1. Kan koppla ihop sina åsikter med ett eller några partier som de vet vad de står för.  

2. Vet vad några partier står för i vissa sakfrågor och kan göra vissa kopplingar av sina åsikter till 

dessa. 

3. Vet inte särskilt mycket om vad partierna står för och kan inte koppla sina åsikter till något 

eller några partier. 

1. De här eleverna vet vart de står politiskt, de vet vilket/vilka partier som stämmer in bäst på deras 

åsikter.  

”Dom (partierna) står ganska mycket för dom här frågorna som jag är 

intresserad av, det hör ihop med... oftast kopplar jag det till dom här frågorna." 

(Gun) 

2. Eleverna har koll på vad vissa partier står för när det gäller vissa, för dem intressanta frågor. När det 

gäller stora frågor har de någorlunda koll på vad partierna står för.  

”Ja, vissa har jag bra koll på […] jaa, jag kan nog koppla mina åsikter till… ett 

parti.” (Mia) 
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3. Dessa elever säger sig inte veta vad de olika partierna står för och kan inte koppla ihop sina åsikter 

med ett parti.  

”Jag vet ju vad vissa gör… lite grann, men jag vet ju inte helt, vad alla står för 

och så […] jag skulle inte kunna säga vad de står för.” (Per) 

När det gäller i vilken grad eleverna anser sig känna till partiernas ståndpunkter och utifrån det kunna 

koppla sina åsikter till ”rätt” parti, så kallad åsiktsröstning (Gilljam & Hermansson 2003, s58) kan de 

två första kategorierna sägas ha den förmågan. Eleverna uttrycker att de inte har haft så stort intresse 

av att sätta sig in i vad de olika partierna står för eftersom de ändå inte får rösta. Om de fick rösta när 

de fyllt sexton skulle det var mer troligt att de faktiskt satte sig in i frågan. Eleverna verkar förstå att de 

själva måste sätta sig in i vad partierna står för, att skolan inte lär ut detta i detalj utan bara undervisar 

mer övergripande om politiska skiljelinjer i det svenska partiväsendet (Lgr 2011, s219).  

Nyhetskonsumtion 

Hur, det vill säga genom vilka kanaler eleverna anger att de får till sig nyheter och i vilken 

utsträckning de anger att de följer med i nyhetsrapporteringen utfaller i följande kategorier av svar: 

1. Tar del av många och varierande nyheter och får till sig nyheter från många håll. 

2. Tar del av de stora nyheterna och sådant som de finner extra intressant via några olika kanaler. 

3. Tar del av de stora nyheterna och sådant som de finner extra intressant främst via sociala 

medier och skolan. 

1. Eleverna berättar om ett stort intresse för olika samhällsfrågor som avspeglar sig i deras 

nyhetskonsumtion. Förutom att nyheterna förmedlas via en variation av olika medier får de till sig 

nyheter via föräldrar och släktingar som diskuterar nyhetshändelser hemma. Även vänner och skolan 

uppfattas bidra till nyhetsförmedlingen.  

”Vi pratar ju nyheter hemma och på telefonen dyker det ju alltid upp […] och 

jag har kompisar som är intresserad av vad som händer runtom i världen så 

man får ju reda på det ganska snabbt.” (Isa) 

2. Eleverna har uppfattningen att de har någorlunda koll på nyhetsrapporteringen och att de inte missar 

de stora nyheterna, de som alla pratar om på skolan. Förutom att de följer med i stora drag söker dom 

även upp mer information kring frågor som intresserar dom extra mycket. Förutom sociala medier som 

är den huvudsakliga informationskanalen anges någon eller några fler mediala distributörer av nyheter.  

”Man hör om vad som händer, sen är det kanske inte så att jag tar reda på mer, 

men man har ändå nån slags koll […] det beror på vad det är, om det är 

intressant tar jag reda på mer”. (Isa) 

3. Dessa elevers berättelse skiljer sig inte från de som nämndes ovan (2) vad beträffar 

omfång av nyheter men har till skillnad från de andra en mindre variation av 

nyhetsförmedlare, sociala medier och det dom snappar upp på skolan i och utanför 

klassrummet.  

” (aftonbladet via Instagram) lägger ut stora händelser och om jag tycker att det 

är intressant så finns det ju alltid en länk så man kan läsa vidare om det […] 

dom som är känd lägger ju ofta ut mycket om det har hänt nåt…” (Åke) 

Amnå, Ekström & Stattin (2016, s70-71) menar att det politiska intresset styr ungdomarnas 

nyhetskonsumtion och om vi här tillåter oss att med politiskt intresse mena intresse för samhällsfrågor 

så stämmer det in på samtliga intervjuade eftersom det finns en koppling mellan vilken kategori eleven 

säger sig tillhöra här och vad de uppfattar när det gäller intresse för samhällsfrågor som avhandlas 

senare. Ingen av eleverna anger att de inte tar del av nyheter.  
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Självskattning 

När det kommer till frågan om eleverna anser att de skulle kunna gå och lägga sin röst om de fick rösta 

i höstens val och välja ett parti som representerar deras åsikter framträder tre kategorier av 

uppfattningar: 

1. Skulle kunna rösta på ett parti eller väljer mellan två-tre partier.  

2. Skulle kunna rösta men måste då sätta sig in bättre i vad partierna står för. 

3. Skulle inte kunna rösta, har för dålig koll på vad partierna står för.  

1. Dessa elever uttrycker på ett självsäkert sätt att de skulle kunna gå och rösta i höst. Antingen vet 

man redan vilket parti man skulle rösta på i så fall eller så väljer man mellan några och bestämmer sig 

då närmare inpå valdagen.  

”Jag vet vart jag skulle lägga min röst […] sen finns det ju grejer med det 

partiet som jag verkligen inte tycker om också […] man får ta det bästa 

möjliga.” (Moa) 

2. Uppfattningen är att man kan rösta i höstens val, den övergripande kunskapen för detta finns men 

man måste då använda tiden fram till valet till att sätta sig in i vad de olika partierna står för i de olika 

sakfrågorna.  

”Jag tror att jag skulle kunna det (rösta). Det står väl mellan […] det är väl 

inget att jag har sådär klart […] jag skulle inte kunna bestämma mig direkt […] 

det är väl tre partier som det står emellan.” (Åke) 

3. Man anser sig inte redo att rösta i höstens val och anledningen är att man har för dålig insikt om vad 

de olika partierna står för. Här är det oklart om det är rent ideologiskt eller sakpolitiskt som menas.  

”Ja, alltså om jag fick rösta så skulle jag sätta mig in bättre vad partierna 

står för…som det är nu, jag har ju åsikter men eftersom jag inte får rösta 

så…sätter jag mig inte in”. (Isa) 

Trots att eleverna i kategori 1 svarar ja på frågan om de skulle kunna rösta i höstens val och de i 

kategori 2 svarar nej, så säger de egentligen samma sak nämligen att de för att kunna rösta måste de 

först sätta sig in bättre i vad partierna står för. En tolkning av eleverna i kategori 3 kan vara att de trots 

allt funderar i kring om de skulle kunna rösta om det var val idag. Om så är fallet är det ganska vanligt 

att man som ung inte anser sig kunna välja parti. När det är skarpt läge så går ändå 83% av 

förstagångsväljarna och röstar (Scb 2014) trots att så många som 36 % i enkätundersökningar inte 

kunnat angett parti på frågan ”om det vore val idag…” (Lödén 2005, s96).  

