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1. Inledning  

Ett av syftena med undervisningen i samhällskunskapsämnet i gymnasieskolan är att eleverna 

ska ges förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet (Skolverket 2011, 143). Detta 

deltagande i samhällslivet kan förstås på olika sätt. Skolverket skriver i sitt 

kommentarmaterial att aktivt deltagande i samhället är en del av en medborgarkompetens. Det 

sägs även innebära “(...) att man som medborgare ska kunna göra sin röst hörd utöver att rösta 

i val” (Skolverket 2019). Kommentarmaterialets formulering tyder på att aktivt deltagande i 

samhällslivet i detta sammanhang bör förstås som aktivt deltagande som medborgare i en 

demokrati. Därmed följer att denna formulering inte handlar om andra typer av deltagande, 

likt exempelvis deltagande som konsument eller deltagande som part på arbetsmarknaden. 

Aktivt deltagande som medborgare i en demokrati är dock fortfarande ett omfattande koncept. 

Mer exakt vad är det egentligen som Skolverket anser att eleverna bör kunna? 

Det finns många sätt för medborgare i en demokrati att aktivt delta i samhällslivet - 

exempelvis genom att rösta, demonstrera eller engagera sig i en förening. Skolverket 

konstaterar att eleverna ska kunna klara av mer än att bara delta i val men säger inte exakt 

vilka andra former av deltagande som man anser vara relevanta. Däremot preciserar 

Skolverket vilka färdigheter de anser att undervisningen måste främja för att eleverna ska 

kunna göra sina röster hörda. Att kunna “(...) uttrycka sina kunskaper och uppfattningar både 

skriftligt och muntligt samt med hjälp av digitala verktyg” är de centrala färdigheter som 

krävs och detta kan enligt Skolverket göras exempelvis genom debattinlägg och strukturerade 

diskussioner. Vidare framhåller Skolverket vikten av kunskaper om hur samhället påverkas av 

digitalisering (Skolverket 2019).  

I skollagen tydliggörs att skolan ska söka ” (…) uppväga skillnader i barnens och 

elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (2010:800, 16). Detta innebär att 

skolan har ett allmänt kompensatoriskt uppdrag. Vidare fastslås att all utbildning i skolan ska 

vara likvärdig (ibid. 17). I detta specifika fall betyder det att skolan ska bidra till att alla 

elever, oberoende av exempelvis ekonomisk och social bakgrund, utvecklar förutsättningar 

för aktivt deltagande i samhällslivet. Hur ser då situationen ut i praktiken – får alla elever på 

ett likvärdigt sätt utveckla förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet? 

Den återkommande internationella mätningen International Civic and Citizenship 

Education Study (ICCS) undersöker 14-åringars kunskaper och värderingar i relation till 

demokrati och samhälle. Undersökningen syftar till att belysa hur väl förberedda ungdomarna 

är för att delta i samhället. 2016 års ICCS visade att det bland svenska 14-åringar fanns 
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betydande skillnader mellan ungdomarna beroende på deras socioekonomiska bakgrund. De 

ungdomar som kom från socioekonomiskt starka hem klarade i genomsnitt kunskapsprovet 

bättre än de som kom från den socioekonomiska medelgruppen. Sämst klarade sig de 

ungdomar som kom från socioekonomiskt svaga hem (Skolverket 2017, 34). Bilden av 

ojämlika förutsättningar återfinns även i Skolverkets analys av familjebakgrundens betydelse 

för elevers skolresultat. Denna analys pekar på att elevernas socioekonomiska bakgrund 

förklarar hela 23% av skillnaderna i deras meritvärde – med andra ord är det fler av eleverna 

från socioekonomiskt starka hem som når undervisningens mål än av de som kommer från 

mindre gynnsamma förhållanden (Skolverket 2018, 13). Utöver ojämlikheten i färdigheter 

finns det också skillnader i faktiskt deltagande. ICCS visar på att ungdomar från 

socioekonomiskt starka hem i högre utsträckning tänker sig att de kommer rösta i framtiden 

än ungdomar från den socioekonomiska medelgruppen. Lägst prognostiserat valdeltagande 

återfanns i gruppen från socioekonomiskt svaga hem (Skolverket 2017, 72). Ungdomarnas 

tankar angående sitt eget framtida valdeltagande speglas dessutom av det verkliga 

röstningsbeteendet - enligt SCB:s analys av 2018 års valdeltagande var grupperna 

lågutbildade och låginkomsttagare underrepresenterade bland de som gick till valurnorna 

(SCB 2019, 6–7). 

Det finns ingen omfattande och tydlig statistik att tillgå för olika samhällsgruppers 

deltagande i andra typer av medborgerliga aktiviteter än röstning, likt exempelvis 

demonstrationer eller namninsamlingar. Amnå pekar dock på att rösträtten har en särställning 

som den mest jämlika och effektiva formen för deltagande i samhället (Amnå 2008, 41). SCB 

menar i samma anda att röstande kan anses som det mest grundläggande sättet att delta i 

demokratin (SCB 2019, 9, 6). Att deltagandet är ojämlikt på denna mest jämlika och 

grundläggande nivå ger skäl att misstänka att så kan vara fallet även för andra aktiviteter. 

Ojämlikt valdeltagande kan anses utgöra ett problem då alltför lågt valdeltagande i specifika 

grupper kan leda till att valet förlorar legitimitet (SCB 2019, 9) samt att dessa medborgares 

åsikter inte blir representerade. Att socioekonomiskt svaga grupper är underrepresenterade 

bland de som deltar i val betyder inte bara att vissa individer saknar representation. Det 

betyder även att vissa typer av åsikter får mindre representation eftersom grupper med olika 

livsvillkor tenderar att rösta på olika partier (Oscarsson & Holmberg 2016, 71). 

Sammanfattningsvis finns en risk att det ojämlika deltagandet i samhällslivet lägger grunden 

för ett samhälle där socioekonomiskt starka gruppers intressen blir överrepresenterade och 

socioekonomiskt svaga gruppers intressen underordnas. Kan då samhällskunskapen, vars 
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uppdrag enligt läroplanen är att möjliggöra alla medborgares aktiva deltagande, bidra till att 

lösa problemet med ojämlikheten? 

Tidigare forskning pekar på att gymnasieelevers inställning till aktivt deltagande 

påverkas av såväl samhällskunskapsundervisningen som en mängd andra faktorer, såsom 

deras sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund (Ekman 2007, Broman 2009). Det saknas 

dock studier som visar på hur elever själva upplever samhällskunskapsundervisningens 

betydelse.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om elever från socioekonomiskt svaga respektive 

socioekonomiskt starka bakgrunder själva upplever att undervisningen i samhällskunskap ger 

dem förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet. Mer specifikt kommer följande 

frågor att undersökas: 

 

1. Hur uppfattar elever från socioekonomiskt svaga respektive socioekonomiskt 

starka grupper sina förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet? 

2. Kan eventuella skillnader mellan de socioekonomiskt svaga respektive 

socioekonomiskt starka elevernas uppfattningar kopplas till den undervisning 

de fått i samhällskunskap? 

 

1.2 Avgränsningar 

I arbetet med denna studie har det gjorts ett antal avgränsningar. En sådan är att studien 

undersöker hur elever på gymnasieskolans samhällsprogram upplever 

samhällsundervisningen. Avgränsningen till just samhällsprogrammets elever har gjorts av två 

olika skäl. För det första kan det vara en fördel att de deltagande eleverna läser samma 

program då de därmed mer sannolikt läst samma kurser, vilket gör det lättare att jämföra deras 

upplevelser av samhällskunskapen. För det andra indikerar tidigare forskning att 

samhällsprogrammet rymmer elever med en varierande socioekonomisk bakgrund (Broman 

2009, 172, Ekman 2007, 121), något som är till fördel för studien. 

 Bland studiens avgränsningar kan även nämnas att fokus läggs på den 

socioekonomiska bakgrundens betydelse och inte på andra variabler. Tidigare forskning 

indikerar att förutsättningar för deltagande även kan kopplas till variablerna kön och etnicitet 

(Broman 2009, 213, Ekman 2007, 155–156, Skolverket 2017 33, 36, Skolverket 2018, 15). 
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Med tanke på den föreliggande studiens begränsade omfång gjordes dock valet att inte 

inkludera fler variabler då dessa inte skulle kunna ägnas tillräcklig uppmärksamhet. 

 

2. Tidigare forskning 

För att se vilken användbar kunskap som redan finns på området och vad som återstår att 

kartlägga är det relevant med en överblick av tidigare forskning. Enligt Ekman och Sladjanas 

forskningsöversikt från 2003 är politisk socialisation inget livskraftigt forskningsfält i Sverige 

(Ekman & Sladjana 2003, 63). De efterlyser bland annat fler studier om politisk socialisation 

och ungas syn på politiskt deltagande (ibid. 114). Sedan dessa önskemål uttalades har det 

kommit flera nya bidrag till fältet och de för denna studie mest relevanta kunskapstillskotten 

redovisas här nedan. Fokus kommer främst att läggas på svensk forskning eftersom skillnader 

mellan olika länder, bland annat avseende skolsystem och läroplaner, gör det svårare att 

bedöma hur internationella studier kan kopplas till den föreliggande undersökningen. 

 

2.1 Den socioekonomiska bakgrundens betydelse 

Det finns mycket forskning relaterad till hur ungas socioekonomiska bakgrund påverkar deras 

förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet. Alla dessa undersökningar ser givetvis 

olika ut – bland annat eftersom de tar fasta på olika aspekter av den socioekonomiska 

bakgrunden. En närmare genomgång av hur studierna skiljer sig åt på just detta område 

återfinns i teorikapitlet. De tidigare studierna skiljer sig dessutom från varandra eftersom de 

lägger fokus på olika typer av förutsättningar för aktivt deltagande. Exempelvis finns det 

studier som visar på att socioekonomisk bakgrund påverkar elevers skolresultat (Skolverket 

2018, 13), deras läsförmåga (Pajkin 2017, 73), deras inställning till aktivt deltagande (Broman 

2009, 186), deras demokratikunskaper och deras politiska självförtroende (Ekman 2007, 129, 

132). I samtliga dessa studier framgår det tydligt att en mer resursstark socioekonomisk 

bakgrund ger ”bättre” utfall. Sammanfattningsvis ger de tidigare studierna en fragmenterad 

men omfattande bild som tyder på att den socioekonomiska bakgrunden i hög grad påverkar 

utvecklingen av förutsättningar för aktivt deltagande. 

Ekman genomförde 2007 en studie av vad som påverkar elevers kunskaper om 

demokrati respektive deras politiska självförtroende. I Ekmans studie framgår hur olika 

aspekter som är relaterade till den socioekonomiska bakgrunden kan interagera med varandra. 

Till att börja med visar studien att elever med en kombination av stora demokratikunskaper 

(faktakunskaper om demokrati) och stort politiskt självförtroende i högre utsträckning tror att 
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de kommer vara aktiva deltagare i samhällslivet när de blir vuxna. Dessutom visar samma 

studie på att omfattningen av demokratikunskaper respektive graden av politiskt 

självförtroende påverkar vilka aktiviteter eleverna väljer. Stora demokratikunskaper är 

kopplat till en positiv attityd till valdeltagande och deltagande i demonstrationer (kopplingen 

till demonstrationer är dock svagare) (ibid. 161). När det gäller deltagandet i socialt 

frivilligarbete och illegala protestaktioner är sambandet med demokratikunskaper negativt - 

större demokratikunskaper innebär att eleverna anser det mindre troligt att de kommer delta i 

denna typ av aktiviteter. Mellan demokratikunskaper och medlemskap i politiska partier finns 

ingen tydlig koppling – däremot erbjuder nivån av självförtroende en stark förklaring till vilka 

som säger sig vilja gå med i partier. Större politiskt självförtroende är generellt sett kopplat 

till större prognostiserat deltagande i alla typer av aktiviteter, förutom socialt frivilligarbete 

(ibid. 162). Vad Ekmans forskning antyder är att den socioekonomiska bakgrundens påverkan 

inte bara är kraftfull utan även mycket komplex. 

 

2.2 Undervisningens betydelse 

Som ovanstående avsnitt visar tycks socioekonomisk bakgrund ha stor betydelse för elevers 

förutsättningar för aktivt deltagande. Vilken betydelse har då undervisningen i 

samhällskunskap i detta avseende? Nedan följer en kort genomgång av vad några tidigare 

studier på området har dragit för slutsatser i denna fråga. 

 Blanck och Lödén ger i sin studie från 2017 uttryck för en optimistisk inställning till 

skolans möjligheter att påverka eleverna i riktning mot aktivt deltagande. Baserat på tidigare 

klassrumsstudier föreslår de tre viktiga komponenter som behövs för att 

samhällsundervisningen ska kunna utveckla elevernas samhällsengagemang. För det första 

anser de att det behövs medborgarbildning, det vill säga kunskap om samhället, politiska 

händelser och politiska system. För det andra krävs det kunskap om möjliga vägar till 

samhällspåverkan likt röstning, demonstrationer och medlemskap i organisationer. För det 

tredje bör eleverna tränas i att genom tal och skrift diskutera och argumentera i samhällsfrågor 

(Blanck & Lödén 2017, 34-35). Den sista punkten bär tydliga likheter med Skolverkets 

tidigare nämnda förslag på de färdigheter som eleverna behöver utveckla för att kunna göra 

sina röster hörda (Skolverket 2019). 

I Ekmans studie från 2007 visar det sig att skillnader i elevernas demokratikunskaper 

delvis kan förklaras med olika typer av undervisning. Generellt sett har ett så kallat 

deliberativt klassrumsklimat en positiv inverkan på demokratikunskaperna. Undantaget är på 
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de mansdominerade yrkesförberedande programmen, där deliberativa ansatser tycks ha 

negativ effekt medan traditionellt klassrumsklimat bidrar till kunskapshöjningar. I avsnitt 3.4 

”Olika typer av undervisning” går jag närmare in på frågan om klassrumsklimat. Från Ekmans 

studie framgår i vilket fall att ingen typ av undervisning alltid är den bästa för att utveckla 

elevernas demokratikunskaper - tvärtom måste undervisningen anpassas efter miljön på de 

olika gymnasieprogrammen. Ett viktigt tillägg är också att undervisningen enligt Ekman inte 

kan förklara hela variationen i elevernas demokratikunskaper eftersom kunskapsskillnaderna i 

ännu större utsträckning påverkas av kognitiv förmåga, socioekonomisk bakgrund och elevens 

egna politiska engagemang. När det gäller skillnader i elevernas politiska självförtroende har 

undervisningen ännu mindre påverkan – detta är istället nära kopplat till elevernas nivå av 

politiskt intresse och deras kön (manliga elever har större självförtroende) (Ekman 2007, 

161). Enligt Ekman påverkar alltså undervisningen elevernas förutsättningar för aktivt 

deltagande, men inte på alla områden. 

Bromans studie från 2009 är ännu mer försiktig än Ekmans i sin syn på 

samhällskunskapens möjligheter att påverka. Undersökningen handlar om vad som påverkar 

elevers demokratiska inriktningar, det vill säga elevernas känsla av demokratisk förpliktelse, 

deras syn på betydelsen av deltagande, deras självtilltro och deras nivå av vertikalt förtroende 

(Broman 2009, 130, 149, 155, 160). Resultaten av Bromans studie visar att undervisningen i 

kursen Samhällskunskap A inte tycks leda till att elevers demokratiska inriktningar utvecklas i 

enlighet med skolans mål. Visserligen var det så att vissa elevers attityder utvecklades i 

önskvärd riktning och andras åt motsatt håll, men förändringarna kunde inte generellt sett 

tillskrivas skolan (ibid. 210–211). Även om skolan därmed framstod som en svag 

socialiseringsagent fanns det dock ingen annan agent som tycktes dominera, vilket innebär att 

undervisningen ändå har ett visst inflytande (ibid. 215). Detta visade sig främst genom att 

vissa lärares uppmuntran till elevernas utveckling av egna ståndpunkter hade en positiv 

inverkan på elevernas politiska självtilltro. Den politiska självtilltron verkade även stärkas då 

lärarna använde rollspel som undervisningsmetod (ibid. 158). I likhet med Ekman menar dock 

Broman att det inte finns något recept som fungerar under alla omständigheter (ibid. 214). 