Summering 

Under intervjuerna framkommer att eleverna har en stark tilltro till den svenska demokratin och att de 

i skolan lärt sig om det politiska systemet med varierat intresse. Eleverna uttrycker åsikter om och 

kring samhällsfrågor och de följer med i nyhetsrapporteringen om än i varierande grad. När det gäller 

partipolitik är intresset svalare och eleverna uttrycker att de nog skulle sätta sig in mer om de hade 

rösträtt.  

6.2 Deltagardemokratiska perspektivet  

I denna del presenteras elevernas berättelser ur ett deltagardemokratiskt perspektiv. Viktiga 

beståndsdelar i ett deltagardemokratiskt perspektiv är om de känner till olika vägar för att vara med 

och påverka viktiga beslut som fattas i samhället, om de praktiserar demokratiskt deltagande i skolan, 

vilket intresse de har för samhällsfrågor i största allmänhet och intresset för samhällskunskapsämnet, 

vilken syn de har på politik och politiker, samt om de redan nu aktivt deltar i någon organisation eller 

politiskt parti eller kan tänka sig att göra det i framtiden. Till skillnad från det tidigare redovisade 
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valdemokratiska perspektivet är deltagande i detta avseende någonting som eleverna redan idag har 

möjlighet till.  

Påverkanskanaler 

Eleverna berättar om att man kan skriva i tidningen, skicka brev till politiker och lägga ut sina åsikter 

på sociala medier, de glömmer organisationer och politiska partier. Det är tydligt att de lärt sig det här 

i skolan vilket även sägs. Det går att urskilja fyra olika linjer i hur eleverna berättar kring frågan: 

1. Har koll på hur man kan vara med och påverka och vet ett flertal vägar att göra det på och 

använder eller har använt sig av någon av dessa.  

2. Har koll på hur man kan vara med och påverka och vet ett flertal vägar att göra det på men 

använder inte och har inte använt dessa.   

3. Känner till någon eller några vägar för att påverka som de lärt sig i skolan. 

4. Känner till någon eller några vägar för att påverka som de lärt sig i skolan men kan 

uttryckligen inte tänka sig att använd dessa. 

1. Eleverna berättar med stor entusiasm om deras eget engagemang kring samhällsfrågor och hur detta 

engagemang tar sig uttryck i olika former. Man känner till en rad olika kanaler för att påverka 

politiken direkt men också hur man indirekt via exempelvis organisationer kan vara med och påverka.  

”…gå ut itidningen… kontakta kommunen… vi skrev en krönika nyligen,          

(på skolan) jag skickade faktiskt in den till dom (tidningen).” (Moa) 

2. Dessa elever är inte själva engagerade och använder inte de vägar för att vara med att påverka som 

de ändå känner till. Berättelserna här är inte lika entusiastiska och eleverna svara mer plikttroget på 

frågan och berättar det de lärt sig i skolan. 

”…man kontaktar tidningen… eller radio, eller nån politiker men även om det 

står i tidningen och man får andra att fundera så, så tror jag att det gör ganska 

mycket att prata med någon ansikte mot ansikte." (Isa) 

3. Eleverna har svårt att komma på något sätt som de kan vara med och påverka och när de väl gör det 

blir berättelsen väldigt kortfattad. På frågan om hon vet några sätt man kan vara med och påverka 

svarar en elev: 

”Nä, inte så mycket […] kanske skriva i tidningen eller på nätet eller nåt 

sånt…” (Åsa) 

4. Eleverna har svårt att komma på något sätt som de kan vara med och påverka men när de väl gör det 

berättar de att det inte är någonting som de använder sig av och troligtvis inte heller kommer att 

använda sig av i framtiden.  

”…man kan ju lägga ut det på sociala medier, själv, och säga vad man tycker 

[…] det lär ju inte hända men… (skrattar åt tanken).” (Per) 

Förutom att delta i någon organisation verkar intresset svalt inför att vara med och 

påverka politiska beslut via olika kanaler. Det verkar som att eleverna inte har någon 

tilltro till att de skulle göra någon skillnad om de skulle använda sig av de 

påverkanskanaler som de nämner.  

Demokrati i skolan 

I vilken utsträckning eleverna upplever att demokrati praktiseras i skolan delar eleverna i två 

kategorier med den gemensamma uppfattningen att elevrådsverksamheten går på sparlåga.  

”Vi har elevrådsrepresentanter i varenda klass men vi brukar aldrig ha 

klassråd som vi hade förut.” (Gun) 
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De uppfattningar som uttrycks är: 

1. Som elev får man vara med och påverka undervisningen till viss del. 

2. Som elev har man inget eller väldigt lite inflytande över hur undervisningen bedrivs.  

1. Eleverna uttrycker att de får vara med och påverka hur undervisningen ska se ut men det är dock 

inte så att de i praktiken nyttjar denna möjlighet. Eleverna ser vad de uppfattar som gränser för vad de 

kan vara med och påverka som exempelvis att det finns en läroplan som måste följas. Så här uttrycker 

sig en elev angående hur demokratisk skolan är: 

”Till viss del är den väl det, det här om att elever får va med och bestämma hur 

undervisningen ska gå till ibland… men sen är det ju också mycket som vi inte 

kan säga emot och så, med Skolverket…” (Isa) 

2. Det finns en uppfattning att eleverna får var med och framföra sina synpunkter på undervisningen 

och andra saker också, men att när dessa synpunkter väl är framförda händer det inget mer.  

”Vi får vara med och påverka men det är inte så att dom gör något åt det, de 

lyssnar inte vilket är så synd, för om vi hade varit med och påverkat då hade det 

blivit så mycket bättre.” (Gun) 

Eleven uttrycker här en stark frustration över att möjligheten till en bättre undervisning går förlorad 

eftersom elevernas synpunkter inte tas på allvar.  

2003 slog ungdomarnas demokratikommission fast att elevinflytandet måste stärkas i skolan (Bohlin 

2003, s 28-30) och Skolinspektionen (2013:4, s10) finner tio år senare att elever inte upplever att de 

får vara med och påverka undervisningen i någon större utsträckning. När dessa elever berättar om 

skolan och elevernas inflytande verkar det snarare som att de upplever en minskning. Den mer 

formella vägen för inflytande (elevrådet) som eleverna kan använda sig av har enligt vad de berättar 

minskat sin verksamhet om den ens har någon. När eleverna berättar om de får vara med och påverka 

har de istället ett undervisningsperspektiv och klassrumsperspektiv. Elever från samma klass har helt 

olika uppfattningar om i vilken utsträckning de kan vara med och påverka.  

Intresse för samhällsfrågor 

Alla elever kunde berätta om åtminstone en samhällsfråga som de är intresserade av vilket inte togs på 

förhand givet när intervjuerna inleddes. Intresset för samhällsfrågor kan delas in i två kategorier: 

1. Har ett brett och djupt intresse för samhällsfrågor. 

2. Har ett djupt intresse för någon eller några samhällsfrågor. 

1. Eleverna väljer ut tre-fyra samhällsfrågor som de är extra intresserade av och berättar med stor 

inlevelse om sitt intresse för dessa. Intresset för dessa samhällsfrågor har de fått med sig hemifrån och 

intresset har funnits sedan unga år och det har hållit i sig och till och med ökat med åren.  

”Samhällsfrågor…eh […] jag har nästan alltid varit det, (intresserad) jag har 

haft mycket åsikter genom hela mitt liv.” (Moa) 

2. Dessa elever berättar engagerat kring en-två samhällsfrågor som de tycker är intressanta. Intresset 

för dessa frågor har väckts sedan de börjat på högstadiet. Anledningen till intresset är att det blivit 

många nya bekantskaper eftersom det finns en stor mångfald av människor på skolan och detta har lett 

till en nyfikenhet kring frågor som kan kopplas till denna nya miljö.  

”Ja, det har jag varit ganska länge (intresserad av frågan) typ sen sjuan […] 

jag är mest intresserad vad som händer… vad dom gör och så.” (Mia) 

Att unga har ett stort intresse för samhällsfrågor (Sou 2016:5, s47) stämmer bra med berättelserna från 

ungdomarna i den här intervjun liksom att 13-års åldern är en viktig ålder då intresset för 
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samhällsfrågor väcks (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s29-30). Däremot är det inte 

samhällskunskapsundervisningen som väckt deras intresse för samhällsfrågorna de talar om.  

Syn på politik och politiker  

När intervjun kommer in på att handla om politik visar eleverna ett mindre intresse än de gjorde för 

samhällsfrågor. Politik uppfattas som någonting krångligt. Elevernas syn på politik uttrycks i följande 

kategorier: 

1. Politik är någonting viktigt men inget som intresserar. 

2. Politik är bara en massa prat och bråk. 

3. Politiker utför ett arbete som måste göras. 

1. Det görs en koppling mellan politik och att samhället fungerar på ett bra och demokratiskt sätt. Det 

som uträttas politiskt är viktigt men det är inte så tilltalande.  

”Alltså… det är viktigt […] jag är inte så insatt i något parti […] mer 

organisationer […] dom gör ett bättre jobb…” (Gun) 

2. Politik uppfattas negativt eftersom man upplever att det är för mycket politik i media och i skolan 

och att det förknippas med bråk och tjafs.  

”Jag tycker det är för mycket politik, det handlar om politik 

allting…miljöfrågor och sånt, det kommer nytt hela tiden…man ser det på 

nyheterna och på SO-lektionerna, det blir töntigt för det blir för mycket…sen är 

det ju mycket som är bra också.” (Åke) 

3. Man ser politiker som ett yrke som någon måste ha och att de går till jobbet och utför ett arbete som 

alla andra.  

”Det är väl bra betalt… så jag antar att det är därför som det är så många 

inom politiken… Jag tror inte att det är många som väljer för att det är roligt 

och intressant”. (Per) 

Eleverna pratar inte lika mycket kring politik som om samhällsfrågor specifikt. Det verkar som att de 

anser politiken vara för avlägsen, någonting som andra sköter. Den här intervjustudien visar liksom det 

som forskningen tidigare sagt, att unga inte nödvändigtvis kopplar ihop samhällsfrågor med politik 

(Bäck, Bäck & Gustafsson 2015, s5)(jmf fig2.1).  

Intresse för samhällskunskapsämnet 

Tre olika berättelser framträder när eleverna berättar om sitt intresse för samhällskunskapsämnet. 

Ingen elev tycker att det är ett av de mindre intressanta ämnena i skolan.  

1. Samhällskunskap är ett intressant ämne. 

2. Samhällskunskap är intressant egentligen men skolan levererar inte. 

3. Samhällskunskap är ett ämne som alla andra.  

1. Samhällskunskap rankas som ett av favoritämnena i skolan. Man tycker det är intressant att lära sig 

om samhället och ämnet uppfattas som relevant för deras egen del.  

”Väldigt intresserad, jag funderade ju på att välja det i gymnasiet 

(samhällsprogrammet) […] det är ändå en av de roligare ämnena vi gör…” 

(Moa) 

2. En kluvenhet inför ämnet uttrycks och en skillnad vad samhällskunskapen är och 

vad den borde vara framgår av vad eleverna berättar. Egentligen är det ett intressant 

ämne men skolan fokuserar på fel saker i undervisningen, det är för mycket 
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faktakunskaper som lärs ut. Ett annat problem är att undervisningens upplägg inte 

anses vara tillfredsställande. Eleverna ger ett kritiskt intryck. 

”Det är mer fakta än typ stora frågor” (Gun) 

”...samhällsfrågor och politik, det är en rolig grej, men dom undervisar det på 

ett tråkigt sätt och dom pratar om det på ett tråkigt sätt […] och jag tror att det 

är därför många i min ålder har väldigt dålig koll på såna här grejer och det är 

just för att skolan har en stor inverkan på våra liv och när dom får någonting 

att verka jätte, jättetråkigt, då stämplar vi det som tråkigt.” (Moa) 

3. Samhällskunskap upplevs som ett ämne i mängden och sticker inte ut vare sig åt det mer intressanta 

och roliga, eller som ett tråkigt och ointressant ämne. Eleverna föredrar praktiska ämnen.  

”Jag bryr mig ju om det, (samhället) men jag vet inte riktigt […] lite 

mittemellan, det beror på vad man läser" (Åsa) 

När den här frågan kommer upp under intervjun har samtalet varit inriktat på politik och det kan antas 

att eleverna svarar utifrån hur intresserad de är av dessa frågor. Eftersom samhällskunskap är ett brett 

ämne (Långström & Virta 2016, s42) finns risken att eleverna uttalar sig om ett delmoment i 

samhällskunskapen, vilket också uttrycks genom svar som ”att det beror på vad man läser om” samt 

att samhällskunskapen har en tendens att hos eleverna flyta ihop med andra So-ämnen. Angående 

kritiken mot ämnet så kommer den att tas upp längre fram.  

Deltagande i någon organisation eller politiskt parti. 

Ingen av eleverna är partipolitiskt aktiva. När det gäller synen på att söka sig till en organisation eller 

ett parti för att aktivt delta och på så vis vara med och påverka samhällsutvecklingen framträder 

följande bild av elevernas åsikter:  

1. Är med i en organisation 

2. Är inte med i någon organisation eller parti, men kan tänka sig det i framtiden 

3. Är inte med i någon organisation eller parti och kommer troligtvis inte gå med i framtiden 

heller. 

1. Är aktiv medlem i en organisation genom vilken man kan utöva inflytande över 

samhällsutvecklingen och tillsammans med andra människor med liknande åsikter vara med och 

sprida vad man anser vara viktigt till andra.  

”Jag är med i (anger en organisation) […] vi har olika aktiviteter, sprider deras 

mål…” (Gun) 

2. Tanken på att ansluta sig till en organisation och/eller ett parti har funnits men det har inte blivit av 

eftersom man inte vetat vilken eller på vilket sätt detta skulle skett. Det finns dock en möjlighet att 

man kommer att göra detta i framtiden.  

”I framtiden skulle jag kunna tänka mig att engagera mig politiskt, tror jag.” 

(Mia) 

3. Eleverna uttrycker inget intresse av att ansluta sig till vare sig någon organisation eller parti i 

framtiden men det kan ändå inte uteslutas att man gör det.  