 Sammanfattningsvis antyder den tidigare forskningen på området att undervisningen 

kan ha en viss betydelse för elevernas relation till aktivt deltagande i samhällslivet, men det 

råder stor oenighet kring på vilket sätt och i vilken utsträckning. Vissa av studierna indikerar 

till och med att samhällskunskapen kan bidra till att öka skillnaderna mellan olika elevers 

förutsättningar att delta, en problematik som kommer behandlas ytterligare i avsnittet nedan. 
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2.3 Skolans kompensatoriska förmåga 

Skolan har enligt Skollagen ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att undervisningen 

ska försöka kompensera för eventuella skillnader mellan elevernas förutsättningar (2010:800, 

16). Med andra ord vilar Skollagen på en tilltro till att skolans verksamhet ska kunna bidra till 

ökad jämlikhet, eller åtminstone undvika att förstärka existerande skillnader. Denna tilltro står 

i motsatsställning till Pierre Bourdieus teori om skolans roll i samhället. 

Enligt Bourdieu bidrar skolsystemet på ett flertal sätt till att reproducera och förstärka 

redan existerande kapital och kapitalskillnader. Anledningen är att elever med kapitalstarka 

föräldrar sedan tidig ålder kunnat odla sitt kulturella kapital, exempelvis sin språkliga 

förmåga, och därmed har ett försprång på detta område. Rent konkret utvecklas försprånget 

genom att dessa barn under uppväxten haft en familj som besitter förkroppsligat kulturellt 

kapital (såsom en framstående uttrycksförmåga) och en hemmiljö fylld av objektifierat 

kulturellt kapital (likt böcker och konst). Dessutom kan elever från kapitalstark bakgrund 

gynnas i skolan då föräldrarnas ekonomiska kapital ger dem möjlighet att studera istället för 

att arbeta för sin försörjning (Bourdieu 2002, 284). Konsekvensen av allt detta blir att elever 

från kapitalstarka hem klarar skolan bättre och därmed i större utsträckning kan 

institutionalisera sitt kulturella kapital genom att hänvisa till en erkänd utbildning/licens, 

vilket gör deras kulturella kapital mer gångbart än exempelvis autodidaktens (ibid. 282, 285). 

Dessutom osynliggör skolsystemet reproduktionen av det kulturella kapitalet eftersom 

skolframgång tenderar att tillskrivas naturlig talang och inte bakgrund (ibid. 282). Vad säger 

då tidigare forskning om detta – är samhällsundervisningen en kompensatorisk kraft eller en 

förstärkare av skillnader? 

Viss tidigare forskning tyder på att undervisningen går i linje med Skollagens ideal 

och att samhällskunskapen fungerar kompensatoriskt. Exempelvis kan nämnas Bromans 

studie från 2009 där han hävdar att samhällskunskapen under vissa omständigheter kan 

minska skillnaderna mellan elevernas demokratiska inriktningar genom att lyfta grupper med 

låga värden till en genomsnittlig nivå (ibid. 219). Samtidigt pekar andra delar av just Bromans 

studie åt rakt motsatt håll.  

En specifik aspekt av de demokratiska inriktningarna som Broman undersöker är 

elevernas syn på demokratisk förpliktelse. Enligt Broman finns det flera olika typer av 

demokratisk förpliktelse, varav en är förpliktelsen “att delta” (ibid. 137). Denna del av 

Bromans forskning är av särskilt intresse för den föreliggande studien eftersom de båda 

handlar om aktivt deltagande. Enligt Bromans studie är ”att delta” den demokratiska 
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förpliktelse som minst antal elever förbinder sig till innan de läst kursen Samhällskunskap A. 

Efter att de läst kursen verkar det dessutom som om ännu färre elever anser att en god 

medborgare ska delta i demokratin, även om det fanns vissa undantag (ibid. 137). Intressant 

nog fanns det en kontrollvariabel i Bromans studie som kunde förklara en stor del av 

variationen i elevernas syn på politisk förpliktelse. Den sociokulturella kontrollvariabeln 

”antal böcker i hemmet” hade en tydlig koppling till såväl nivån av politisk förpliktelse som 

den påstådda framtida politisk aktiviteten. Ju fler böcker eleverna uppgav att det fanns i 

hemmet desto starkare trodde de på förpliktelsen att delta och desto mer trodde de att de 

själva skulle delta i framtiden. Färre böcker i hemmet var lika tydligt kopplade till motsatta 

resultat. På detta område tycktes samhällsundervisningen ha en inverkan men den verkade 

inte alls kompensatoriskt - tvärtom var skillnaderna i attityd mellan eleverna med många 

respektive få böcker i hemmet ännu större efter att de läst Samhällskunskap A än de var innan 

kursens början (ibid. 186). 

Även Ekmans studie från 2007 antyder att skolan kan bidra till att öka de skillnader 

som har sitt ursprung i elevernas bakgrund. I Ekmans studie jämförs gymnasieskolans olika 

program för att avgöra om programmen ger eleverna likvärdiga möjligheter att bygga upp sin 

demokratiska kompetens (Ekman 2007, 13). Ekman konstaterar att det i utgångsläget finns 

stora skillnader i socioekonomisk bakgrund mellan eleverna på de olika programmen och att 

skolan därmed har mycket att försöka kompensera. Rent konkret söker sig en stor andel av 

eleverna från socioekonomiskt stark bakgrund till de studieförberedande programmen medan 

eleverna med socioekonomiskt svag bakgrund främst går på yrkesförberedande program. 

Studiens slutsatser visar att undervisningen skiljer sig åt mellan programmen på ett sätt som 

gör att eleverna på de yrkesförberedande programmen får sämre faktakunskaper om 

demokrati och sämre politiskt självförtroende (ibid. 163). Därmed kan konstateras att skolan 

bidrar till att förstärka redan existerande skillnader i elevernas förutsättningar för aktivt 

deltagande.  

Sammanfattningsvis finns det en del tidigare forskning på området, men den är inte 

tillräckligt omfattande för att kunna fastslå huruvida skolan generellt sett fungerar 

kompensatoriskt eller snarare som en förstärkare av socioekonomiskt grundade skillnader. Det 

är denna studies antagande att skolan, om den misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag, 

riskerar bidra till att förstärka skillnader mellan socioekonomiska grupper på det sätt som 

Bourdieu beskriver. 
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2.4 En lucka i forskningsfältet 

Allt som allt ger den tidigare forskningen en bild av att både den socioekonomiska 

bakgrunden och samhällsundervisningen kan ha en inverkan på elevernas förutsättningar för 

aktivt deltagande i samhällslivet. Denna studie kan bidra till kunskapen på området genom att 

ge en fördjupande kvalitativ bild av hur elever med olika bakgrund själva resonerar kring 

samhällsundervisningen och sina förutsättningar att bli aktiva medborgare, något som de 

tidigare studierna saknat.   

Den tidigare forskning vars frågeställningar bär mest likheter med denna studie är 

onekligen Ekmans studie från 2007. Ekmans studie är dock kvantitativ och den föreliggande 

studien kan därmed komplettera och fördjupa kunskapsbilden med sin kvalitativa metod. 

Under de 20 år som gått sedan år 2000, då de data Ekmans studie bygger på samlades in, har 

det dessutom skett flera samhällsförändringar som är relaterade till undersökningsområdet. 

Gymnasiet har fått en ny läroplan, sociala medier har blivit en viktig arena för politiskt 

deltagande, det politiska intresset och valdeltagandet bland unga har ökat 

(Ungdomsbarometern 2018), den politiska kartan har ritats om genom bland annat 

Sverigedemokraternas framgångar, inkomstskillnaderna har ökat och nya politiska 

proteströrelser som engagerar ungdomar (likt “Skolstrejk för klimatet”) har vuxit fram. I ljuset 

av dessa förändringar kan det hända att Ekmans bild av relationen mellan undervisningen och 

ungdomars demokratiska kompetens skulle behöva uppdateras. Eftersom denna undersökning 

är småskalig och kvalitativ kommer det inte gå att dra några generella slutsatser om vad som 

förändrats eller blivit detsamma sedan insamlingen av Ekmans data. Möjligtvis kan det dock i 

undersökningen framkomma perspektiv som antyder givande inriktningar för vidare 

forskning. 

 

3. Teori 

För att kunna besvara denna studies forskningsfrågor krävs teoretiska verktyg samt en 

operationalisering av vissa begrepp. Den första forskningsfrågan handlar om hur elever som 

själva är från socioekonomiskt svaga respektive socioekonomiskt starka grupper uppfattar 

sina förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. För att kunna studera denna fråga kommer 

det i detta kapitel att utvecklas en teori som ringar in vilka förutsättningar som krävs för aktivt 

deltagande i samhällslivet. Sedan följer en teoretisk förklaring av vilka sorters deltagande som 

denna studie kommer att beröra och vilka som ligger utanför studiens avgränsningar. Efter 
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detta följer ett avsnitt som redogör för den teoretiska grund varpå åtskillnaden mellan 

socioekonomiskt svaga och socioekonomiskt starka grupper vilar. 

Studiens andra forskningsfråga handlar om huruvida eventuella skillnader mellan de 

socioekonomiskt svaga respektive socioekonomiskt starka elevernas uppfattningar kan 

kopplas till den undervisning de fått i samhällskunskap. I syfte att kunna diskutera denna 

fråga kommer den sista delen av detta kapitel presentera en teori om vilka olika typer av 

undervisning som kan ha betydelse för elevernas relation till aktivt deltagande i samhällslivet. 

 

3.1 Förutsättningar 

I centrum för denna studie står elevers förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet. 

För att kunna samla in empiri om detta finns det ett behov av att förtydliga vilka typer av 

förutsättningar eleverna kan behöva för att aktivt delta. I detta avsnitt kommer det ges en kort 

presentation av vilka förutsättningar för deltagande som tidigare studerats och hur detta gått 

till. Sedan följer att resonemang kring vilka förutsättningar för deltagande som kommer att 

granskas i denna studie. 

I en undersökning från 2007 studerar Ekman elevers förutsättningar för deltagande 

med hjälp av begreppet ”demokratisk kompetens”. Demokratisk kompetens består enligt 

Ekman av ”demokratikunskaper” och ”politiskt självförtroende” (Ekman 2007, 74). Mer 

exakt vad betyder då dessa förutsättningar hur kan de undersökas? 

 Enligt Ekman omfattar begreppet demokratikunskaper två olika saker – elevernas 

faktakunskaper om demokrati och deras tolkningsförmåga. Faktakunskaper om demokrati 

innebär kunskaper om exempelvis demokratins innebörd, organisationers roll i samhället och 

mänskliga rättigheter. Tolkningsförmåga innebär förmågan att tolka politiska budskap, såväl i 

text som i bild. Faktakunskaperna och tolkningsförmågan testas i Ekmans studie genom ett 

skriftligt prov (ibid. 77).  

Begreppet politiskt självförtroende syftar i Ekmans studie på elevens förtroende för 

den egna demokratiska kompetensen (ibid. 16). I studien undersöks elevernas politiska 

självförtroende genom att de får svara på frågor om sitt agerande i situationer som kräver 

politisk kompetens. Exempelvis frågas det efter hur politiskt kunniga eleverna anser sig vara 

jämfört med sina jämnåriga och hur de agerar när politik kommer på tal (ibid. 83–84). 

Sammanfattningsvis tolkar Ekman demokratisk kompetens som en kombination av 

kunskaper om demokrati, förmågan att tolka politiska budskap och politiskt självförtroende. 

Denna tolkning hjälper till att precisera några förutsättningar som kan vara viktiga för ett 
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aktivt deltagande i samhällslivet. Ekmans studie visar dessutom att dessa förutsättningar 

faktiskt har betydelse för i vilken grad och på vilket sätt eleverna tänker sig delta i 

samhällslivet (ibid. 161–162). Samtidigt som Ekmans begrepp därigenom utgör värdefulla 

verktyg utelämnar de dock vissa förmågor.  

Såväl Skolverket som Blanck och Lödén anser att eleverna behöver utveckla förmågan 

att uttrycka sina åsikter muntligt och skriftligt för att kunna delta i samhällsdebatten och 

därigenom aktivt delta i samhällslivet (Skolverket 2019, Blanck & Lödén 2017, 34–35). 

Muntlig och skriftlig uttrycksförmåga fångas dock inte upp av Ekmans begrepp. Eftersom 

såväl Skolverket som forskare på området anser den muntliga och skriftliga uttrycksförmågan 

vara viktig för elevernas förmåga att aktivt delta kan det anses vara relevant att även 

undersöka denna förmåga. 

 

3.1.1 Slutsatser och antaganden 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang undersöks särskilt följande förutsättningar 

för aktivt deltagande: faktakunskaper (kunskaper om demokrati), tolkningsförmåga (att kunna 

tolka politiska budskap), muntlig uttrycksförmåga, skriftlig uttrycksförmåga samt politiskt 

självförtroende. När det hädanefter i denna studie refereras till förutsättningar för aktivt 

deltagande kommer det vara dessa fem förutsättningar som åsyftas.  

Gällande elevernas förutsättningar för deltagande bör också nämnas att de troligen 

samverkar med varandra. Exakt hur samverkan ser ut kan dock vara svårt att säga. Ekman 

konstaterar exempelvis i sin studie att större faktakunskaper om demokrati inte alltid innebär 

större politiskt självförtroende, vilket skulle kunnat vara ett naturligt antagande. På de 

studieförberedande programmen och på de flickdominerade yrkesförberedande programmen 

var visserligen större demokratikunskaper kopplat till större politiskt självförtroende, men på 

de pojkdominerade yrkesförberedande programmen var sambandet det motsatta – elever med 

mindre demokratikunskaper hade större självförtroende (Ekman 2007, 107). Detta pekar på att 

generaliseringar och antaganden om hur förmågor samverkar kan vara vanskliga. I denna 

studie görs trots detta ett antagande om att förmågan att uttrycka sin åsikt i tal och skrift är 

särskilt viktig. Antagandet har sin grund i att en god muntlig och skriftlig uttrycksförmåga kan 

tänkas underlätta för eleven på många sätt, exempelvis vid kommunikation med lärare och 

klasskamrater, vid deltagande i undervisningen och vid examinationstillfällen. En god muntlig 

och skriftlig uttrycksförmåga kan därför leda till att eleven generellt sätt klarar sig bättre i 

skolan och på så sätt vidareutvecklar sina faktakunskaper, sin tolkningsförmåga och sitt 

politiska självförtroende. 



 
 

12 
 

3.1.2 Operationalisering 

Under arbetet med insamling av empiri till denna studie kommer de olika förutsättningarna 

för deltagande (elevernas kunskaper om demokrati, deras förmåga att tolka politiska budskap, 

deras förmåga att uttrycka sin åsikt muntligt och skriftligt samt deras politiska 

självförtroende) att utgöra grunden för utformningen av ett antal intervjufrågor. 

Intervjufrågorna kommer bland annat att röra hur eleverna själva bedömer sina färdigheter på 

dessa områden och huruvida de anser sig ha fått utveckla dem via samhällsundervisningen. 

Syftet med detta upplägg är att på ett strukturerat sätt samla relevant empiri som kan ge en 

konkret inblick i hur eleverna upplever sina förutsättningar för aktivt deltagande i 

samhällslivet 

När det sedan blir dags för analysen av studiens empiri kommer kategoriseringen av 

förutsättningar för deltagande återigen att spela en viktig roll. De fem förutsättningarna 

kommer då användas för att på ett strukturerat sätt sammanfatta och jämföra hur eleverna 

uppfattar sina förutsättningar för aktivt deltagande. Därmed kan förhoppningsvis ett tydligt 

svar på studiens forskningsfrågor åstadkommas.  

 

3.2 Deltagande 

I avsnittet ovan förtydligades vad som i denna studie menas med begreppet förutsättningar. 

Även begreppet deltagande behöver förtydligas och en avgränsning bör göras. Så, vad kan 

deltagande i samhällslivet innebära och vilka typer av deltagande kommer behandlas i denna 

studie? 

 

3.2.1 Sfärer för deltagande 

Det finns flera olika sätt att se på deltagande i samhällslivet. Forskaren Erik Amnå definierar 

fem olika sfärer för politiskt deltagande i olika områden av livet: 

 

1. Offentliga sfären: Rösta i val, delta i eller försöka påverka statens/kommunens policyprocess. 

2. Civila sfären: Arbeta i ett parti eller en förening, delta i en namninsamling eller en 

aktionsgrupp. Handlingen utgår från en gemensam idé/identitet/intresse och den kommer 

underifrån.  