”Nä, det blir för mycket tycker jag […] nä, jag tror inte det. Jag vill nog inte 

engagera mig i nånting egentligen. Det räcker att jag har åsikter.” (Åke) 

Att många unga kan tänka sig att ansluta sig till ett parti, 60 %, (Bohlin 2003, s 38) stämmer bra 

överens med hur eleverna i den här studien uttalar sig om saken. En tänkbar anledning att de inte gör 

det i så stor utsträckning kan enligt vad som framkommer här bero på att det som ung inte är så lätt att 

veta vart man ska vända sig och hur man ska gå till väga. Samhällskunskapen har till uppgift att 
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stimulera ett engagemang och deltagande i samhällsfrågor (Lgr 2011, s215) och här verkar det finnas 

en stor utvecklingspotential.  

Summering 

Eleverna uttrycker ett intresse för samhällsfrågor när de blir intervjuade samtidigt som de anser 

samhällskunskap vara ett av de intressantare ämnena i skolan. Detta intresse har inte lett till något 

utbrett engagemang eller deltagande trots att eleverna känner till vägar för att påverka. Beträffande 

synen på politiker ger eleverna ett likgiltigt intryck liksom när de berättar om demokratin i skolan.  

6.3 Det samtalsdemokratiska perspektivet  

I den här delen presenteras resultatet av ungdomarnas möjligheter att engagera sig och påverka ur ett 

samtalsdemokratiskt perspektiv. Elevernas berättelser presenteras utifrån vilka sociala agenter som de 

anser vara betydelsefulla för deras politiska socialisation, hur och i vilken omfattning man samtalar 

kring samhälleliga frågor med dessa, hur de ser på samhällskunskapsundervisningen med fokus på i 

vilken utsträckning det där samtalas kring samhällsfrågor i form av deliberativa samtal samt vad de 

saknar från samhällskunskapsundervisningen som de anser att de skulle haft nytta av i framtiden med 

avseende på deltagande och engagemang. 

Sociala agenter 

När det gäller de sociala agenterna, hemmet, vänner, skolan, media samt organisationer och vilken 

betydelse eleverna anser att dessa har på deras politiska socialisationsprocess har följande 

grupperingar av ståndpunkter gjorts: 

1. Media är den viktigaste sociala agenten för politik och samhällsfrågor men andra har också 

inflytande.  

2. Skolan är viktig och är till skillnad från andra sociala agenter objektiv. 

3. Flera sociala agenter anses ha stort inflytande.  

1. Media är den enskilt viktigaste sociala agenten och då är det främst nyhetsrapportering som berörts 

tidigare som åsyftas men även diskussioner på social medier nämns. Hemmet, vänner och skolan har 

också ett inflytande i varierande grad.  

”Media… för allting kommer ut på media […] nån gång kan det ju hända att 

man pratar med vänner.” (Alf) 

2. Det finns en uppfattning att skolan förmedlar en objektiv, faktabaserad bild av samhället till skillnad 

från media, hemmet och vänner som mer förknippas med tyckande och åsikter.  

”Kanske lite mer om invandrarfrågan, den skulle man vilja veta lite mer om 

[…] i media står det väldigt mycket men då är det mest åsikter, men i 

samhällskunskapen skulle man kunna få lära sig lite mer om fakta och så.” 

(Åke)  

3. Flera olika sociala agenter har inflytande utan att de rangordnas eftersom alla anses viktiga.  

”Alltså, media har ju STOR del i det […] hemmet har haft stor inverkan, jag 

har alltid fått argumentera för min sak […] och jag har ju två vänner som är 

väldigt intresserade…” (Moa) 

Att media har ett stort inflytande över ungdomarnas politiska socialisation (Amnå, Ekström & Stattin 

2016, s42) vittnar elevernas berättelser om. Det är den sociala agent som samtliga anger som viktig 

eller den viktigaste. När eleverna pratar om skolan som inflytelserik menar man dels själva 

undervisningen men även skolan som helhet, som en mötesplats där samhälleliga frågor florerar. En 

tjej berättar: 
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”Skolan tror jag (är den viktigaste aktören), för där sprids det (nyheterna) 

jättesnabbt.” (Åsa) 

Här blir det tydligt att skolan både är den arena på vilken olika aktörer agerar samtidigt som den är en 

agent i form av förmedlare av kunskap kring samhällsfrågor.  

Samtal med sociala agenter 

När eleverna berättar om hur, med vilka och i vilken utsträckning de samtalar med andra träder 

följande kategorier fram. 

1. Samtalsklimatet blir lätt hårt när frågor som har med samhälle och politik diskuteras. 

2. Samtalar mest med hemmet och vänner kring dessa frågor. 

3. Samtalar inte så mycket kring dessa frågor. 

1. När eleverna beskriver det hårda samtalsklimatet är det snarare diskussion än samtal som de menar. 

Detta hårda klimat upplevs mestadels förekomma på skolan, i och utanför klassrummet, vilket gör att 

man håller tillbaka sina åsikter och ibland undviker att delta i diskussionen/samtalet.  

”…man orkar inte ta den diskussionen för att man vet att argumenten… alltså 

jag känner att det här tycker jag är rätt och jag vill berätta det och så vet man 

att man kommer få svar emot som liksom inte är dom här nyfikna frågorna 

emot, att jag ska få förklara mig, utan det är mer så här… de stänger av.” (Isa) 

2. Hemma och bland vänner samtalar man och diskuterar och då är det ett bra samtalsklimat. Man törs 

säga vad man tycker och tänker.  

”En av mina kompisar… han är ganska insatt… och vi brukar prata om det 

ibland […] typ om vad som hänt… lite olika.” (Mia)  

3. Man deltar inte i samtal rörande samhällsfrågor och politik. 

” (Hemma) …där pratas det knappt nånting. (Bland kompisar) …ännu mindre 

(skratt) […] Media förknippar jag mest med politik.” (Per) 

Eleverna vittnar om ett hårt samtalsklimat när det gäller vad de uppfattar som känsliga frågor, 

exempelvis invandring och jämställdhet. Klassrumsklimatet är viktigt för att elever ska vilja engagera 

sig (Ring 2015, s20-21) och här verkar eleverna hålla tillbaks sitt engagemang på grund av ett dåligt 

samtalsklimat trots att deras politiska självtilltro ofta är hög.  

Samhällskunskapsundervisningen och samtal. 

Angående hur mycket eleverna får samtala, vilket de ofta tolkar som diskutera, i klassen kring olika 

samhällsfrågor så uttrycks följande uppfattningar: 

1. Samtal där eleverna uttrycker sig kortfattat förekommer under planerade former. 

2. Diskussioner uppstår ibland spontant i klassen och uppmuntras då av läraren. 

3. Samtal och diskussion är sällsynta företeelser. 

1. Eleverna får berätta om ett begrepp eller ett ämne inför klassen som sedan kan följa upp och 

vidareutveckla samtalet. Alla måste på så vis delta i samtalet om än lite.  

”Ibland sitter vi i en ring och så får vi en lapp med ett begrepp eller nåt, sedan 

får vi prata om det inför dom andra, alltså ganska kort…det är jobbigt, man är 

rädd för att ha fel och vad de andra ska tycka”. (Mia) 

”…alla i klassen får säga sin åsikt […] det är skitbra arbetssätt, man lär sig 

mycket då […] annars lär man sig också men man kommer inte ihåg det lika 

bra […] om man till exempel läser en bok.” (Alf) 
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2. När det spontant uppstår diskussioner är det bara vissa som pratar, vanligtvis samma personer som 

alltid. Läraren låter då eleverna prata på.  