3. Marknadssfären: Påverka genom konsumentmakt, exempelvis via bojkott eller 

biståndsknappen. 

4. Personliga sfären: Odla sitt kunnande och engagemang bortom offentligheten via exempelvis 

diskussioner och nyhetsbevakning. 



 
 

13 
 

5. Livspolitiska sfären: Påverka genom sitt sätt att leva, exempelvis genom källsortering eller att 

ta bussen istället för bilen.  

(Amnå 2008, 39–40) 

 

Amnå skriver inte att någon av sfärerna är mer eller mindre viktig men de följer ändå en 

tydlig rangordning från den mest offentliga, officiella och storskaliga ”offentliga sfären” till 

den mest privata, undanskymda och småskaliga ”livspolitiska sfären”. Amnås sfärer är 

praktiska eftersom de hjälper att tydliggöra vilka områden för deltagande som bör vara denna 

studies huvudfokus. Den föreliggande studien rör aktivt deltagande i samhällslivet och i 

inledningen konstaterades att det, i föreliggande sammanhang, främst innebär deltagande som 

en medborgare i en demokrati. Därmed är det denna studies utgångspunkt att undervisningen 

bör ge eleverna förutsättningar att delta i den offentliga och den civila sfären. Deltagande i 

marknadssfären är inte lika relevant eftersom detta innebär deltagande som konsument och 

inte som medborgare. Den personliga samt den livspolitiska sfären är mindre relevanta då de 

är så pass privata att de i mindre utsträckning är att betrakta som en del av samhällslivet. 

Däremot kan deltagande i dessa för undersökningen mindre aktuella sfärer ändå vara av 

intresse i den mån exempelvis odling av kunnande och engagemang bortom offentligheten 

bidrar till att göra människor redo för aktivt deltagande i den offentliga och civila sfären. 

 Amnå förklarar inte hur deltagande via sociala medier passar in i modellen med de 

olika sfärerna. Det finns inte heller en sfär som på ett självklart sätt rymmer alla de vanliga 

aktiviteterna som förekommer i sociala medier – diskussioner med vänner på Instagram 

påminner om den personliga sfärens diskussioner, undertecknandet av en namninsamling på 

Facebook liknar den civila sfärens aktiviteter och en digital kampanj för att påverka ett 

specifikt politiskt beslut skulle kunna betraktas som deltagande i den offentliga sfären. 

Samtidigt har deltagande via sociala medier vissa egenheter som gör att det inte direkt kan 

sägas motsvara det mer traditionella deltagandet inom de olika sfärerna. Gayo-Avello påvisar 

exempelvis att politiska diskussioner i sociala medier skiljer sig från traditionella politiska 

diskussioner genom att vara mer osammanhängande, humoristiska och handla mer om att 

lägga upp meddelanden för allmän läsning än att diskutera med andra. Dessutom påpekas att 

många debatter i sociala medier drivs och modereras av så kallade eliter, likt exempelvis 

politiska partiers officiella konton (Gayo-Avello 2015, 10–11). I redovisningen av 

undersökningens empiri kommer deltagandet via sociala medier därför att redovisas separat 

och inte kategoriseras som hemmahörande i någon eller några specifika sfärer. 
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3.2.2 Medborgartyper 

År 2016 kom Amnå, Ekström och Stattin med en slutrapport från ett omfattande 

forskningsprojekt där de kartlagt svenska ungdomars politiska utveckling från 13 till 30 års 

ålder. Undersökningen ledde fram till att författarna kunde visa på förekomsten av fyra 

huvudsakliga typer av unga medborgare i Sverige idag. En tjugondel av ungdomarna är enligt 

undersökningen politiskt aktiva, hälften står på standby, var fjärde är oengagerad och var 

femte är desillusionerad (Amnå, Ekström och Stattin 2016, 92). Här nedan kommer en 

närmare presentation av de fyra medborgartyperna och sedan följer en kort förklaring av hur 

de kommer att användas i den föreliggande undersökningen. 

De aktiva ungdomarna har ett stort politiskt intresse och är mer aktiva deltagare än alla 

de andra ungdomarna. De ser politik som något positivt men har ett ganska lågt förtroende för 

sina medmänniskor. Aktiva ungdomar litar på de politiska institutionerna samtidigt som de 

har relativt lågt förtroende för den svenska demokratin (ibid. 94). Mer konkret innebär detta 

att de aktiva ungdomarna litar på exempelvis de politiska partierna och EU men inte är 

särskilt nöjda med hur de politiker som för tillfället styr Sverige hanterar diverse frågor (ibid. 

272). Ytterligare något som kännetecknar de aktiva är att de, jämfört med de andra 

ungdomarna, har den högsta nyhetskonsumtionen och den mest omfattande vanan att 

diskutera politik, såväl med vänner och familj som på nätet. Anmärkningsvärt nog är de inte 

särskilt kunniga om politik, men de har stor tilltro till sin förmåga att påverka samt stora 

planer för sitt framtida politiska deltagande (ibid. 94). 

 Ungdomarna i standby delar de aktivas intresse och positiva känslor för politik, deras 

tilltro till institutioner samt deras planer på att bli aktiva i framtiden (även om standby-

ungdomarnas planer på framtida aktivitet inte är lika ambitiösa). En stor skillnad är dock att 

standby-ungdomarna för tillfället inte är aktiva. Några andra saker som skiljer dem från de 

aktiva är att de har en större tilltro till den svenska demokratin och till sina medmänniskor. De 

har även de största politiska kunskaperna av alla ungdomarna och ett högt politiskt 

självförtroende (ibid. 95). Forskarna tror att deras inaktivitet kan bero på att de känner sig 

relativt nöjda och trygga med hur demokratin fungerar och att de därmed inte upplever sig 

behöva agera. Om någon händelse får deras förtroende för demokratin att sjunka tenderar de 

att bli mer aktiva, men de blir då inte mer bestående aktivister utan den ökade aktiviteten är 

endast tillfällig (ibid. 96–97). 

 De oengagerade ungdomarna är varken aktiva eller särskilt intresserade av politik. De 

har neutrala känslor inför politiken, relativt stort förtroende för politiska institutioner och för 

sina medmänniskor. De har inget stort förtroende för den svenska demokratin och deras 
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kunskaper är måttliga. I framtiden tänker de sig inte att de kommer vara särskilt politiskt 

aktiva (ibid. 94). 

 Slutligen kommer vi till de desillusionerade ungdomarna. Dessa ungdomar har det 

lägsta intresset för politik, den lägsta aktivitetsnivån samt det lägsta förtroendet för 

institutionerna, demokratin och medmänniskorna. De har en tydligt negativ inställning till 

politiken, tror sig inte om att kunna förändra den och planerar definitivt inte att bli politiskt 

aktiva i framtiden (ibid. 94–95). 

 I den föreliggande undersökningen kommer teorin om de fyra medborgartyperna att 

användas som ett verktyg för att analysera resultaten. Först och främst innebär detta att 

undersöka vad resultaten kan säga om de deltagande elevernas typ av medborgarskap – passar 

de in i någon av de fyra kategorierna? Förutom att detta grepp bidrar till att strukturera 

resultaten sätter det även in elevernas upplevelser i ett större sammanhang. Det möjliggör 

också en diskussion av huruvida eleverna tycks befinna sig på en acceptabel nivå. Om 

ungdomarna exempelvis skulle visa sig tillhöra kategorin desillusionerade innebär detta att 

samhällskunskapen misslyckats med sitt uppdrag, då dessa medborgare inte har 

förutsättningar för aktivt deltagande. Samtidigt kan samhällsundervisningen inte ha som krav 

att alla elever ska bli aktiva medborgare – graden av aktivitet måste vara individens fria 

beslut. Skolans ansvar är att ge eleverna förutsättningarna att aktivt delta om de så önskar. 

 

3.3 Socioekonomisk bakgrund 

En central del av denna studie är att jämföra hur elever med svag respektive stark 

socioekonomisk bakgrund upplever samhällskunskapen. För att detta ska kunna genomföras 

behöver begreppet socioekonomisk bakgrund definieras. Detta avsnitt inleds med en 

presentation och diskussion av hur begreppet socioekonomisk bakgrund kan förstås, med 

särskilt fokus på hur det kan kopplas till Pierre Bourdieus kapitalbegrepp. Avsnittet avrundas 

med ett resonemang kring hur socioekonomiska bakgrundsfaktorer ska undersökas i denna 

studie.  

 Det sägs att kärt barn har många namn, och i så fall är socioekonomisk bakgrund 

mycket kärt. De flesta som använder begreppet socioekonomisk bakgrund syftar på 

föräldrarnas utbildning, inkomst och sysselsättning, men vissa variationer förekommer och 

ofta används närliggande ord för att tala om samma saker. Exempelvis används begrepp som 

sociokulturell bakgrund, resursstark/resurssvag bakgrund, hemmets välfärdsnivå och 

medelklassbakgrund/arbetarklassbakgrund på ett delvis överlappande sätt i tidigare forskning 



 
 

16 
 

(se till exempel Broman 2009 och Ekman 2007). För att åstadkomma tydlighet i den 

föreliggande undersökningen struktureras begreppet socioekonomisk bakgrund med hjälp av 

Pierre Bourdieus idé om olika typer av kapital. Vad innebär då detta? 

 Enligt Bourdieu är kapital en resurs som tar tid att ackumulera och som har förmåga 

att generera vinster, att reproducera sig själv och att växa. På så vis skapar ansamlingar av 

kapital bestående skillnader i samhället och gör att möjligheter fördelas olika – kapitalet gör 

att det inte är slumpen som styr vem eller vad som kommer att lyckas (Bourdieu 2002, 280). 

Bourdieu skiljer på tre olika typer av kapital – ekonomiskt, kulturellt och socialt. De olika 

typerna kan dessutom förekomma i objektifierade, förkroppsligade eller institutionaliserade 

former (ibid.). Ekonomiskt kapital är sådant som direkt kan bytas mot pengar och som 

institutionaliseras genom äganderätt. Kulturellt kapital består av fysiska objekt likt konstverk 

och böcker men kan även förkroppsligas i form av exempelvis läsförmåga och uttal. Vidare 

kan det institutionaliseras genom utbildning. Socialt kapital består av sociala kontakter och 

kan institutionaliseras genom exempelvis adelstitlar (ibid. 281–285). Det är under vissa 

omständigheter möjligt att växla in en typ av kapital mot en annan (ibid. 287).  

 Med utgångspunkt i Bourdieus beskrivning av kulturellt, ekonomiskt och socialt 

kapital går det att kategorisera de typer av socioekonomiska bakgrundsfaktorer som tidigare 

studerats. Det kulturella kapital som främst studerats i tidigare forskning är föräldrarnas 

utbildningsnivå (Broman 2009, Ekman 2007, Skolverket 2018) samt mängden böcker i 

hemmet (Broman 2009, Ekman 2007). Föräldrarnas utbildningsnivå visar sig i forskningen ha 

betydelse för elevernas skolresultat (Skolverket 2018, 13). Mängden böcker i hemmet har 

betydelse för elevernas läsförmåga (Pajkin 2017, 73) samt för deras inställning till aktivt 

deltagande (Broman 2009, 186). Både utbildningsnivån och mängden böcker är dessutom 

kopplade till elevernas demokratikunskaper och politiska självförtroende (Ekman 2007, 129, 

132). Nämnvärt är att Broman även undersöker andra kulturella bakgrundsfaktorer, likt 

exempelvis invandrarbakgrund. I sin studie finner han dock inte att dessa faktorer har någon 

koppling till elevernas inställning till aktivt deltagande (Broman 2009, 148, 183). 

När det kommer till det ekonomiska kapitalet visar Skolverkets studie på att 

föräldrarnas inkomst och nivå av bidragstagande har betydelse för elevernas skolresultat 

(Skolverket 2018, 13). I Ekmans studie visar sig familjekonstellationen (ensamstående 

förälder vs. två närvarande föräldrar) samt föräldrarnas sysselsättningsgrad ha betydelse för 

elevernas nivå av kunskaper om demokrati (Ekman 2007, 147, 132). 

Det sociala kapitalet har inte utgjort en lika framträdande del av den tidigare 

forskningen som de andra kapitalformerna. Ekman (ibid. 128) studerar betydelsen av 
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föreningserfarenhet men finner att den inte tycks ha någon inverkan på förutsättningar för 

aktivt deltagande. När det gäller politiska diskussioner i hemmet råder mer delade meningar. 

Enligt Broman (2009, 148, 183) har förekomsten av politiska diskussioner i hemmet ingen 

betydelse för ungdomars demokratiska utveckling, men enligt Amnå, Ekström och Stattin 

(2016, 50) kan det vara viktigt.  

Amnå, Ekström och Stattins idé om diskussionernas betydelse bygger på deras tanke 

om att ungdomar är aktiva deltagare i den egna politiska socialiseringsprocessen. Unga som är 

intresserade av politik antas driva sin egen politiska utveckling framåt genom att exempelvis 

uppmärksamma viktiga händelser i samhället och politiken som ytterligare kan stimulera 

deras intresse (ibid. 336–37). Därmed är ungdomarnas eget politiska intresse av stor vikt, och 

det är just detta intresse som diskussionerna kan stimulera. Forskningen visar att politiskt 

intresse hos ungdomar leder till politiska diskussioner med föräldrarna, samtidigt som de 

politiska diskussionerna med föräldrarna också bidrar till att öka ungdomarnas intresse för 

politik. Vidare visar det sig att politiska diskussioner med föräldrarna leder till att 

ungdomarna i högre utsträckning samtalar om politik även med andra (ibid. 50). 

För att summera resonemanget råder viss oenighet kring det sociala kapitalets 

betydelse för utvecklingen av förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet. Av dessa 

anledningar kommer den föreliggande studien inte lägga något större fokus på betydelsen av 

socialt kapital. Undantaget kommer vara politiska diskussioner i hemmet, vars betydelse blir 

föremål för undersökning.  

 

3.3.1 Slutsatser och operationalisering 

Sammanfattningsvis pekar tidigare forskning på att mängden böcker i hemmet och 

föräldrarnas utbildningsnivå utgör kulturellt kapital som kan påverka elevers förutsättningar 

för aktivt deltagande i samhällslivet. Det ekonomiska kapital som på samma sätt tycks vara 

relevant är föräldrarnas inkomst, deras nivå av bidragstagande, familjekonstellationen samt 

föräldrarnas sysselsättningsgrad. Politiska diskussioner i hemmet verkar i sin tur vara den 

form av socialt kapital som har störst potentiell betydelse. Att elever med socioekonomiskt 

stark bakgrund enligt tidigare forskning har bättre skolresultat, bättre läsförmåga, bättre 

demokratikunskaper, bättre politiskt självförtroende samt är mer inställda på att själva aktivt 

delta i samhällslivet pekar på att skolan tycks ha svårt att genomföra det kompensatoriska 

uppdraget. Kanske kan det till och med vara så att samhällskunskapen inte bara har svårt att 

utjämna skillnader i förutsättningar för deltagande mellan elever med stort respektive litet 

kapital i hemmet utan att den rentav förstärker skillnaderna i fråga. I de flesta tidigare studier 
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mäts inte elevernas förutsättningar både före och efter att de läst samhällskunskap, men 

Bromans studie tyder på att samhällskunskapen i vissa fall kan ha denna typ av 

kontraproduktiva effekt i relation till uppdraget (Broman 2009, 186). Detta leder tankarna till 

Bourdieus teori om skolsystemets funktion som förstärkare av kapitalskillnader (mer om detta 

kan läsas i kapitlet ”Tidigare forskning”). 

Hur kan då ovanstående teorier och resultat från tidigare forskning underlätta och 

berika denna studies undersökning av socioekonomisk bakgrund? För det första blir det 

tydligt att alla socioekonomiska bakgrundsfaktorer inte har samma betydelse – att exempelvis 

ha många böcker hemma medför en annan typ av styrka jämfört med att komma från ett hem 

där båda föräldrarna har heltidsarbete eller där det ofta diskuteras politik. Detta blir viktigt att 

ta med i beräkningen vid urvalet av intervjupersoner. 

För det andra visar den tidigare forskningens resultat vilka delar av den 

socioekonomiska bakgrunden som tycks ha särskilt stor inverkan på elevernas förutsättningar 

för deltagande och som därför kan vara goda grunder för urval av intervjupersoner. Sist men 

inte minst kan Bourdieus teori om att skolan gynnar elever från kapitalstarka hem ställas mot 

läroplanens idé om skolan som kompensatorisk aktör. Detta motsatspar kan sedan användas i 

analysen och diskussionen av empirin för att beskriva vad undersökningen har att säga om 

samhällsundervisningens funktion. 

 

3.4 Olika typer av undervisning 

Denna undersöknings andra frågeställning rör elevernas upplevelse av undervisningen. Flera 

av de undersökningar som tidigare gjorts kring skolans betydelse för elevers aktiva deltagande 

i samhället har valt att granska effekterna av vad som kallas deliberativ respektive traditionell 

undervisning (se till exempel Andersson 2012, Broman 2009, Ekman 2007, Persson et al. 

2019). Vad är då deliberativ respektive traditionell undervisning för något? 

Den deliberativa undervisningen bygger på tanken om att eleverna genom öppna 

samtal kan utveckla såväl sin kunskap om skolämnen som sitt demokratiska förhållningssätt 

(Andersson 2012, 13). Mer konkret är tanken att kunskapen om och intresset för demokrati 

stimuleras om eleverna lyssnar respektfullt på varandra, uppmuntras att utveckla egna åsikter, 

hjälper varandra att utveckla sina argument, bidrar med olika perspektiv och försöker komma 

överens (eller åtminstone enas om på vilka områden de inte håller med varandra) (Andersson 

2012, 13, Ekman 2007, 96–98, Persson et al. 2019, 2). 
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Traditionell undervisning brukar betraktas som den deliberativa undervisningens 

motpol. Den karaktäriseras av att det är läraren och inte eleverna som står i centrum för 

undervisningen (Andersson 2012, 13, Persson et al. 2019, 2). I praktiken innebär detta oftast 

antingen att läraren föreläser och eleverna antecknar, eller att eleverna arbetar individuellt 

med uppgifter från läroböcker. I den traditionella undervisningen läggs dessutom mycket 

fokus på att lära sig fakta, likt årtal och definitioner, utantill (Ekman 2007, 98). 

Liksom tidigare nämnts har många forskare intresserat sig för vilken betydelse 

deliberativ respektive traditionell undervisning kan ha för elevernas demokratiska utveckling. 

Resultaten från de tidigare studierna är dock mycket spretiga. Enligt Ekman medför 

deliberativ undervisning bättre demokratikunskaper bland elever på alla gymnasieprogram 

förutom de pojkdominerade programmen. På de sistnämnda programmen menar Ekman att 

deliberativ undervisning medför sämre utveckling av demokratikunskaper medan traditionell 

undervisning är gynnsam (Ekman 2007, 107). En annan studie har dock kommit fram till raka 

motsatsen – att deliberativ undervisning är särskilt bra för att utveckla demokratikunskaper 

och demokratiska värden just bland pojkarna på yrkesförberedande program (Andersson 

2012, 150). Som om denna oenighet inte vore nog finns det ytterligare en studie som visar på 

att deliberativ undervisning inte tycks ha någon effekt alls på vare sig elevernas politiska 

kunskaper, deras inställning till demokrati, deras politiska intresse eller deras benägenhet till 

politisk diskussion (Persson et al. 2019, 2, 9).  

 

3.4.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis är det svårt att med utgångspunkt i tidigare forskning säga vilken 

betydelse deliberativ respektive traditionell undervisning har för elevernas utveckling. Med 

tanke på att många funnit det intressant att undersöka och att vissa resultat tyder på att det är 

betydelsefullt hade det dock kunnat vara värt att ägna särskild uppmärksamhet. Tyvärr 

kommer det vara svårt att genom denna undersökning kartlägga vilket klassrumsklimat som 

råder under samhällslektionerna då detta hade krävt en omfattande insamling av empiri. 

Därmed kommer teorin kring deliberativ och traditionell undervisning inte kunna utgöra något 

centralt analysverktyg. I den mån resultaten ändå förmedlar vissa intryck av klassrumsmiljön 

kommer dock begreppen deliberativ respektive traditionell undervisning att användas för att 

beskriva dessa.  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

För att besvara forskningsfrågorna som hör till denna undersökning krävs det kunskap om hur 

elever resonerar kring aktivt deltagande och samhällsundervisning. Vilken metod kan då vara 

lämplig för att samla kunskap om elevers resonemang? I denna studie har empirin främst 

samlats in via intervjuer. Detta beslut grundade sig bland annat på rekommendationerna från 

Hallin och Helin, som menar att intervjuer utgör en passande metod när syftet är att ta reda på 

hur människor resonerar (Hallin & Helin 2018, 31). 

Det finns flera olika typer av intervjuer. Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras 

enligt Hallin och Helin av att intervjuaren förberett ett antal frågor eller teman (ofta 

nedskrivna i form av en intervjuguide) men att frågornas ordningsföljd och specifika 

formuleringar anpassas efter omständigheterna (ibid. 43). Att använda just semistrukturerade 

intervjuer medför både möjligheter och utmaningar i relation till besvarandet av denna studies 

forskningsfrågor.  

För att kunna besvara den första forskningsfrågan behöver intervjuerna utgå från 

elevernas egna upplevelser. I och med detta går det inte att förutsätta exakt vad eleverna 

kommer välja att berätta. Flexibiliteten i semistrukturerade intervjuer innebär en möjlighet att 

direkt följa upp oförutsedda men relevanta sidospår som uppenbarar sig vid intervjutillfället. 

Därmed kan unika och avvikande omständigheter som rör individuella deltagare komma upp 

till ytan och undersökas vidare, vilket är en fördel. Samtidigt innebär det att alla elever inte 

nödvändigtvis kommer att prata om samma saker, vilket gör det svårare att jämföra elevernas 

upplevelser på dessa områden.  

För att kunna besvara den andra forskningsfrågan krävs det att elevernas upplevelser 

kan jämföras med varandra. Om det funnits mer tid hade det varit värdefullt att göra 

ytterligare en runda med intervjuer där de individuella intervjuernas sidospår följdes upp hos 

samtliga elever för att på så vis skapa en mer sammanhängande jämförelse av allas 

upplevelser. Tyvärr är detta inte möjligt inom den föreliggande studiens ramar. Dock erbjuder 

det semistrukturerade intervjuformatet möjligheten att återkomma till förutbestämda 

temaområden, vilket gör det möjligt att åtminstone åstadkomma en jämförelse av resultatens 

huvuddrag. 
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4.2 Strategi för urval av deltagare 

I syfte att hitta potentiella deltagare till studien har personliga kontakter med lärare använts. 

Ett urval baserat på personliga kontakter leder sällan till ett urval som är representativt för 

gruppen. Hallin och Helin menar dock att detta inte behöver medföra något problem så länge 

studien inte syftar till att generalisera sina slutsatser (Hallin & Helin 2018, 35). Eftersom 

denna studies syfte är att undersöka gymnasieelevers egna uppfattningar om (bland annat) 

samhällsundervisningen faller det sig naturligt att intervjua ungdomar som läst 

samhällskunskap på gymnasiet. Exakt vilka och hur många ungdomar är däremot mindre 

självklart. Nedan kommer dessa aspekter av urvalet att presenteras och diskuteras. 

 

4.2.1 Urval i relation till ålder 

För att ungdomarna i studien skulle kunna resonera kring sina upplevelser av 

samhällsundervisningen på gymnasiet krävdes att de hunnit läsa, eller åtminstone påbörja, 

någon kurs i samhällskunskap. För att säkerställa detta erbjöds endast elever som var minst 18 

år fyllda att medverka i enkät- och intervjustudien. Tanken var också att elever över 18 år har 

haft mer tid att pröva aktivt deltagande och därmed kunnat lägga märke till huruvida deras 

förutsättningar för deltagande i samhällslivet är bristfälliga eller ej. Valdes då ungdomar som 

var just 18 år fyllda, eller fanns det skäl att välja ännu lite äldre deltagare? 

En fördel med ännu äldre deltagare, exempelvis 25-åringar, hade varit att dessa ännu 

mer erfarna ungdomar i större utsträckning skulle hunnit lägga märke till huruvida deras egna 

förutsättningar för deltagande i samhällslivet var bristfälliga eller ej. En risk med äldre 

deltagare hade dock varit att dessa skulle ha svårare att minnas hur de upplevde 

samhällsundervisningen i gymnasiet. Med tanke på denna risk begränsades de deltagande 

ungdomarnas ålder till mellan 18 och 19 år. I syfte att ytterligare minimera problemet med 

sviktande minne och få en mer heltäckande bild av samhällsundervisningen genomfördes 

kompletterande intervjuer med de samhällskunskapslärare som eleverna haft under 

gymnasietiden. För mer detaljer kring dessa intervjuer se kommande avsnitt i metodkapitlet 

samt ”Bilaga 2 – Intervjuguide för intervjuer med lärare”. 

 

4.2.2 Urval i relation till socioekonomisk bakgrund 

Eftersom denna studie undersöker hur gymnasieelever med socioekonomiskt stark respektive 

socioekonomiskt svag bakgrund resonerar kring aktivt deltagande var det viktigt att intervjua 

elever från båda grupperna. I syfte att få tag på elever med olika socioekonomisk bakgrund 
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inleddes urvalet av intervjupersoner med en enkätundersökning bland de elever som kunde 

tänka sig att bli intervjuade. Enkätundersökningens mål var att kartlägga elevernas bakgrund 

så att ett antal elever med socioekonomiskt stark respektive socioekonomiskt svag bakgrund 

sedan kunde väljas ut och kontaktas för intervju. Av de cirka 50 elever som deltog i 

enkätundersökningen läste samtliga samhällsprogrammet på en relativt stor kommunal skola. 

För information om vilka överväganden som styrde avgränsningen till just 

samhällsprogrammet se avsnitt ”1.1 – Avgränsningar”.  

I syfte att minimera svarsbortfall hölls frågorna i enkäten få, korta och enkelt 

formulerade. Tidigare undersökningars frågor användes som stöd för att hitta fram till 

fungerande formuleringar. Vissa ändringar gjordes dock, särskilt i syfte att utesluta alltför 

svåra eller känsliga frågor och undvika frågeformat som exkluderar elever vars 

familjekonstellation avviker från normen (exempelvis elever med samkönade föräldrar). 

Enkäten innehöll en inledande fråga om elevernas användning av sociala medier. Denna fråga 

var tänkt att utgöra en enkel öppning till enkäten och samtidigt ge en inblick i elevens digitala 

arenor för aktivt deltagande. Övriga frågor i enkäten syftade till att ge en indikation på 

elevernas kulturella respektive ekonomiska kapital. För mer information om enkätens 

utformning, se ”Bilaga 1 – Enkäten”. 

 

4.2.3 Val av antal deltagare 

Det idealiska antalet intervjupersoner beror på vilken typ fråga man genom intervjuerna 

hoppas kunna besvara. Den föreliggande studies forskningsfrågor är av kvalitativ karaktär och 

handlar om att utforska olika elevers inställningar. I denna typ av fall är Kvale och 

Brinkmanns råd att fortsätta genomföra intervjuer tills mättnadspunkten är nådd; det vill säga 

tills fler intervjuer inte längre genererar mer kunskap (Kvale & Brinkmann 2014, 156). Att 

arbeta enligt denna princip skulle kunna innebära genomförandet av ett stort antal intervjuer – 

Kvale och Brinkmann anger ett normaltal på mellan 5 och 25 intervjuer. Fler intervjuer 

medför bättre möjligheter att generalisera resultaten (ibid. 156). Syftet med denna studie är 

dock inte att kunna generalisera utan istället att visa på ett antal elevers specifika upplevelser. 

Dessutom finns det, likt Kvale och Brinkman påpekar, vissa fördelar med att endast göra ett 

fåtal intervjuer. För det första blir det möjligt att genomföra en mer noggrann analys av 

materialet, för det andra blir arbetsprocessen mer lätthanterlig och för det tredje kan 

förekomsten av egenheter bland enskilda fall ibland säga något intressant om specifika 

kulturer och samhällen, trots att en generalisering inte är möjlig (ibid. 157).  
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Med bakgrund i ovanstående diskussion omfattar denna studie sex intervjuer, varav tre 

med elever från socioekonomiskt svag och tre med elever från socioekonomiskt stark 

bakgrund. Genom att hålla antalet intervjuer lågt är målet att bearbetningen av materialet 

skulle kunna genomföras på ett noggrant och lätthanterligt sätt. 

 

4.3 Enkät och intervjuer med elever 

Tack vare personliga kontakter med gymnasielärare kunde jag besöka två olika klasser under 

deras lektionstid för att finna deltagare till studien. Vid dessa besök började jag med att 

presentera studien och villkoren för deltagande. I detta skede underströks särskilt att 

deltagande i såväl enkät- som intervjudelen av studien var helt frivilligt samt att deltagarnas 

namn inte skulle förekomma i undersökningen. Eleverna informerades också om att tid och 

plats för eventuella intervjuer skulle anpassas efter deras schema samt att de som valdes ut till 

intervju och tackade ja skulle bjudas på fika. Efter detta gavs eleverna möjlighet att ställa 

frågor och sedan fick de som ville fylla i enkäten. Alla 50 elever som var närvarande valde att 

fylla i enkäten. 

 Samma vecka som enkäterna blivit ifyllda analyserades resultatet. Det visade sig 

finnas ett brett spektrum av olika socioekonomiska bakgrunder bland de svarande eleverna. 

Utifrån enkätmaterialet kontaktades elever som utmärkte sig genom att visa tecken på att ha 

särskilt svag eller särskilt stark socioekonomisk bakgrund. De elever som valdes ut, baserat på 

sin socioekonomiskt svaga bakgrund, hade mindre än 50 böcker i hemmet, bodde inte 

regelbundet med båda föräldrarna samt hade föräldrar vars yrken inte krävde 

universitetsutbildning. De elever som valdes med hänsyn till sin socioekonomiskt starka 

bakgrund hade mer än 200 böcker i hemmet, bodde regelbundet med båda föräldrarna och 

hade föräldrar som arbetade heltid med yrken som krävde mer än tre års universitetsstudier. 

De elever som blivit utvalda baserat på enkätstudien kontaktades via SMS för att fråga 

om de ville bidra med en intervju. Sex elever tackade nej till intervjun och lika många tackade 

ja. Eleverna som svarade ja fick sedan frågan om vilken tid och plats som passade dem bäst. 

Samtliga intervjuer kom att genomföras i skolbibliotekets grupprum, antingen under elevernas 

håltimmar eller direkt efter skoldagens slut. Intervjutillfället inleddes med att deltagaren 

återigen informerades om studien, om att deras namn inte skulle finnas med och om att de 

hade rätt att när som helst avbryta sitt deltagande eller avböja en fråga. Eleverna påmindes 

även om att deras egna upplevelser utgör studiens fokus och att det därmed inte finns några 

rätta eller felaktiga svar. Utöver detta inhämtades samtycke gällande inspelning av ljudet från 



 
 

24 
 

intervjun. Innan intervjun påbörjades gavs eleverna också möjlighet att ställa frågor och 

uppmuntrades att fortsätta ställa frågor under intervjuns gång om något upplevdes som oklart. 

Under själva intervjun användes intervjuguiden som ett stöd, men ibland ändrades 

frågornas ordning och formulering för att underlätta samtalet. Kvale och Brinkmann 

rekommenderar att frågorna ska vara korta, enkla och ställas ”en åt gången” (Kvale & 

Brinkmann 2014, 186–187). Dessa råd togs i beaktande och vidare undveks även ett onödigt 

akademiskt språkbruk så att eventuell bristande ordförståelse från elevernas sida inte skulle 

utgöra ett alltför stort kommunikationsproblem. Ett stort antal följdfrågor användes för att 

eleverna skulle utveckla sina resonemang så att de blev lättare att förstå. Vissa nyckelord och 

hågkomster från elevens sida antecknades på ett papper och blev till ett stöd för att behålla 

den röda tråden. För mer information om elevintervjuernas utformning se ”Bilaga 3 – 

Intervjuguide för intervjuer med elever”. 