”om nån tycker nåt är konstigt, då kanske man tar upp det i helklass så alla kan 

va med och diskutera om det.” (Per) 

3. Man anser att det nästan aldrig blir diskussion i klassen och förknippar diskussion med enskilt 

arbete där man skriver en text och för en diskussion kring denna.  

”Nej, aldrig det (diskussion), vilket jag tycker är jättetråkigt för det är mycket 

roligare än att bara sitta och anteckna.” (Gun) 

Lektionerna är enligt eleverna aldrig planerade så att längre samtal kring någon fråga förekommer. De 

planerade samtalen som förekommer är koncentrerad till en klass, i de andra sker samtal mer spontant. 

Samtalsklimatet framstår som hårdare i den klass som eleverna själva anser vara pratig medan det i 

den av eleverna självutnämnda tysta klassen har ett bra samtalsklimat.  

Vad tar eleverna med sig från samhällskunskapsundervisningen och vad hade de velat ha mer av? 

Eleverna har många synpunkter på vad som skulle kunna göras annorlunda när det kommer till 

samhällskunskapsundervisningen samtidigt som det är ett uppskattat ämne. Utifrån deras berättelser 

har följande kategorier skapats: 

1. Man har lärt sig mycket fakta kring samhället och hur saker och ting fungerar. 

2. Det har varit för mycket faktaundervisning.  

3. Mer samtal och diskussion kring olika ämnen efterlyses. 

4. Samhällskunskapen borde fokusera mer på aktuella frågor. 

1. Det som eleverna främst tar med sig från samhällskunskapen är det de kallar fakta, hur samhället 

fungerar, vilka funktioner olika samhällsinstitutioner har och så vidare.  

”För annars (utan samhällskunskapen) hade jag ju inte vetat hur politik eller 

någonting fungerar.” (Alf) 

”större bild av samhället, vet mer hur allt fungerar, hur landet styrs […] det är 

tack vare samhällskunskapen.” (Åke) 

2. Elever beskriver en mättnad på faktaundervisning, detaljer som anses onödiga och 

en ensidig undervisning.  

”Man tvingar sig att lära sig för att man ska klara av ett prov och sen glömmer 

man bort det.” (Gun) 

”Man lär sig ju nu men det är inte det effektivaste, mest söker man fakta själv 

eller så skriver man av från tavlan, det är inte direkt det roligaste…” (Per) 

3. Elever efterfrågar mer samtal och diskussion kring olika frågor i samhällskunskapsundervisningen 

vilka gärna får äga rum i mindre grupper så att fler vågar diskutera 

”Man lär sig om man diskuterar, hur andra tänker och ser på ämnet och så.” 

(Gun) 

”Jag tror att det (diskussion) ger mer än att bara sitta och lyssna och så.” 

(Moa) 

4. Samhällskunskapen tar i alldeles för liten utsträckning upp dagsaktuella händelser och det uppfattas 

som att det snarare har blivit mindre av det i undervisningen med åren.  

”När vi hade en annan lärare, då var det mer aktuella frågor […] nu är det 

mest att vi ska veta vad allting är.” (Alf) 
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Samhällskunskapen har genom åren varit bra på att lära ut så kallade om-kunskaper (Långström & 

Virta 2016, s55) och enligt de intervjuade eleverna är skolan det fortsatt också, vilket även 

Skolinspektionen noterat (2013:4, s14). Eleverna uttrycker en förståelse för att vissa av dessa 

kunskaper är viktiga och nödvändiga men säger samtidigt att det blir för mycket fakta. Som 

komplement till detta vill de se mer av andra kunskaper och arbetssätt. Dessa kommer att närmare 

analyseras i nästa kapitel.  

Summering 

Under intervjuerna berättar eleverna om skolan som en viktig social agent och social arena där 

samtalsklimatet ibland kan vara hårt vilket leder till att samtal angående samhällsfrågor undviks och 

istället dryftas med vänner och familj. Media är en annan viktig social agent. Det finns en uppfattning 

att skolan till skillnad från andra sociala agenter är objektiv och eleverna efterfrågar mer undervisning 

i form av samtal kring aktuella samhällsfrågor och de anser att det är för mycket faktaundervisning.  

6.4 Validitet och reliabilitet hos resultatet 

När elevernas berättelser ska tolkas dyker det upp några problem som kan ha påverkat validiteten 

och/eller reliabiliteten. Vid tolkningen av elevernas berättelser framkommer en del språkliga 

frågetecken i form av ord som kan ha olika innebörd för människor. Även olika begrepp har visat sig 

vara problematiska för en del elever att förstå vilket har lett till förtydligande som kan ha lett in dessa 

elever i andra tankebanor än elever som svarat utan förtydligande. Vidare har eleverna haft en tendens 

att generalisera när intervjun kommit in på samhällskunskap. Det har vid ett flertal tillfällen varit 

oklart om eleven pratat om samhällskunskap specifikt, So-ämnen eller skolämnen generellt.  

 

7. Analys 

Analysdelen är uppdelad på de tre demokratiperspektiven, först kommer resultatet och tolkningen av 

ungdomarnas berättelser att analyseras utifrån det valdemokratiska perspektivet och hur elevernas 

möjligheter att delta i allmänna val redan som sextonåringar ser ut. Resultatet analyseras med hjälp av 

den modell (figur 5.1) som presenterades i metodavsnittet.  

7.1 Valdemokratiska perspektivet 

Elevernas berättelse med avseende på: 

Demokratisynen 

När eleverna får frågan vad demokrati betyder i deras ögon berättar eleverna på olika sätt och i olikt 

stor omfattning om deras syn på demokrati. Man får en känsla av att eleverna har fått de kunskaper om 

demokratin som de berättar om från skolan och det uttrycks också. Det är uppenbart att de förstår vad 

demokrati innebär och att de själva lever i ett demokratiskt samhälle som de tycker fungerar enligt de 

principer de berättar om. Detta är dock inte någonting som de funderar så mycket på utan demokratin 

verkar vara någonting som tas för givet, den bara finns där. Utifrån vad dessa elever berättar kan 

skolan och samhällskunskapen sägas ha lyckats med sitt uppdrag att fostra demokratiska medborgare 

som beskrivits inledningsvis och att demokratin fungerar som en slags överideologi stämmer även det 

in på elevernas berättelser.  

Det politiska systemet 

Eleverna får frågan hur väl de känner till det politiska systemet i Sverige och flera har svårt att svara, 

förmodligen för att frågan är för abstrakt, vilket leder till att frågan måste brytas ned och förklaras mer 

ingående. Frågorna blir till viss del ledande vilket varit olyckligt. En tolkning kan vara att eleverna 

inte vet vad som menas med det politiska systemet vilket är fullt förståeligt. Ett annat problem är att de 

tolkar frågan olika och därför blir svaren irrelevanta. De elever som svarat att de inte har så stor koll 

på det politiska systemet visar sig senare under intervjun när frågor och samtal som relaterar till det 

politiska systemet dyker upp, ändå ha en hel del kunskaper angående hur det fungerar. Häri ligger de 

till synes motsägelsefulla berättelserna som vid en närmare titt inte alls är motsägelsefulla utan en miss 
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från intervjuarens sida. Sett till hur eleverna berättar om vad de vet angående delar av det politiska 

systemet blir en inte alltför djärv tolkning att de har så pass grundläggande kännedom angående hur 

det politiska systemet fungerar att de på den punkten är mogna att rösta.  

Elevernas åsikter 

Att eleverna har åsikter i samhällsfrågor råder det inget tvivel om. Deras berättelser visar på ett stort 

engagemang i de frågor de valt att diskutera och vissa elever berättar om ett behov av att få uttrycka 

sina ståndpunkter vilket märks tydligt under intervjutillfället då det bubblar fram åsikter. Att de har ett 

behov av att uttrycka sig märks väldigt tydligt, även hos de elever som inte säger sig ha detta behov. 

För undersökningen är det bra att eleverna berättar så öppet och ärligt om sina åsikter som ibland är 

känsliga, som exempelvis när de kommer in på invandringsfrågan. Inte för att själva åsikterna i sig har 

med undersökningen att göra men ur berättelserna, hur de berättar, går det att uttolka att eleverna har 

åsikter och att dessa ofta är starka. Även om det är stor skillnad på i vilken omfattning eleverna 

uttrycker åsikter så finns de där. Hos eleverna i kategori två och tre finns en stor potential för ökat 

engagemang de närmaste åren (Amnå, Ekström & Stattin 2016, s29-30) och här har skolan en 

möjlighet att ta tillvara och uppmuntra till ett ökat engagemang och deltagande för att eleverna ska 

kunna eller vilja uttrycka sina åsikter.  

De politiska partierna 

Här hade det varit intressant att få veta var eleverna lärt sig och fått sina uppfattningar om partierna 

ifrån. Detta har inte undersökts vilket är beklagligt. En titt i kursplanen för samhällskunskap och vad 

de borde lärt sig i skolan angående partierna säger att de ska lära sig om ”politiska ideologier och hur 

skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.” (Lgr 11, s219) Vad detta betyder lämnas här 

till läsaren att tolka. Att unga känner ett stort avstånd till politiken (Persson 2000) ger också eleverna i 

den här intervjustudien uttryck för, så till vida att de inte tycks intresserade av partipolitik eftersom det 

inte är aktuellt att rösta ännu. Man vill lära sig mer om det i skolan men inte lägga någon fritid på att 

sätta sig in. Att för första gången få gå och rösta som en intresseväckare (Amnå, Ekström & Stattin 

2016, s29-30) kan här ses som en stor potential för ökat intresse hos eleverna.  

Nyhetsrapportering 

Som redogjordes i resultatdelen har berättar eleverna att de har koll på de stora händelserna i samhället 

samt att de även följer med och fördjupar sig i de händelser som intresserar dom. Hur mycket de 

hänger med i nyhetsrapporteringen beror på hur stort intresse de har för samhällsfrågor. Det är till 

exempel de tre elever som visar ett bredare samhällsintresse som också anger att de följer med mest i 

nyhetsrapporteringen. De har även en större spridning när det kommer till källor för nyheterna även 

om media totalt sett har det största inflytandet över eleverna vilket bekräftar det som togs upp 

inledningsvis (Amnå 2016, s42). När eleverna berättar om hur de följer med i nyhetsrapportering så 

verkar de totalt sett ändå följa med någorlunda bra och därför kan de sägas uppdatera sig i en 

utsträckning så att de enligt detta kriterium berättigar sig att rösta.  

Självskattning 

Den tolkning som gjordes tidigare att kategori tre skulle kunna slås samman med kategori två 

resulterar i att eleverna anser sig kunna rösta om de fick i höstens val med reservationen att de först 

måste sätta sig in i vad partierna står för. Dessutom säger eleverna att om det verkligen var så att de 

skulle få rösta på riktigt så skulle det vara mer troligt att de faktiskt satte sig in i vad partierna står för, 

det skulle bli intressantare då, och de har en tro på att de klarar av det. Att inte veta hur man ska rösta i 

ett val som ligger en bit in i framtiden ska inte ses som någonting anmärkningsvärt. Om vi ser till hur 

väljaropinionen inför höstens val såg ut i april 2018 så var andelen osäkra väljare 6,6% (Inizio.se) och 

går man längre tillbaka till maj 2017 så var siffran 18% (Scb 2017).  
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Sammanfattning 

Enligt vad eleverna berättar i intervjuerna och sett till hur detta kan tolkas så verkar eleverna redo att 

gå och rösta i höstens val. Den kritiska beståndsdelen som möjligen skulle vara ett hinder för några av 

eleverna är kunskapen om vad partierna står för som får till följd att det blir svårt att koppla sina 

åsikter till rätt parti, en svårighet som de dock delar med många vuxna. Det paradoxala i elevernas 

berättelser är att samtidigt som de anser sig redo att delta i allmänna val anser att de inte ska få göra 

detta i och med att de tycker att en sänkning av rösträttsåldern till sexton år vore en dålig idé på grund 

av att de anser att många (andra) unga inte har så bra koll på politik och samhällsfrågor och att dessa 

skulle fatta dåliga beslut. De offrar alltså hellre sin egen möjlighet att få vara med och påverka än 

släpper fram sina jämnåriga att delta.  

”Som det är nu så skulle jag absolut inte vilja att de införde att sextonåringar 

skulle få rösta, alltså utifrån mig så skulle jag ju vilja rösta men utifrån 

jämnåriga så skulle jag verkligen inte vilja släppa lös dom för att rösta 

(skratt).” (Moa) 

”Om vi ska rösta när vi är sexton, då måste man verkligen lära ut det här med 

[…] dom här partierna och sådär. Jag tycker att det är en bra ålder men då 

måste man lära ut […] vad partierna står för, för det tycker jag inte vi gör i 

Sverige.” (Gun) 

Eleverna verkar ha lite olika förståelse för samhällskunskapen roll när det kommer till att undervisa 

om de olika partierna, men det andra citatet ovan tyder på att det finns ett behov av förtydligande på 

den punkten. När det gäller samhällskunskapens betydelse för elevernas möjligheter till engagemang 

sett ur det valdemokratiska perspektivet tyder elevernas berättelser på att det politiska systemet och 

hur demokratin fungerar lärs ut av skolan och att eleverna annars inte skulle haft så goda kunskaper 

vad beträffar detta. När det gäller nyhetsförmedling tyder elevernas berättelser på att 

samhällskunskapen har en begränsad betydelse för nyhetsspridning och i de fall skolan nämns är det 

främst som en arena där nyheter sprids i första hand av kompisar.  

7.2 Deltagardemokratiska perspektivet 

För att analysera elevernas möjligheter till politiskt och samhälleligt engagemang ur ett 

deltagardemokratiskt perspektiv kommer modellen från metodavsnittet (fig 5.2) att användas. För att 

eleverna ska ha förmågan till deltagande krävs ett intresse för samhällsfrågor och politik, en kännedom 

hur man kan delta aktivt och en vilja till engagemang och delaktighet.  

Intresse 

Eleverna i den här studien berättar, liksom tidigare forskning visat, (fig 2.1) om ett intresse för 

samhällsfrågor som är större än deras intresse för politik. Ett visst intresse och en öppenhet för 

framtida deltagande i olika samhällsorganisationer finns bland eleverna. Det finns ett starkt samband 

mellan politiskt intresse och politiskt deltagande (Sou 2016:5, s519) vilket även kommer till uttryck i 

denna studie så till vida att eleverna visar ett ointresse för politik och ett framtida politiskt deltagande. 