Inga anmärkningsvärda problem uppstod vid intervjuernas genomförande och samtliga 

elever valde att svara på alla frågor som ställdes till dem. Intervjuernas längd varierade mellan 

knappa 30 och dryga 50 minuter beroende på hur långa svar som eleverna gav på frågorna. I 

slutet av intervjun blev eleverna tillfrågade om huruvida de gav sitt medgivande till att deras 

lärare kontaktades för kompletterande frågor om undervisningens upplägg. Alla deltagande 

elever gav sitt medgivande till detta. 

 

4.4. Intervjuer med lärare 

I syfte att komplettera elevernas hågkomster av samhällsundervisningen intervjuades lärare 

som undervisat eleverna i samhällskunskap på gymnasiet. Alla fyra lärare som undervisat 

någon av eleverna blev tillfrågade om att delta men endast två tackade ja. Intervjuerna med 

lärarna tog cirka 30 minuter i anspråk och genomfördes i skolans lokaler. I sitt genomförande 

liknade de intervjuerna som genomfördes med eleverna - deltagarna informerades om studien, 

om att deras namn inte skulle finnas med och om att de hade rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande eller avböja en fråga. Utöver detta inhämtades samtycke gällande inspelning av 

ljudet från intervjun. 

 

4.5. Bearbetning av material 

Direkt efter att intervjuerna genomförts påbörjades arbetet med transkriberingen. Intervjuerna 

transkriberades noggrant, men ibland gjordes mindre justeringar i språket för att främja 
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läsbarheten. Redan under transkriberingen påbörjades arbetet med analysen av materialet. 

Detta arbete fortsatte sedan genom läsning och kategorisering enligt olika teman.  

För att vidare beskriva det analytiska tillvägagångssättet är det brukligt att använda 

begreppen induktiv respektive deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär enligt Bryman 

att forskningen utgår från de observationer som gjorts. Med utgångspunkt i observationerna 

blir det möjligt att skapa eller utveckla en teori (Bryman 2018, 49). Detta arbetssätt kan ställas 

i kontrast till den deduktiva ansatsen, där forskaren börjar med att bygga en teoretisk ram och 

utifrån denna härleder hypoteser. Beroende på hur väl hypoteserna stämmer överens med 

observationerna kan forskningen sedan stärka eller försvaga teorin på vilken den grundats 

(ibid. 47). Enligt Bryman är det vanligast att kvalitativa arbeten, såsom det föreliggande, 

använder sig av en induktiv ansats medan kvantitativa undersökningar ofta är mer deduktiva. 

Bryman understryker dock att det inte finns några vattentäta skott mellan de två lägren – det 

finns kvalitativa arbeten som använder teori som bakgrund och vars induktiva ansats inte 

garanterar produktionen av någon ny eller utvecklad teori (ibid. 50). Den föreliggande studien 

landar någonstans i den gråzon som Bryman beskriver – exempelvis används Bourdieus teori 

om skola och kapital som en bakgrund till arbetet, men målet har inte varit att enbart söka 

stärka eller försvaga denna utan även att bibehålla en öppenhet i relation till nya och oväntade 

teman som kan tänkas träda fram under analysen av empirin. 

 

4.6 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudsakliga etiska krav som bör tas i beaktning vid 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, 6). Här 

nedan kommer de olika kravens innebörd att förklaras, samtidigt som det ges en beskrivning 

av hur de efterföljts i den föreliggande studien. 

 Informationskravet innebär att forskaren ska ge information om forskningens syfte till 

de som berörs av det aktuella forskningsprojektet. De berörda bör även informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst kan välja att avbryta (ibid. 7). Alla 

som berörts av det föreliggande forskningsprojektet har blivit informerade om projektets syfte 

och villkoren för deltagande i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer. Innan 

arbetet med enkäterna och intervjuerna påbörjades fick de ansvariga rektorerna samt de 

berörda lärarna denna information via mejl. Alla elever som deltog i enkätundersökningen 

informerades både skriftligt och muntligt innan de började fylla i enkäten. De lärare och 
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elever som sedan intervjuades fick muntligen ta del av samma information ytterligare en gång 

innan intervjuerna påbörjades. 

 Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva ska få bestämma över 

sin egen medverkan (ibid.  9). Detta innefattar bland annat att forskarna måste inhämta 

deltagarnas samtycke och att deltagarna när som helst ska kunna välja att avbryta sitt 

deltagande (ibid. 10). Från de ansvariga rektorerna och de berörda lärarna inhämtades 

samtycke via mejl. Eleverna gav sitt samtycke till deltagande i enkätstudien vid tillfället när 

de valde att fylla i enkäten och gav sedan samtycke till fortsatt deltagande i intervjustudien 

när de kontaktades via SMS. I skedet när eleverna kontaktades via SMS valde sex av de 

elever som deltagit i enkätstudien att tacka nej till intervju, varpå de avbröt sitt deltagande. 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de personer som ingår i en 

undersökning ska behandlas som konfidentiella och att deras personuppgifter inte får hamna i 

utomståendes händer (ibid. 12). Detta innebär inte bara att de berörda personernas namn ska 

skyddas, utan även att hänsyn måste tas för att inte publicera specifik kringliggande 

information som gör att exempelvis en deltagare med fingerat namn kan identifieras (ibid. 12–

13). I den föreliggande studien har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet. Detta innebär 

bland annat att skolans namn inte finns med och att deltagarnas namn är fingerade. Valet av 

lärarnas alias bygger inte på någon särskild princip, men när eleverna skulle ges nya namn 

baserades dessa på socioekonomisk tillhörighet. Rent konkret gavs de tre eleverna med 

socioekonomiskt svag bakgrund förnamn som börjar på bokstaven ”R” (Rim, Robin och 

Raashida) medan de tre eleverna med socioekonomiskt stark bakgrund gavs namn som börjar 

på bokstaven ”N” (Nina, Natalie och Nils). Syftet med detta var att det skulle bli lättare för 

läsaren av studien att hålla elevernas socioekonomiska tillhörighet i minnet under läsningen. 

 Sist men inte minst finns även nyttjandekravet, som innebär att informationen som 

samlas in genom undersökningen inte får användas till något annat än forskning (ibid. 14). 

Den föreliggande studien efterlever detta krav. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är vanligt förekommande begrepp som kan användas för att diskutera 

kvalitén i forskningens metoder, men det råder viss oenighet gällande i vilken utsträckning 

och på vilka sätt de bör användas. Detta avsnitt inleds därför med en definition av de båda 

begreppen samt en förklaring av hur de kan appliceras på denna studie. Sedan följer en 
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diskussion av hur studien anpassats till validitetens och reliabilitetens krav, samt vilka 

problem som uppstått och hur dessa hanterats.  

Till att börja med behövs som sagt en definition av begreppen. När det gäller validitet 

går det att urskilja såväl interna som externa aspekter. Intern validitet handlar om att den 

teoretiska nivån ska stämma överens med den praktiska (Bryman 2018, 465). Med andra ord 

ska det finnas en samstämmighet mellan det teoretiska ramverket (exempelvis de begrepp 

som ska användas i analysen) och de observationer som görs under insamlingen av empirin. 

Extern validitet beskrivs av Bryman som möjligheten att generalisera studiens resultat (ibid. 

466). Den externa aspekten av validitet blir inte relevant för denna studie eftersom 

generalisering av resultatet inte kommer vara möjlig. 

Även begreppet reliabilitet går att förstå utifrån uppdelningen intern-extern. Intern 

reliabilitet kretsar kring betydelsen av samstämmighet när olika personer i ett forskarlag 

arbetar med att tolka en undersöknings empiri (ibid. 465). Eftersom det inte förekommer 

något forskarlag blir den interna aspekten av reliabilitet inte relevant för denna studie. Extern 

reliabilitet rör sig om möjligheten att replikera en undersökning (Bryman 2018, 465). 

 Sammanfattningsvis är varken extern validitet eller intern reliabilitet relevanta för 

denna studie. Däremot kan det vara givande att diskutera hur arbetet förhåller sig till intern 

validitet, och i viss mån även extern reliabilitet.  

 

Intern validitet 

I arbetet med denna studie har det gjorts ett antal avvägningar och ställningstaganden i syfte 

att stärka den interna validiteten. Först och främst har teorikapitlet bidragit till att minska 

glappet mellan teori och verklighet genom att definiera de teoretiska verktygen och 

begreppen. Målet har varit att göra teorin till ett tydligt och användbart redskap för såväl 

intervjuarbetet som den efterföljande analysen av materialet.  

För att minska glappet mellan teori och verklighet är det även viktigt med ett väl 

genomfört urval. I Hallin och Helins bok om intervjumetod betonas vikten av en tydlig 

koppling mellan det ämne som ska studeras och de personer som väljs ut till intervju (Hallin 

& Helin 2018, 32). Med tanke på detta har mycket arbete ägnats åt att åstadkomma ett för 

studien passande urval. En mer detaljerad återgivning av hur urvalet planerats och genomförts 

står att läsa ovan, i avsnittet ”4.2 Strategi för val av deltagande elever”. Trots försöken att 

åstadkomma ett strategiskt urval uppstod dock vissa problem som kan ha påverkat studiens 

validitet. 
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För det första uppstod i studien ett visst bortfall av deltagare. I arbetet med 

insamlingen av empirin gjordes ett flertal ansträngningar för att eleverna skulle uppleva 

deltagandet som smidigt och lockande. Bland annat innebar detta att enkäten hölls kort och 

hade enkelt formulerade frågor, att eleverna fick fylla in enkäten på lektionstid, att 

intervjuerna genomfördes vid en tid och på en plats som passade eleverna samt att 

intervjudeltagarna bjöds på fika. Trots dessa ansträngningar kunde undersökningen inte fånga 

alla elever på lika villkor. Till att börja med visade det sig att en del elever var frånvarande 

under lektionen då klassen gavs möjlighet att fylla i enkäten. Av de elever som befann sig i 

klassrummet dagen då enkätstudien gjordes valde visserligen alla att fylla in enkäten, men 

vissa av de som sedan plockades ut för intervju valde att i detta skede tacka nej till vidare 

deltagande. Totalt tackade sex elever, var av hälften hade socioekonomiskt stark och hälften 

socioekonomiskt svag bakgrund, på detta vis aktivt nej till att delta i studien.  

Det är förstås omöjligt att utan vidare efterforskningar få klarhet i vilka resultaten hade 

blivit om inga elever varit frånvarande vid enkättillfället eller avböjt deltagande i 

intervjustudien. Det går dock att tänka sig att dessa elever, som undersökningen inte förmått 

inkludera, kan ha varit sådana som i mindre utsträckning trivdes på samhällskunskapen 

och/eller i sammanhang kopplade till skolan och universitetet. Kanske hade de därmed kunnat 

förmedla en annan, mer kritisk uppfattning av samhällskunskapen än de elever som i 

slutändan blev studiens deltagare. I så fall hade en studie med ett mindre bortfall kunnat ringa 

in fler av samhällsundervisningens potentiellt problematiska sidor och öka sin interna 

validitet. Det är också möjligt att eleverna som var frånvarande eller tackade nej till att bli 

intervjuade hade ett mindre intresse för samhällskunskap och/eller deltagande i samhällslivet. 

Om så är fallet kan den föreliggande studien vara bristande i sin interna validitet eftersom den 

inte ger de ointresserade ungdomarnas upplevelser tillräckligt stort utrymme. 

 För det andra utgjorde deltagarnas ålder en utmaning för den interna validiteten. I 

avsnittet som rörde det strategiska urvalet framlades idén att intervjuer med elever mellan 18 

och 19 års ålder var fördelaktigt eftersom dessa elever nyligen läst samhällskunskap på 

gymnasiet och därmed skulle kunna minnas och berätta mer om sina upplevelser av detta än 

exempelvis 25-åringar. Det visade sig dock att de deltagande eleverna i många fall hade svårt 

att minnas hur de upplevt samhällsundervisningen, trots att den bara ägt rum ett eller två år 

tidigare. Till viss del kunde detta problem avhjälpas genom de kompletterande 

lärarintervjuerna, men eftersom lärarna endast kunde återge hur undervisningen genomförts 

och inte hur eleverna upplevt densamma uppstod ändå en lucka i intervjumaterialet. 

Sammantaget innebär detta att studiens interna validitet, dess förmåga att undersöka det den 
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förutsatt sig att undersöka, försvagas. En lösning hade varit att istället intervjua elever som 

gick gymnasiets första eller andra år och därmed kunde förmedla mer omedelbara intryck av 

samhällsundervisningen. På grund av de forskningsetiska krav som ställs vid intervjuer med 

minderåriga var detta tyvärr inte möjligt.  

Utöver de validitetsproblem som redan diskuterats utgjorde de kvalitativa 

intervjuernas subjektiva natur en utmaning för den interna validiteten. Till skillnad från hos 

exempelvis Ekman (2007) genomfördes inga tester av elevernas kunskaper om demokrati, 

deras förmåga att tolka politiska budskap eller deras muntliga och skriftliga uttrycksförmåga. 

Istället grundades bilden av deras färdigheter på deras resonemang under intervjun. Detta gör 

att exempelvis elevernas demokratikunskaper inte kan isoleras från deras politiska 

självförtroende – snarare kommer de att vara sammankopplade. För att ta exemplet ett steg 

längre skulle detta kunna innebära att elever med en låg nivå av demokratikunskaper men hög 

nivå av politiskt självförtroende uppger att deras demokratikunskaper är större än vad som 

egentligen är fallet. I genomgången av studiens resultat kommer det att redovisas ett antal fall 

då elevernas sätt att besvara frågorna antydde att de hade en annan nivå på sina färdigheter än 

de själva uppgav. I relation till dessa fall blir det blir upp till läsaren att själv ta ställning till 

vilket de värderar högst – elevernas ord eller deras sätt att uttrycka sig. Redovisningen av 

materialets dubbla budskap gör att det blir mer otydligt vad som undersökningen egentligen 

avser att mäta, vilket kan försämra den inre validiteten. Tveksamheterna till trots har valet 

gjorts att inkludera detta dubbla perspektiv då det bidrar till att underlätta jämförelsen av 

elevernas utsagor och skapar en mer nyanserad undersökning. 

 Sist men inte minst kan uppsatsens interna validitet också ha påverkats negativt av 

skillnader i bland annat ålder, ordkunskap och referensramar mellan intervjuare och 

respondenter. Enligt Kvale och Brinkmann är det vid intervjuer med barn och unga särskilt 

viktigt att den som genomför intervjun inte betraktas som en lärare på vars frågor det gäller att 

svara ”rätt” (Kvale & Brinkmann 2014, 186). För att minimera detta problem har det vid 

intervjutillfället understrukits att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Deltagarna 

uppmanades även att ställa frågor om det var något de inte förstod. Liksom det tidigare 

framlagts har frågorna i såväl enkäten som i intervjuerna anpassats i syfte att undvika onödigt 

känsliga områden (exempelvis frågor om elevernas föräldrars inkomst) och missförstånd på 

grund av krångliga formuleringar. Utöver detta genomfördes i enlighet även en testintervju för 

att minska antalet ”minimal responses” och ge möjlighet att pröva hur frågorna fungerade. 

Dessa anpassningar till trots utgör aktivt deltagande i samhällslivet ett potentiellt både laddat 

och svårbegripligt ämne. Elevernas svar kan mycket väl ha påverkats av exempelvis en 
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önskan om att framstå som mer aktiva deltagare än vad de i själva verket är, eller av en 

osäkerhet kring de begrepp som användes. 

 

Extern reliabilitet 

I syfte att stärka den externa reliabiliteten, det vill säga möjligheten att replikera 

undersökningen, har detta metodkapitel innehållit en återgivning av undersökningens 

tillvägagångssätt. Bland bilagorna återfinns även enkäten och intervjuguiderna som använts, 

vilket ytterligare bör underlätta för den som önskar pröva studiens hållbarhet genom att 

genomföra den ytterligare en gång. Med detta sagt är dock svårt att helt replikera en kvalitativ 

studie eftersom det, likt Bryman framlägger, inte går att frysa de sociala omständigheter som 

utgjorde studiens kontext (Bryman 2018, 465). 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer undersökningens resultat att presenteras och analyseras med 

utgångspunkt i studiens forskningsfrågor.  