Däremot finns ett utbrett intresse för samhällskunskapsämnet även om de har många synpunkter på 

hur undervisningen bedrivs som exempelvis att undervisningen inte knyter an till deras intressen och 

erfarenheter vilket är en synpunkt som delas av många elever (Skolinspektionen 2013:4, s15). Dessa 

synpunkter kan de framföra men flera av eleverna upplever att det inte är någon mening eftersom inget 

händer. Samhällskunskapen har en viktig roll under ungdomsåren genom att försöka ta tillvara 

elevernas samhällsintresse och förstärka det. Skolan verkar lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag 

när det gäller dessa elever på så vis att de elever som har ett något mindre utbrett intresse för 

samhällsfrågor berättar positivt angående samhällskunskapen, ämnet verkar ha en positiv påverkan på 

deras intresse. De elever som är mest intresserade av samhällsfrågor är å andra sidan de som är mer 

kritiska till undervisningen i samhällskunskap. Samma förhållande råder när det gäller synen på 

demokratin i skolan där de mest engagerade anser att elever har ett litet inflytande. Skolan verkar i 

liten utsträckning bjuda in eleverna till demokratiskt deltagande som är så viktigt för deras utveckling 

till engagerade medborgare (Ring 2015, s 20). 
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Kännedom 

Eleverna har inte lika bra kännedom om sina möjligheter till ett demokratiskt deltagande ur ett 

deltagardemokratiskt perspektiv som ur det valdemokratiska trots att de ur detta perspektiv har 

möjlighet att faktiskt delta i det demokratiska samhället. Det är tydligt att eleverna i skolan lär sig om 

möjliga former för att påverka och delta i samhället men de verkar inte på det klara hur detta 

engagemang ska gå till rent praktiskt, något som man delar med en stor grupp unga idag (Sou 2016:5, 

s553). När det kommer till det demokratiska deltagandets möjligheter inom skolan är eleverna väl 

medvetna om vilka vägar som finns och en självklar väg är elevrådet som svenska elever har en hög 

tilltro till (Sou 2016:5, s539) men som inte verkar vara särskilt aktivt på denna skola, vilket inte är 

unikt eftersom Skolverket bedömer att elevinflytandet behöver stärkas i många av landets skolor (Sou 

2016:5, s569).  

Vilja 

Förutom den kategori elever som redan har ett samhällsengagemang uttrycker en annan kategori att de 

i framtiden kan tänka sig att delta samhälleligt i någon form även om viljan inte finns just nu. Dessa 

elever kan sägas vara så kallade standby-medborgare som tidigare nämnts. En tredje kategori kan i 

dagsläget inte se att de ska engagera sig i framtiden men utesluter det dock inte helt. Sammantaget är 

det troligt att det finns en stor potentiell vilja hos dessa elever att engagera sig i samhällsfrågor och för 

den delen även politiska frågor. 

Förmåga 

Eleverna har sannolikt en större förmåga till samhälleligt engagemang än ett politiskt engagemang 

vilket bottnar i att intresset är större för samhällsfrågor. När det gäller kännedom om hur man 

engagerar sig och viljan att göra detta, ger inte eleverna en övertygande bild av att vara förberedda för 

samhälleligt engagemang och än mindre politiskt engagemang.  

Elevernas berättelse angående samhällskunskapsundervisningen verkar stämma in i beskrivningen 

som Långström & Virta (2016, s55) har om att skolan är dålig att lära ut hur elever ska använda sina 

kunskaper, och utbildning är en viktig faktor när det kommer till politiskt deltagande (Bäck, Bäck & 

Gustafsson 2015, s15). Enligt Skolinspektionen (2013:4, s9) riskerar många elever att lämna 

grundskolan utan tillräckligt utvecklade kunskaper (de fyra f:en) i samhällskunskap vilket kan leda till 

att de inte är tillräckligt förberedda för att orientera sig i samhället.   

7.3 Det samtalsdemokratiska perspektivet  

Här kommer elevernas berättelser kring politiskt och samhälleligt engagemang att analyseras utifrån 

ett samtalsdemokratiskt perspektiv. Analysen sker med samma modell (figur 5.2) som användes i det 

deltagardemokratiska perspektivet.  

Intresse 

Som sagts tidigare har eleverna ett intresse för samhällsfrågor och under intervjuerna framkommer ett 

intresse för aktuella samhällsfrågor som eleverna önskar att samhällskunskapsundervisningen borde 

fokusera mer på. Eleverna uttrycker även ett intresse över att föra samtal kring samhällsfrågor under 

ordnade former och att det är givande att få ta del av vad andra har att säga.  

Kännedom 

Här åsyftas inte kunskap eller kännedom om det ämne som samtalet handlar om utan istället är det 

kännedom om vad ett deliberativt samtal kring politiska och samhälleliga frågor är och hur det går till. 

Under intervjuerna har eleverna inledningsvis uppfattat samtal som liktydigt med diskussion vilket de 

har dåliga erfarenheter av och de beskriver ett hårt samtalsklimat i och på skolan vilket gör att man 

undviker att prata om känsliga frågor. Det framkommer senare att eleverna praktiserar vad man kan 

kalla deliberativa samtal på samhällskunskapslektionerna men att detta sker i liten utsträckning vilket 

inte ger dem en vana att samtala kring samhällsfrågor och politik.  
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Vilja 

Eleverna uttrycker vilja att samhällskunskapsundervisningen till större del ska bestå av samtal som 

arbetssätt. Det är främst två anledningar till detta, dels anses det vara roligare men framförallt anser de 

att de lär sig bättre när denna metod tillämpas, det är intressant att höra vad andra tycker och tänker 

och det fastnar i minnet på ett bättre sätt anser de, vilket stämmer överens med forskning på området 

(Sou 2016:5, s534). Här framstår klasskompisarna och läraren som viktiga sociala agenter, några man 

kan och vill samtala med kring samhällsfrågor under ordnade former, som tillhandahålls av skolan 

som framstår som en viktig social arena. 

Förmåga 

Enligt Bergström (2015, s163-) är den politiska kompetensen som han definierar som viljan, förmågan 

och vanan att samtala kring politiska frågor och generera en åsikt, koncentrerad till några få. I den här 

studien framkommer att viljan och intresset finns men att skolan inte fullt ut låter eleverna träna på att 

samtala och därmed får de inte den vana de behöver. Det enda som skolan behöver göra för att möta 

elevernas önskemål sett ur det samtalsdemokratiska perspektivet är att följa kursplanen där det står: 

”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga 

erfarenheter och aktuella händelser utrycka och pröva sina ställningstaganden i 

möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att 

engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor” 

(Skolverket 2016, s215). 