 

5.1 Hur uppfattar eleverna sina förutsättningar? 

Avsnitten som här följer kommer att behandla studiens första forskningsfråga, det vill säga 

hur elever som själva är från socioekonomiskt svaga respektive socioekonomiskt starka 

grupper upplever sina förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet. Först kommer ett 

bakgrundsavsnitt där elevernas tidigare erfarenheter av aktivt deltagande i samhällslivet 

presenteras. Sedan följer ett avsnitt som går igenom vad eleverna själva säger om sina 

förutsättningar för aktivt deltagande. I detta avsnitt undersöks även huruvida det finns 

skillnader mellan hur eleverna från socioekonomiskt svag respektive stark bakgrund upplever 

sina förutsättningar för deltagande och hur dessa skillnader i så fall ser ut. 

 

5.1.1 Bakgrund: Elevernas erfarenheter av aktivt deltagande 

Rim (socioekonomiskt svag bakgrund) 

Rim har ett flertal tidigare erfarenheter av aktivt deltagande i olika sfärer. Det som hon främst 

lyfte fram var sitt engagemang i den civila sfären, närmare bestämt sitt engagemang i en 

organisation som arbetar med samhällsfrågor. Genom organisationen har Rim fått utbildning i 

vissa samhällsfrågor och hon har sedan blivit ledare för en grupp med ungdomar som i sin tur 

ska utbildas. Rim sade att hon genom sitt engagemang i organisationen kunde påverka i de 
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samhällsfrågor som togs upp eftersom olika yrkesgrupper kopplade till organisationen 

brukade fråga efter hennes och de andra ungdomarnas åsikter.  

 Utöver engagemanget i organisationen har Rim varit aktiv i den civila sfären på 

ytterligare ett par olika sätt. En gång skrev hon under en namninsamling från Amnesty, en 

annan gång deltog hon i en manifestation på torget som rörde slaveri i Syrien. Deltagandet i 

manifestationen berodde delvis på att hon hade vänner som var med och arrangerade, pratade 

och sjöng. Det berodde även på att Rim reagerade starkt mot kränkningen av mänskliga 

rättigheter. På frågan om hon skulle kunna göra något liknande igen svarade hon ”Jomen 

självklart”. Rim har även viss erfarenhet av aktivitet i den offentliga sfären då hon vid ett 

tillfälle röstat i ett politiskt val. Hon kände sig nöjd med partiet hon röstade på och tänker att 

hon kommer fortsätta delta i framtida val. 

Samtidigt som Rim alltså har flera erfarenheter av aktivt deltagande i samhällslivet 

finns det praktiska omständigheter som hindrade ytterligare deltagande. Utöver sitt skolarbete 

och engagemanget i organisationen jobbar Rim halvtid som servitris. Därmed blir det svårt att 

hinna med andra typer av aktivt deltagande, vilket bland annat speglas i detta citat: 

 

Mm, politisk förening har jag hört om, jag fick kontakt med en från Unga Vänster och de sa 

”Häng med någon gång på något möte!”, men jag hade aldrig tid för jag jobbade jättemycket. 

Så det hände aldrig, jag sade ”Jag har ingen tid”. Och jag är inte så politiskt aktiv så jag kände 

att det var inget för mig. 

 

En liknande konflikt mellan aktivt deltagande i samhällslivet och vardagens krav återkom då 

Rim sade att hon varit intresserad av att gå på klimatstrejk vid stadshuset men att hon istället 

prioriterat skolarbetet. Hon menade dock att hon kanske kommer delta i framtiden, men 

endast om hon får mer tid. 

Sammanfattningsvis har Rims deltagande främst ägt rum inom den civila sfären, men 

ibland även i den offentliga. Hon kan sägas befinna sig på standby-medborgarens nivå då hon 

inte varit kontinuerligt politiskt aktiv men återkommande visar förmåga att engagera sig när 

det dyker upp något hon anser vara särskilt viktigt. Om hon haft mer tid är det möjligt att hon 

hade gått med i Ung Vänster eller något liknande och därmed kommit upp på den aktiva 

medborgarens nivå. Med tanke på engagemanget i organisationen skulle det kunna sägas att 

Rim redan är en aktiv medborgare, men eftersom organisationen tycks vara mer av en 

utbildning än en intresseorganisation kan den sägas representera en mer begränsad form av 

deltagande än en vanlig politisk förening. 
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Robin (socioekonomiskt svag bakgrund) 

Jämfört med Rim har Robin något mindre erfarenheter av aktivt deltagande i samhällslivet, 

men han har ändå gjort en handfull olika saker. I likhet med Rim har han varit aktiv i den 

civila sfären genom att skriva under en namninsamling för någon som var felaktigt dömd, och 

han sade att han skulle kunna göra något liknande igen. Han har även provat vara aktiv i den 

offentliga sfären då han har röstat i kyrkovalet och han sade sig planera på att fortsätta rösta i 

framtiden.  

Utöver ovanstående aktiviteter har Robin delat inlägg som rör miljöfrågor på 

Instagram och han sade att han förmodligen kommer fortsätta med detta. Han har dock inte 

själv skrivit om något som rör samhällsfrågor på sociala medier. När han gick första året på 

gymnasiet skrev han en insändare som en del av en skoluppgift, vilket han upplevde som 

roligt och inte så svårt eftersom ”man fick skriva vad man själv tyckte”. Han sade att han 

skulle kunna tänka sig skriva en ”riktig” insändare i framtiden om han ansåg något vara 

väldigt fel. Robin har även varit aktiv i den privata sfären då han brukat diskutera politik med 

vännerna, vilket han beskrev på följande sätt: 

 

Då är det mest om partierna, om hur de borde göra, men det brukar vara ganska svårt, ganska 

typ flummigt, man brukar landa in i allt annat som inte ens handlar om det... 

 

Bortsett från det som Robin redan gjort finns det några saker han inte testat men skulle kunna 

tänka sig göra i framtiden. För det första har han och hans vänner pratat om att starta en 

skoltidning ihop. Det är dock oklart om tidningsprojektet kommer att bli av och om innehållet 

i så fall skulle vara kopplat till samhällsfrågor. För det andra skulle han kunna tänka sig att i 

framtiden gå i en demonstration. Han skulle även kunna tänka sig att gå med i en politisk 

förening, även om han sade sig tveka lite mer inför den saken. 

 Sammantaget har Robins engagemang främst haft karaktären av enstaka aktiviteter 

inom den civila och den offentliga sfären. Han skulle kunna sägas likna en standby-

medborgare då hans deltagande endast varit sporadiskt men han ändå regelbundet diskuterar 

politik samt uttrycker ambitioner om ett potentiellt större deltagande i framtiden. Om han 

skulle börja gå i demonstrationer, starta en tidning eller gå med i en förening hade han kunnat 

ta sig upp till den aktiva medborgarens nivå. 
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Raashida (socioekonomiskt svag bakgrund) 

Raashidas engagemang karaktäriseras av en skiftande aktivitetsnivå. Under valåret 2018 var 

hon under en kortare period aktiv i den offentliga sfären då hon gick med i ett politiskt 

ungdomsförbund och arbetade vid valstugorna. Hon sade att hon gick med i ett politiskt 

ungdomsförbund på grund av sin politiskt aktiva syster och att hon tyckte engagemanget gick 

bra. Det var svårt att få ett tydligt svar på varför hon slutade vara med i det politiska 

ungdomsförbundet, men hon hänvisade bland annat till att hon inte kände sig tillräckligt insatt 

och att det blev för mycket möten att hålla ordning på. Raashida har ännu inte hunnit rösta 

men tänkte att hon kommer göra det i framtiden eftersom hon menade att ”Man vill ju vara 

med och påverka, alltså ändå lite, känner jag”. 

Raashida har även provat på att engagera sig i den civila sfären då hon en deltog i en 

manifestation mot slavhandeln i Libyen. Hon fick kännedom om manifestationen via 

kompisar som delade information i sociala medier (Instagram) och sade att hon gick dit 

eftersom hon tyckte det kändes ”jätteviktigt”. Vidare sade hon att deltagandet i 

manifestationen kändes mycket bra och hon skulle kunna tänka sig att göra det igen. Raashida 

har dessutom vid ett tillfälle skrivit på sociala medier om förföljelsen av muslimer i Kina samt 

har både delat och ”gillat” många saker kopplat till den frågan. Engagemanget minskade dock 

eftersom hon inte upplevde att det gjorde någon skillnad samt kände att det blev ”mindre 

aktuellt”. Raashida har aldrig skrivit under en namninsamling men sade att hon skulle kunna 

tänka sig att göra det. 

Raashidas aktiviteter har ägt rum i både den offentliga och den civila sfären, men just 

vid intervjutillfället var hon inte direkt aktiv i någon av dem. Hon tycktes dock vara beredd att 

eventuellt engagera sig igen. Sammantaget skulle Raashida kunna sägas befinna sig på 

standby-medborgarens nivå. 

 

Nina (socioekonomiskt stark bakgrund) 

Nina har hittills endast varit aktiv i den civila sfären. Den mest ambitiösa aktiviteten var när 

hon en gång deltog i en manifestation mot rasism. Hon gick dit eftersom hon fått höra om 

manifestationen via sociala medier, tyckte att ämnet var viktigt och hade kompisar som skulle 

gå. Erfarenheten var positiv och hon sade att hon skulle kunna tänka sig att gå på en 

manifestation igen om hon hade tid och ämnet kändes viktigt. Nina har även skrivit under en 

namninsamling men minns inte längre vad det handlade om. 

När det gäller deltagande i den offentliga sfären har Nina ännu inte hunnit rösta i något 

val men hon sade att hon kommer göra det i framtiden. I övrigt har hon skickat med sina 
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åsikter till skolans ”programforum”, men de har inte alltid hunnit tas upp. Nina sade också att 

hon ofta ser andra skriva och dela åsikter på sociala medier men att hon själv bara delat några 

saker och inte skrivit något eget. Hon menade att hon i framtiden kanske skulle kunna skriva 

något eget på sociala medier, men sade samtidigt att hon var lite rädd för att det skulle bli en 

”backlash” om hon inte visade sig tillräckligt kunnig. Om hon hade tid skulle hon eventuellt 

kunnat tänka sig gå med i en politisk förening, men hon upplevde det som svårt att hitta någon 

som hon höll med på alla punkter.  

 Utifrån Ninas uttalanden verkar det troligt att hon i framtiden kommer delta i den 

offentliga sfären genom att rösta i val, men fram tills nu har hon enbart rört dig i den civila 

sfären. Aktivitetsnivån skulle kunna betecknas som standby-medborgarens. 

 

Natalie (socioekonomiskt stark bakgrund) 

Natalie har varit aktiv inom den civila sfären då hon har deltagit i manifestationer vid Pride. 

Hon har inte deltagit i andra manifestationer eller strejker då hon upplevt det som betungande 

att läsa på om olika frågor, men hon påpekade att hennes mamma ofta demonstrerar. Natalie 

har även skrivit upp sig på en namninsamling men minns inte längre vad det gällde. Under 

förutsättning att hon var insatt i frågan uppgav Natalie att hon skulle kunna tänka sig skriva 

under fler namninsamlingar i framtiden.  

Inom den offentliga sfären har Natalie deltagit genom att rösta i EU-valet. Hon 

menade att valdeltagandet är något jätteviktigt som hon absolut kommer fortsätta med. Natalie 

har ännu inte varit med i någon politisk förening men sade att hon blir inspirerad av sin 

mamma som är en mycket aktiv medlem i ett politiskt parti. Hon sade dock att hon för 

tillfället prioriterade skolan och inte var säker på om hon kommer att bli lika aktiv som sin 

mamma i framtiden. Utöver detta har Natalie ibland delat sådant som rört samhällsfrågor på 

Instagram och har en gång lagt upp en ”händelse” på Instagram eller Snapchat som rörde 

feminism och publicerades i samband med internationella mans- eller kvinnodagen (hon 

mindes inte själv exakt vilken plattform hon använde eller vilket tillfälle det var).  

På fritiden är Natalie ofta aktiv i den privata sfären genom att diskutera politik med 

sina föräldrar och ibland även med vännerna. Dessa samtal har i allmänhet inte en 

argumenterande karaktär. Snarare innebär samtalen att hon får kunskap om samhällsfrågor 

och möjlighet att positionera sig själv i dessa när hon pratar med föräldrarna. När hon pratar 

med vännerna karaktäriseras samtalen av att de brukar hålla med varandra i politiska frågor. 

Över lag beskrev Natalie sig själv som ”lite halvt” politiskt engagerad. Hon skulle kunna 

sägas befinna sig på standby-medborgarens aktivitetsnivå. 
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Nils (socioekonomiskt stark bakgrund) 

Nils har varit aktiv i den civila sfären då han några gånger skrivit under namninsamlingar som 

elever kommit med till skolan. Han sade att han skulle kunna tänka sig skriva under fler 

namninsamlingar i framtiden eftersom det går fort och bara kräver att han håller med om en 

specifik och avgränsad fråga. Eftersom han inte haft åldern inne har han inte ännu röstat i val 

och därmed inte varit aktiv i den offentliga sfären. Han sade dock att han tänker rösta i 

framtida val eftersom han anser valdeltagande utgöra en plikt så länge man är ”intresserad av 

politik”, vilket han uppgav sig själv vara.  

 Ibland har Nils ”gillat” andras inlägg i samhällsfrågor på sociala medier. Han har inte 

skrivit några liknande inlägg själv men sade att han skulle kunna tänka sig att göra det om han 

brann för en fråga. Han uttryckte sig på liknande sätt gällande deltagande i en demonstration 

eller manifestation. I övrigt ansåg han att deltagandet i politiska rörelser var ett mer effektivt 

sätt att skapa förändring än att som enskild medborgare söka kontakt med lokala politiker. 

Trots detta har han ändå inte känt för att gå med i någon politisk förening eftersom han inte 

hittat någon som han håller med på ”alla punkter”. Nils är aktiv i den privata sfären då han 

ofta diskuterar politik med sina föräldrar. 

 Nils erfarenheter av deltagande är relativt begränsade – det rör sig i princip bara om 

deltagande i den civila sfären genom undertecknandet namninsamlingar. Eftersom han ändå 

sade att han intresserar sig för politik och avser rösta i framtiden kan han dock anses befinna 

sig på standby-medborgarens nivå. 

 

5.1.2 Elevernas uppfattningar om sina förutsättningar för deltagande 

Faktakunskaper 

Eleverna i undersökningen hade en sinsemellan varierande syn på de egna faktakunskaperna. 

Variationen yttrade sig dels genom att vissa elever ansåg sig vara mer kunniga än andra, dels 

genom att de hade olika upplevelser av vilka kunskaper som var viktiga för aktivt deltagande i 

samhällslivet. Här nedan kommer först elevernas generella syn på den egna kunskapsnivån att 

presenteras. Sedan kommer en mer detaljerad redogörelse för vilka kunskapsområden 

eleverna upplevde som viktiga och hur de bedömde sina kunskaper på just dessa områden. 

 Beträffande den generella kunskapsnivån ansåg samtliga elever med socioekonomiskt 

svag bakgrund att de inte riktigt hade vad som krävdes för aktivt deltagande. Bland eleverna 

med socioekonomiskt stark bakgrund hyste Natalie liknande tvivel, medan Nina ansåg sig ha 

relativt goda kunskaper och Nils upplevde sina kunskaper som rätt och slätt ”goda”. Därmed 
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kan konstateras att eleverna från socioekonomiskt starka hem tycks vara snäppet tryggare med 

sin generella kunskapsnivå, även om Natalie utgör ett undantag. 

 Vilken typ av kunskaper ansåg sig då eleverna behöva för att vara aktiva deltagare i 

samhällslivet? Samtliga elever uttryckte att kunskap om olika gruppers värderingar var viktig 

för aktivt deltagande i både den offentliga och den civila sfären. Bland annat yttrade sig detta 

genom att Robin, Raashida och Natalie sade sig behöva mer kunskaper om olika partiers 

värderingar för att kunna rösta i politiska val. Även Nils ansåg att kunskap om olika gruppers 

värderingar var viktigt men sade sig redan vara tillräckligt kunnig för att gå och rösta. Rim, 

Robin och Natalie, som alla eventuellt skulle kunnat tänka sig gå med i en politisk förening, 

uttryckte att de hade behövt ha mer kunskaper om olika föreningarnas värderingar för att 

kunna avgöra vilken som passar dem. Natalie lade också fokus på vikten av att vara mer insatt 

i de politiska föreningarnas viktigaste frågor.  

Att vara insatt i specifika frågor var också något samtliga elever betraktade som viktigt 

för att kunna engagera sig politiskt, såväl i den offentliga som i den civila sfären. Detta visade 

sig bland annat genom att alla eleverna angav att de skulle kunna antingen skriva under en 

namninsamling, vara aktiva på sociala medier, gå med i en förening eller delta i en 

manifestation/demonstration så länge de upplevde sig som insatta. Ofta menade eleverna dock 

att det, utöver större kunskaper, även skulle krävas att frågan kändes särskilt viktig för dem 

eller att de hade mer tid för att de faktiskt skulle aktivera sig.  

Vissa av eleverna upplevde sig redan ha särskilda kunskaper i relation till specifika 

frågor. Bland eleverna från socioekonomiskt svag bakgrund var det endast Robin som beskrev 

sig själv som särskilt kunnig på ett visst område – han ansåg sig veta mycket om miljöfrågor. 

I gruppen av elever med socioekonomiskt stark bakgrund uppgav sig Natalie vara bekväm 

med frågor relaterade till feminism och vegetarianism medan Nils upplevde sig ha fördjupade 

kunskaper i politik och nationalekonomi. Sammanfattningsvis tyder detta på att eleverna med 

socioekonomiskt stark bakgrund upplevde sig besitta fördjupade kunskaper i större 

utsträckning än eleverna med socioekonomiskt svag bakgrund. 

Hos Robin och Natalie fanns en tydlig koppling mellan fördjupad kunskap och 

aktivitet – Robin hade delat inlägg på Instagram som rörde miljöfrågor och Natalie hade själv 

lagt upp en ”händelse” på sociala medier som var kopplad till feminism. Det kan ses som ett 

tecken på att kunskap om specifika frågor verkligen gav eleverna i undersökningen bättre 

förutsättningar för deltagande. Samtidigt är det i så fall anmärkningsvärt att Nils, som enligt 

sin egen bedömning har den bästa kunskapsnivån, var den elev som hade minst egna 

erfarenheter av aktivt deltagande. 
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 Kunskap om olika gruppers värderingar och om specifika samhällsfrågor var som sagt 

något samtliga elever betraktade som viktigt. Eleverna med socioekonomiskt svag bakgrund 

utmärkte sig dock genom att även lägga fokus på mer vardagsnära kunskapers betydelse för 

aktiviteter i såväl den offentliga som den civila sfären. Till exempel menade Rim att det är 

viktigt med kunskap om lagar, exempelvis vad som är tillåtet eller förbjudet vid strejker. 

Dessutom menade Rim att det är viktigt med kunskap om privatekonomi och hur man ska 

sköta kontakter med myndigheter. Det visade sig bland annat i följande citat, där Rim gav 

uttryck för vad hon upplevde saknades i samhällskunskapen: 

 

Jag känner att man bara får lära sig lite översiktligt, sen får vi inte lära oss om 

Försäkringskassan, A-kassan, Arbetsförmedlingen, sådana där grejer som man liksom behöver 

för det får man typ lära sig sen. Och jag har erfarenhet av mina syskon att när de har gjort det 

så har de gjort fel och så har de fått ekonomiska problem. 

 

Det går att argumentera för att Rim här efterfrågar en typ av kunskap som inte har något med 

förutsättningar för aktivt deltagande att göra. Liksom tidigare studier visat finns det dock ofta 

en koppling mellan socioekonomisk situation och grad av deltagande. Att klara av sin ekono-

miska situation kan därmed generellt sett tänkas stärka förutsättningarna för att delta. 

Dessutom fanns det i Rims vardag ett mycket konkret dylikt samband mellan privatekonomi 

och deltagande. Det faktum att Rim arbetar halvtid vid sidan av studierna är förmodligen ett 

resultat av att hon behövt bidra till sin egen försörjning då hon inte bor tillsammans med 

någon av sina föräldrar. Enligt Rim innebar extraarbetet, som ju är tydligt kopplat till hur hon 

hanterar sin privatekonomi, att hon inte hade tid att vara med i en politisk förening. 

Även Raashida värdesatte praktiska kunskaper på ett annat sätt än eleverna från 

socioekonomiskt stark bakgrund – hon sade bland annat att hon skulle velat veta mer om hur 

man rent konkret går till väga när man röstar eller är med i en politisk förening. Robin tycktes 

delvis vara inne på samma spår men uttryckte sig inte lika tydligt – han efterlyste mer 

kunskap som man ”får användning för i verkliga livet”. Eftersom eleverna från 

socioekonomiskt stark bakgrund inte påtalade något behov av mer vardagsnära kunskaper går 

det inte med säkerhet att säga hur de ansåg sig ligga till på detta område. Själva det faktum att 

eleverna inte tog upp det till diskussion kan dock tyda på att de antingen inte upplevde det 

som viktigt eller att de redan upplevde sig besitta denna typ av kunskaper. 

Allt som allt tyder intervjuerna på att eleverna från socioekonomiskt stark bakgrund 

upplevde sig ha bättre kunskaper både om politik i allmänhet och om specifika frågor. 
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Eleverna med socioekonomiskt svag bakgrund utmärkte sig genom att efterfråga mer 

vardagsnära kunskaper. När det gäller kunskaper om olika gruppers värderingar går det inte 

att se någon tydlig skillnad mellan eleverna från olika socioekonomisk bakgrund.  

 

Tolkningsförmåga 

Bland eleverna från socioekonomiskt svag bakgrund förekom olika inställningar till den egna 

tolkningsförmågan. Raashida uttryckte själv ingen större oro över sin tolkningsförmåga, men 

sade att vissa saker gick bra att tolka och andra var svårare. Hon kom inte med några konkreta 

exempel för att förklara detta, men det kan nämnas att hon hade märkbart svårare än resten av 

eleverna att tolka frågorna under intervjun. Även Rim upplevde sig ha en bitvis bristande 

förmåga. Hon sade sig ha svårt att förstå vad hon kallar för ”gammeldags svenska” och tänkte 

sig att hon skulle kunna ha problem med att tolka ett partiprograms innebörd på grund av att 

det innehåller en viss slags ”politiska ord”. Hon beskrev även att svårigheten med 

tolkningsförmågan ibland medfört problem i skolan. Ett exempel på detta var när Rim trodde 

att hon läst en text ”jättebra” vid nationella proven men i efterhand fick veta att hon 

missförstått textens innebörd. Robin ansåg sig däremot ha bra tolkningsförmåga, vilket han 

menade visade sig genom att han på egen hand lyckats skapa sig en helhetsbild av de olika 

partiernas åsikter inför sitt deltagande i kyrkovalet. 

 Hos eleverna med socioekonomiskt stark bakgrund fanns också en blandning 

av tvivel och säkerhet i relation till den egna tolkningsförmågan. Nina ansåg sig förstå ”det 

generella” men upplevde det som svårt att tolka exempelvis partiernas reklamfilmer eftersom 

de ”undviker att säga rakt ut vad de menar” och använder metaforer. Hon menade också att 

det kunde vara svårt för henne att förstå vad ett parti ville genom att bara läsa på deras 

hemsida, men sade samtidigt att hon skulle kunna lösa det genom att jämföra med flera källor. 

Vidare kände Nina att samhällsfrågor som presenterades i sociala medier var lättare att tolka 

eftersom hon upplevde det som ett ärligare medium. Nina beskrev själv skillnaden i följande 

citat: 

 

(…) för om det är kanske en enskild person som ska uttrycka sin åsikt då har den inte något 

ansvar mot någon annan att vinkla det på ett visst sätt eller använda vissa ord som låter bättre 

och smartare utan där blir det lite mer ärligt bara, man kan uttrycka exakt det man vill. 

 

Även Natalie menade att det kunde vara svårt att förstå partiernas egna hemsidor, men att 

material som partierna anpassat till ungdomar eller som presenteras i sociala medier var 
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lättare att tolka. Trots att de själva uttryckte vissa tvivel inför den egna förmågan tycktes dock 

både Nina och Natalie ha lätt att förstå intervjuns frågor och bakomliggande sammanhang. 

Nils gav inte uttryck för några tvivel utan sade tvärtom att han brukade ha ”rätt lätt” för att 

förstå vad som menades med olika uttalanden.  

 Sammantaget är det svårt att baserat på elevernas egna utsagor se några skillnader i 

tolkningsförmåga kopplade till socioekonomisk bakgrund. När intrycket av elevernas förmåga 

att förstå intervjufrågorna tas med i beräkningen framträder dock en bild av att eleverna med 

socioekonomiskt stark bakgrund hade tendens att underskatta sin tolkningsförmåga och 

därmed trots allt har bättre förutsättningar på detta område än eleverna vars bakgrund är 

socioekonomiskt svag. 

 

Muntlig uttrycksförmåga 

De flesta eleverna ansåg sig ha en godtagbar muntlig uttrycksförmåga. Undantaget var 

Raashida som ansåg sig ha en dålig nivå och beskrev att hon brukade vara mycket nervös om 

hon skulle prata inför folk. Att prata inför den egna klassen upplevde hon dock som relativt 

oproblematiskt eftersom hon känner klasskompisarna. Det kan i övrigt konstateras att 

Raashida vid intervjutillfället svarade mycket kortfattat på samtliga frågor och att intervjun 

med henne därmed endast varade cirka 30 minuter, jämfört med Nina och Natalies cirka 50 

minuter. För att övergå till de andra eleverna med socioekonomiskt svag bakgrund upplevde 

Rim att hon brukade klara sig bra med sin förmåga. Hon exemplifierade detta genom att 

berätta hur hon klarat av en situation då hon, i egenskap av ungdomsledare en organisation, 

skulle hålla ett muntligt framträdande och med kort varsel fick reda på att det skulle finnas 

150 åhörare. Rim tycktes vara nöjd med sin insats. Robin verkade ännu mer positivt inställd 

till sin egen muntliga förmåga – han sade sig ha fått beröm från lärare för att han var bra på att 

övertyga med retoriska knep, exempelvis strategiska upprepningar av vissa ord. 

När det gäller eleverna med socioekonomiskt stark bakgrund uppgav Nina och Natalie 

att de i allmänhet kände sig bekväma med sin muntliga uttrycksförmåga, samtidigt som de 

framförde vissa reservationer. Nina beskrev att hon helst undviker oförberedda tal och att hon 

upplevde att andra kan vara bättre än henne på att engagera åhörarna och förklara så att alla 

förstår. Natalie sade att det är lätt att argumentera och diskutera i hemmet (vilket hon ofta gör) 

men att hon kunde tycka det kändes jobbigt med muntliga framföranden i skolan då hon måste 

”prestera”. Även Nils ansåg sig ha god muntlig förmåga men uttryckte inga särskilda 

reservationer. Däremot sade han att han brukar prata mycket under lektionerna. Han menade 
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vidare att goda kunskaper gör man kan ”klara sig” i samband med de flesta aktiviteter, nästan 

oavsett hur den muntliga förmågan ser ut.  

I relation till den muntliga uttrycksförmågan upprepade sig återigen samma mönster 

som i det ovanstående avsnittet. I båda socioekonomiska grupper fanns elever som uttryckte 

tvivel respektive kände sig mer säkra på den egna förmågan. Än en gång antyder dock 

intrycken från intervjutillfället att eleverna med socioekonomiskt stark bakgrund hade ett 

större försprång än de själva uppgav. 

 

Skriftlig uttrycksförmåga 

Bland eleverna med socioekonomiskt svag bakgrund förekom skiftande uppfattningar om den 

egna skriftliga uttrycksförmågan. Rim upplevde att hon ibland hade alltför litet ordförråd 

jämfört med sina klasskamrater och att detta kunde medföra problem när hon skulle uttrycka 

sig skriftligt i skolan. Robin beskrev sin skriftliga förmåga som ”okej” och menade att den var 

tillräcklig för att exempelvis skriva en insändare till tidningen (vilket han en gång fått prova 

göra som en skoluppgift). Raashida tyckte att hennes förmåga i allmänhet var tillräcklig. 

Bland eleverna med socioekonomiskt stark bakgrund var intrycket mer enhetligt. Nina 

och Natalie menade båda att de hade den skriftliga uttrycksförmåga de behövde. De sade 

också båda att de var bättre på att uttrycka sig skriftligt än muntligt och kopplade detta till 

möjligheten att ta sig tid att tänka, sudda och ändra. Natalie sade dessutom att hon upplevde 

sig ha snäppet bättre ordförråd än sina jämnåriga. Nils upplevde sin skriftliga förmåga som 

riktigt god. Sammanfattningsvis tycktes eleverna med socioekonomiskt stark bakgrund ha en 

lite mer positiv uppfattning av den egna skriftliga uttrycksförmågan. 

 

Politiskt självförtroende 

De flesta eleverna ansåg sig ha ett godtagbart politiskt självförtroende, men det fanns 

undantag. Bland eleverna med socioekonomiskt svag bakgrund finner vi Robin, som ansåg sig 

ha dåligt politiskt självförtroende. Detta bör dock kontrasteras mot att Robin ändå menade att 

hans politiska självförtroende räckte till att rösta i val, skriva en insändare, dela saker i sociala 

medier och gå med i en förening. De enda sammanhang som han nämnde där självförtroendet 

skulle vara otillräckligt är om han skulle prata om en samhällsfråga på torget eller lägga upp 

på samhällsrelaterade filmklipp på Youtube. Att hålla ett tal på torget var något som andra 

elever, likt exempelvis Raashida, inte heller upplevde sig ha självförtroende nog att göra, trots 

att de bedömde sitt självförtroende som gott. Därför kan det vara så att Robins politiska 

självförtroende egentligen inte var så annorlunda än de andra elevernas. Rim sade sig ha ett 
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gott politiskt självförtroende och menade att hon vågade stå för sin åsikt även när hon omgavs 

av sådana som tyckte annorlunda. 

 I gruppen med socioekonomiskt stark bakgrund utmärkte sig Natalie genom att i likhet 

med Robin uttrycka tvivel inför det egna politiska självförtroendet. Gällande Natalies 

bristande självförtroende menade hon själv att det räckte till att gå i en demonstration samt till 

att diskutera och argumentera med de närmaste. Däremot ansåg hon inte att det skulle räcka 

till att gå med i en förening, även om hon höll med om dess åsikter. Att självförtroendet skulle 

vara otillräckligt för att gå med i en förening berodde enligt Natalie på att hon inte skulle 

lyckas vara tillräckligt insatt och engagerad i föreningens arbete. Det kan vara värt att påpeka 

att Natalie ofta underströk sina föräldrars politiska kunskaper och sin mammas stora 

partipolitiska engagemang. Visserligen sade hon att mammans engagemang var inspirerande, 

men det är möjligt att det även har satt en ovanligt hög standard för vad som krävs av den som 

deltar i det politiska föreningslivet. Den socioekonomiskt resursstarke Nils gav däremot 

uttryck för att ha ett stort politiskt självförtroende. 

Det kan även vara värt att påpeka att eleverna från socioekonomiskt starka hem 

förenades av att de alla tog upp svårigheter relaterade till att stå för sin åsikt eller vara med i 

ett sammanhang där andra tycker annorlunda eller är mer kunniga. Nina menade hon var 

tveksam till att säga sin åsikt inför en större grupp människor som tycker annorlunda, men 

upplevde det som lättare att säga vad hon tycker i mindre sammanhang och i sociala medier. 

Hon förklarade det sistnämnda med att det är lättare att våga ”skriva till en annan skärm” än 

att tala direkt till en eller flera personer. Natalie hade delvis en annan syn på sociala medier. 

Hon ansåg det troligt att ett uttalande i sociala medier skulle medföra en motreaktion som 

måste bemötas och underströk att hon därför skulle behöva vara mycket kunnig på området 

för att våga skriva något inlägg i en samhällsfråga på exempelvis Instagram. Hon uppgav 

dock att hon ansåg sig ha denna typ av kunskaper i sina kärnfrågor, det vill säga 

vegetarianism och feminism. Nils gav uttryck för en liknande typ av oro då han sade att det 

skulle vara jobbigt om det uppstod ett drev på sociala medier med anledning av något han 

skrivit i en samhällsfråga. I övrigt ansåg Nils att han skulle klara av att bemöta kritik mot sina 

ställningstaganden så länge det inte medförde ett reellt hot om fysiskt våld. 