 

8. Diskussion 

Demokratiutredningen (Sou 2016:5, s28) konstaterar att den representativa svenska demokratin idag 

står stark och man tonar ned den oro som tidigare fanns kring sjunkande valdeltagande och partiernas 

medlemstapp. Valdeltagandet har de tre senaste valen vänt uppåt och medlemsantalet i partierna har 

stabiliserats om än på en lägre nivå än tidigare. I stället kommer man fram till att utvecklingen bör 

inriktas mot att stärka deltagandet mellan valen och att inflytandet ska bli mera jämlikt (Sou 2016:5, 

s30). Den tidigare utredningen (Sou 2000:1, s243) föreslog att deltagardemokratin skulle ha starkare 

inslag från den deliberativa demokratiteorin. Samhällskunskapens betydelse för eleverna i den här 

studien sett ur ett valdemokratiskt perspektiv är påtaglig, det säger eleverna själva och det är även vad 

som framkommer i analysen av resultatet. Vad beträffar det deltagardemokratiska och det deliberativa 

demokratiperspektivet är samhällskunskapens bidrag inte lika tydligt. När det gäller skolan som social 

agent skiljer den ut sig från de övriga på så sätt att eleverna framställer skolan som objektiv och 

uttrycker förhoppningar om att den ska reda upp den subjektiva förmedlingen som de andra aktörerna, 

media, vänner och hemmet, ägnar sig åt. Det är svårt att utröna vilken aktör som är viktigast för 

eleverna men mot denna bakgrund får skolan och samhällskunskapsämnet sägas ha en särställning 

som socialiserande aktör och arena.  
 

I Sverige har vi ett representativt styrelseskick som grund för vår demokrati, vilket till stor del är att 

likna med det valdemokratiska idealet. Som komplement till den representativa demokratin finns 

inslag från det deltagardemokratiska idealet som av demokratiutredningen förordas öka, delvis med ett 

ökat inslag från det samtalsdemokratiska idealet. Det går alltså se på den svenska demokratin som en 

pyramid som har sin grund i det valdemokratiska idealet och som toppas med det samtalsdemokratiska 

idealet.  
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Figur 8.1 Det nuvarande politiska systemets uppbyggnad 

 

 
 
(Larsen, A) 

 

På motsvarande sätt bygger samhällskunskapsundervisningen för de intervjuade eleverna upp en 

kunskapsbas kring det representativa styrelseskicket som enligt eleverna själva kompletteras med 

alltför lite samtal kring samhälle och politik. Eleverna som lämnar grundskolan har i genomsnitt fyra 

år kvar tills de får delta i den representativa demokratin, genom att rösta för första gången, vilket 

rimligtvis betyder att det inte är så brådskande att fullt ut förbereda dem för detta. När det gäller det 

deltagardemokratiska och det deliberativa perspektivet så har eleverna möjlighet att engagera sig men 

de verkar dock inte lika förberedda på deltagande sett ur dessa perspektiv. Eftersom vardagliga samtal 

kring samhällsfrågor anses viktigt när det gäller demokratiskt engagemang (Amnå, Ekström & Stattin 

2016, s38) och muntlig interaktion mellan elever och lärare är en framgångsfaktor i lärprocessen 

(Skolinspektionen 2013:4, s20, 29) skulle det vara intressant att studera hur elever som har en 

samhällskunskapsundervisning som har en motsatt uppbyggnad utvecklas. Deltagarna i denna studie 

efterfrågar mer undervisning som bygger på deliberativa samtal och de anser att det är en 

undervisningsmetod som dels är rolig, men som framförallt är mer lärorik eftersom kunskaperna blir 

mer bestående. Den här studien bekräftar bilden av unga som så kallade standby-medborgare (fig 2.3) 

vilket innebär att det finns en stor potential för ett ökat deltagande i den svenska demokratin. En 

undervisning som har det samtalsdemokratiska idealet som grund skulle kanske kunna leda till fler 

aktiva unga demokratiska medborgare.  
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Figur 8.2 En framgångsrik samhällskunskapsundervisnings uppbyggnad? 
 

 

(Larsen, A) 

 

9. Slutsats 

För de ungdomar som deltagit i den här studien framgår det att samhällskunskapsundervisningen har 

betydelse för deras politiska socialisation. Eftersom samhället vill öka unga människors politiska 

deltagande finns det anledning att utifrån denna studie anta att mer kan göras för att kanalisera det 

intresse som finns hos ungdomarna till ett ökat samhällsengagemang. Eftersom ett mer jämlikt 

deltagande eftersträvas faller ett stort ansvar för att åstadkomma detta på skolan och 

samhällskunskapsämnet. Därför krävs det mer forskning kring samhällskunskapsämnets betydelse för 

ungas politiska socialisation framförallt ur ett deltagar- och samtalsdemokratiskt perspektiv.  
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Bilaga 1 

Introduktion 

Jag heter Anders Larsen och studerar till lärare i samhällskunskap och matematik. Den här och andra 

intervjuer är tänkt att ligga till grund för min examensuppsats som undersöker vad elever som går ut 

grundskolan saknar för ett aktivare deltagande i samhällsfrågor och politik. Intervjun kommer att 

spelas in, det är bara jag som kommer lyssna på inspelningen och när uppsatsen är godkänd kommer 

inspelningen att raderas. Jag kommer att använda det som sägs i uppsatsen och eventuellt citera dig, 

men du kommer att vara anonym och vilken skola intervjun är gjord på kommer inte heller att framgå. 

Om du inte vill svara på en fråga så behöver du inte och du kan närsomhelst avbryta intervjun. Om du 

i efterhand kommer på att du vill ändra något du sagt så är det bara att höra av sig (senast 21 maj) så 

blir det den senare versionen som gäller. Uppsatsen kommer att vara offentlig, när den publiceras har 

du slutat nian. Känner du att du gör det här helt frivilligt så slår jag på bandspelaren och intervjun 

börjar? 

Intervjuunderlag (beräknad tid) 

Samhälle (10min) 

- Kan du berätta om ditt intresse för samhällsfrågor?  

  - Har du mycket åsikter kring dessa? 

  - Känner du att du kan/vill uttrycka dessa? 

  - Vet du några sätt att framföra dina åsikter? 

- Vad betyder demokrati för dig?  

  - Är skolan demokratisk? 

- Hur tar du del av nyheter?  

- Vilka nyheter intresserar dig? 

Politik (10min) 

- Vad är politik för dig? 

  - Är du aktiv i något politiskt parti eller någon annan organisation? 

- Känner du att du vet hur det svenska politiska systemet fungerar? 

(Vet du när det är val i Sverige nästa gång?  Hur gammal måste man vara för att få rösta?) 

- Om du fick rösta i höstens val, vet du hur du skulle rösta i så fall? 

  - Vet du i stora drag vad de olika partierna står för? 

- Vilka av dessa förknippar du med samhällsfrågor och/eller politik (Visa agenter) 

Samhällskunskapsämnet (15min) 

- Vad är samhällskunskap för dig?  

  - Hur intresserad är du av samhällskunskap? 

- Hur ser en typisk samhällskunskapslektion ut?  

  - Brukar ni samtala kring olika frågor? 

- Om du tänker på det vi pratat om tidigare angående samhällsfrågor och politik, vad har 

samhällskunskapen gett dig som du har nytta av framöver? 
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-Vad hade du behövt mer av? 

Avslutning 

- Är det något du vill tillägga? 

- Är det något du sagt som du vill ändra redan nu? 

- Vill du läsa igenom utskriften/sammanfattningen av intervjun när den är klar? 

Tack för din medverkan 

 

Bilaga 2    Bilaga 3   

 

Exempel på samhällsfrågor:  Sociala agenter: 

 

Utbildning    Media 

Vården    Skolan 

Utrikespolitik    Hemmet 

Miljö    Vänner 

Ekonomi    Organisationer 

Kultur 

Sport 

Brott & straff 

Jämställdhet 

Invandring 

Religion 

Eu 

Kommunala frågor 

It 
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