Liksom det redan har antytts gav eleverna från socioekonomiskt stark bakgrund 

generellt sett mer omfattande svar på intervjufrågorna och tog på så vis större plats i 

undersökningens sammanhang. Sammantaget kan den socioekonomiskt starka gruppens 

tendens att ta för sig mer av talutrymmet vara ett tecken på en större muntlig uttrycksförmåga. 

Det kan också vara ett tecken på att eleverna från socioekonomiskt stark bakgrund har ett 
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större politiskt självförtroende. Det är dock svårt att fastslå något med säkerhet i denna fråga 

då det motsägs av vissa elevers egna uttalanden. 

 

Sammanfattning   

Allt som allt gav elevernas tidigare erfarenheter, deras tankar om framtiden och deras 

bedömning av de egna förutsättningarna en ganska positiv bild av elevernas förutsättningar 

för aktivt deltagande i såväl den officiella som den civila sfären. Med sina endast sporadiska 

politiska aktiviteter och sina försiktiga planer på att bli mer aktiva i framtiden liknade de 

flesta av eleverna det som av Amnå, Ekström och Stattin kallar för standby-medborgare. 

Resultatet ger visst stöd till den tidigare forskningens bild av standby-medborgaren som den 

vanligaste medborgartypen (Amnå, Ekström och Stattin 2016, 96–97). Det är dock svårt att 

med utgångspunkt i intervjumaterialet avgöra om deltagarna i studien även liknar standby-

medborgare i bemärkelsen att de har större kunskaper och större politiskt intresse än andra 

ungdomar.  

Samtidigt som det fanns likheter beträffande medborgartyperna framkom också 

skillnader mellan de sex eleverna. De tre som kom från socioekonomiskt starka hem hade mer 

genomgående goda förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivets offentliga och civila 

sfär, medan eleverna från socioekonomiskt svaga hem oftare saknade tillräckliga 

förutsättningar. Empirin ger även visst stöd till antagandet om att elever från socioekonomiskt 

svag bakgrund har problem med den skriftliga och muntliga uttrycksförmågan. Det är dock 

svårt att säga något helt säkert om elevernas förutsättningar för deltagande, bland annat 

eftersom elevernas självskattningar ofta motsades av det intryck som förmedlades via 

intervjun. 

 

5.2 Kan skillnaderna mellan elevgrupperna kopplas till undervisningen? 

I ovanstående avsnitt, som behandlat studiens första forskningsfråga, har vi kunnat konstatera 

att det finns vissa skillnader och likheter mellan hur eleverna från socioekonomiskt stark 

respektive socioekonomiskt svag bakgrund upplever sina förutsättningar för deltagande. Den 

andra frågan, som här kommer att behandlas, handlar om huruvida skillnaderna mellan de 

socioekonomiskt starka och de socioekonomiskt svaga elevernas uppfattning av sina 

förutsättningar kan kopplas till den undervisning de fått i samhällskunskap.  

Som bakgrund till den andra frågan ges nedan en beskrivning av hur elevernas 

samhällsundervisning sett ut under gymnasietiden, baserad på lärarintervjuerna. Sedan följer 
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en presentation av elevernas reflektioner kring samhällsundervisningen och hur de upplevt sig 

få utveckla sina förutsättningar på samhällskunskapslektionerna respektive i hemmet. 

Samtidigt kommer elevernas reflektioner att kopplas till studiens teori för att kunna diskutera 

huruvida samhällskunskapen fungerar kompensatoriskt eller förstärker skillnader mellan 

elever med olika socioekonomisk bakgrund. 

 

5.2.1 Bakgrund: Elevernas samhällsundervisning under gymnasietiden 

Alla elever som medverkade i studien gick på samma program och hade läst kurserna 

Samhällskunskap 1b och Samhällskunskap 2 på gymnasiet. Eftersom de gick i olika klasser 

hade de dock haft olika lärare. Rim och Robin hade läraren Erika i Samhällskunskap 1b och 

Filippa i Samhällskunskap 2. Raashida, Nina, Natalie och Nils hade läraren Ida i 

Samhällskunskap 1b och Sigrid i Samhällskunskap 2. Med tanke på att det förekommit så 

många olika lärare kan det tyckas svårt att ge en generell bild av vilken undervisning eleverna 

fått. Tre av de fyra lärarna uppgav dock att de arbetat på mycket likartat sätt och delat samma 

mall för planering. Undantaget är Erika, det vill säga den lärare som Rim och Robin hade i 

Samhällskunskap 1b. Tyvärr kunde denna lärare inte ställa upp på intervju och det saknas 

därmed en tydlig redogörelse för hur hennes undervisning skilt sig från de andras. 

Hur såg då samhällskunskapen ut för majoriteten av eleverna? Följande citat från 

läraren Ida sammanfattar vilket innehåll som eleverna (förutom Rim och Robin) arbetade med 

under Samhällskunskap 1b: 

 

I Samhällskunskap 1b hade vi en ganska stor del demokrati, mänskliga rättigheter, 

Riksdag/Sveriges statsskick och EU. Sedan jobbade vi med politiska ideologier och 

välfärdsmodeller, fast jag är inte helt säker på ordningen. Sedan jobbade vi med 

samhällsekonomi, liiite med privatekonomi... Media jobbade vi också med. Sen hade vi en 

valfri tematisk fördjupning i slutet där man kunde välja något att jobba med. 

 

Vidare beskrev Ida att arbetet och examinationerna genomförts med följande metoder: 

 

Dels har jag haft genomgångar.... vi har tittat på film, de har läst både lärobok och artiklar, de 

har sökt information själva, vi har jobbat med statistik... Vi har haft in en del gästföreläsare 

också... (…) Och sen när det gäller examinationerna har vi haft prov, jag brukar nästan alltid 

ha prov på statsskicket och på samhällsekonomi, och sen på politiska ideologier och 

välfärdsmodeller fick de skriva en jämförelse, de fick jämföra två ideologier och 

välfärdsmodeller. Och mänskliga rättigheter är jag nästan säker på att det var någon form av 
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grupparbete, att de fördjupade sig i ett land och hade muntlig presentation... Och sen hade vi 

ett jättelitet... nu kommer jag ihåg, för det där var ju 2018, så det var ju val, så vi hade ju en 

liten parti-redovisning då, den var också i grupp. 

 

På frågan om vad de arbetat med under Samhällskunskap 2 inledde Sigrid med att berätta om 

momentet med nationalekonomi: 

 

(…) vi jobbar jättemycket med nationalekonomiska teorier och det är ju 

SUPERTEORETISKT, men det är ju klart man försöker visa på hur ekonomiska teorier 

kopplas till ideologi, såklart. Och ibland pratar man ju om det som ekonomisk ideologi, men 

många tycker det är svårt och jätteabstrakt och teoretiskt.  

 

Själva metoden för arbetet med nationalekonomi beskrev hon på följande sätt: 

 

Jättelånga genomgångar och prooov. Och då har vi också försökt såhär jobba ganska mycket 

med... jamen antingen lite test-retest, att man testar före, under, efter, lite läxgrunkor, lite 

Socrative, de får jobba tillsammans och så såklart ställa de här teorierna mot varandra om du 

tänker rent såhär pedagogiska små grepp så... jamen memo-spel kring begrepp och 

begreppssortering... Det är ju jättemycket nya begrepp för många av de här eleverna, sortering, 

om man hör någon säga ”proletariat”, kan man få någon att begripa att ordet har betydelse, att 

om någon står och pratar om proletariatet och kapitalisterna och sådär, kan man då sortera in 

det i någon ideologi, få dem att förstå att orden kan signalera en ideologisk tillhörighet. Så 

jättemycket sånt, drilla och prov. 

 

Vidare berättade Sigrid att de arbetat med ett moment kring globalisering och frihandel. 

Gällande metoderna som använts under detta moment berättade Sigrid följande: 

 

Då studerar vi som... Det finns ju statistik vi plockar in de här... Svenskt Näringsliv har ju 

någon sådan här gratisföreläsning "Har världen blivit bättre?", de visar ju med sina små knep 

och spel hur frihandel... hur alla blir mest nöjd med frihandel och så går vi in då sen och 

jobbar med kartor och... flöden av varor och tjänster i världen. De får titta på sina... jag har 

någon lektion då de får undersöka precis allt de tar i, krypa under och titta på stolen, kolla i 

sina kläder, vart är pennan gjord vart är datorn gjord... ja, alltså försöka få det lite mer konkret, 

och där är ju som de stora, de stora frågorna där är ju protektionism kontra fri handel, att 

kunna röra sig i den diskussionen och väga styrkor och svagheter med båda. Och sedan om 

man säger fattigdom, fattigdom och fattigdomsproblematik, och då återkommer ju egentligen 
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den diskussionen där - hur ska fattiga länder resa sig ur fattigdom, och då återkommer ju 

protektionism och frihandel. Och så globalisering, och så gör vi som nedslag i Kina också och 

tittar på Kinas utveckling. 

 

Examinationen av momentet kring globalisering och världshandel beskrevs av Sigrid som ett 

prov med stora, resonerande frågor som lade betydligt mindre fokus på detaljkunskaper än 

momentet med samhällsekonomi. 

Utöver det som redan nämnts har eleverna under Samhällskunskap 2 arbetat med ett 

moment relaterat till metoo, kvinnlig sexualitet och sexuella trakasserier. Under detta moment 

fick eleverna bland annat ha en bokcirkel kring Katarina Wennstams ”Flickan och Skammen” 

och lyssna på sommarprat. Avslutningsvis examinerades momentet genom att eleverna skrev 

en rapport. Eleverna har under kursen även arbetat med sakpolitiska frågor i Europa. Under 

det momentet fick eleverna själva välja examinationsform – vissa skrev en rapport, andra 

redovisade muntligt eller gjorde en podcast. Sist men inte minst har dessutom de flesta 

eleverna genom samhällskunskapsundervisningen medverkat i FN-rollspel och rest till 

Stockholm för att besöka Riksdagen. 

Båda lärarna som intervjuades menade sig uppskatta när eleverna tog initiativ och 

diskuterade olika frågor i klassrummet, vilket tyder på en dragning mot den deliberativa 

undervisningens ideal. Bland de metoder som lärarna beskrev att de använde liknar vissa mer 

traditionell undervisning (lärarledda genomgångar och prov) medan andra verkar öppna upp 

för ett mer deliberativt klimat (exempelvis bokcirkeln och diskussionerna om frihandel kontra 

protektionism). Samtidigt beskrev lärarna att det var svårt att ”få till” öppna diskussioner och 

samtal i flera av klasserna. Lärarna kunde inte ge något svar på varför detta är fallet, men en 

av dem sade att det kunde bero på att eleverna hellre fokuserade på de delar av 

undervisningen som betygssattes. Sammantaget är det svårt att säga vilket klassrumsklimat 

som generellt sett varit rådande – det tycks ha pendlat mellan det deliberativa och det 

traditionella. 

 

5.2.2 Elevernas lärdomar från samhällsundervisningen respektive hemmet 

I skolans styrdokument (2010:800, 16) och i mångas förhoppningar finns tanken på skolan 

som en kompensatorisk kraft, där undervisningen anpassas till elevernas olika förutsättningar 

så att alla kan uppnå målen. Samtidigt finns hos Bourdieu en teori om att skolsystemet istället 

förstärker skillnader genom att vara anpassat för att gynna de elever som kommer från en 

socioekonomiskt stark bakgrund (Bourdieu 2002, 282–285). Vilket av de båda alternativen 
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som ligger närmast sanningen går förstås inte att säga med utgångspunkt i denna småskaliga 

kvalitativa studie. Nedan följer dock en presentation av vad eleverna upplevde att de fått lära 

sig via samhällsundervisningen respektive i hemmet. Samtidigt som dessa resultat presenteras 

kommer de att kopplas till de båda teoretiska perspektiven. 

 

Faktakunskaper 

Lite förenklat kan man säga att alla elever upplevde sig via samhällskunskapen ha fått någon 

typ av kunskap som underlättar aktivt deltagande i samhällslivet. Liksom vi tidigare kunnat 

konstatera finns det dock sådant som tyder på att eleverna från olika socioekonomiska grupper 

ligger på olika kunskapsnivåer och dessutom lägger vikt vid olika typer av kunskap. På vilket 

sätt ansåg då eleverna att samhällsundervisningen respektive hemmet bidragit till att bygga 

deras kunskaper? 

En likhet mellan eleverna från olika socioekonomisk bakgrund var att samtliga lade 

fokus på vikten av kunskaper om olika gruppers värderingar. Alla elever upplevde sig ha fått 

vissa kunskaper om olika gruppers värderingar via samhällskunskapen, men samtliga (med 

undantag för Nils) uppgav sig behöva mer av denna slags kunskap för att känna sig trygga 

med att rösta eller gå med i en politisk förening. Att alla elever ändå tycks ha fått vissa 

kunskaper om olika gruppers värderingar via samhällskunskapen talar för att undervisningen 

genomfördes på ett sätt som gjorde att de skilda förutsättningarna inte blev ett alltför stort 

hinder. Flera av eleverna lyfte särskilt fram betydelsen av momentet då de själva fick besöka 

valstugorna och sedan redovisa vad de lärt sig om partierna. Elevernas starka minne av 

momentet samt deras intresse för denna typ av kunskap står i viss kontrast till lärarens 

beskrivning av samhällsundervisningen, där momentet framställdes som ”jättelitet” och 

nämndes nästan som en parentes. 

Om samhällsundervisningens bidrag till elevernas kunskaper om olika gruppers 

värderingar har varit uppskattat men blygsamt, i vilken utsträckning upplevde då eleverna att 

de kunnat utveckla dessa kunskaper i hemmet? Generellt sett tycks eleverna med stark 

socioekonomisk bakgrund ha haft större möjligheter till detta. Natalie och Nils uppgav att de 

fått kunskaper om olika gruppers värderingar genom att diskutera med sina föräldrar. Nina 

uttryckte sig mer svepande men sade att hon fått kunskap genom att prata med sin syster, samt 

betonade i detta sammanhang föräldrarnas stora allmänbildning. När det gäller eleverna med 

svag socioekonomisk bakgrund uppgav Raashida att hon lärt sig om politik genom att prata 

med sin syster. Varken Robin eller Rim upplevde att de fått kunskaper om olika gruppers 

värderingar hemifrån. Sammanfattningsvis kan det faktum att eleverna inte upplevde sig få 
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veta tillräckligt mycket om olika gruppers värderingar på samhällskunskapen anses vara 

särskilt problematiskt för eleverna med socioekonomiskt svag bakgrund, då de i mindre 

utsträckning än de andra uppgav sig kunna vidareutveckla dessa kunskaper i hemmet. 

Ytterligare en likhet mellan eleverna från olika bakgrund var att de alla ansåg 

fördjupad kunskap om specifika samhällsfrågor utgöra en viktig förutsättning för aktivt 

deltagande. Resultaten tyder på att eleverna från socioekonomiskt starka grupper i större 

utsträckning har denna typ av kunskaper. Två av dessa elever upplevde sig ha fått 

vidareutveckla delar av sina specialkunskaper (i feminism respektive samhällsekonomi) via 

samhällsundervisningen, men de sade att majoriteten av deras kunskaper kom från hemmet 

eller andra källor än samhällskunskapen. Det tycks som om det delvis funnits en positiv effekt 

för dessa elever som bestått i att hemmet väckt intresset för vissa frågor och bidragit med 

förkunskaper, varpå undervisningen sedan kunnat fördjupa just dessa kunskaper. Eleverna 

med socioekonomiskt svag bakgrund berättade inte om några liknande effekter. Detta skulle 

kunna antyda att samhällsundervisningen förstärker skillnaderna mellan elevernas kunskaper i 

specifika frågor. Samtidigt tycks undervisningen, såsom den beskrivs av lärarna, ändå ha 

behandlat ett flertal samhällsfrågor, bland annat kopplade till kvinnors sexualitet och 

europeisk sakpolitik. Det är svårt att säga varför detta inte fördes på tal av eleverna från 

socioekonomiskt svag bakgrund. 

Som det tidigare sagts gav eleverna från socioekonomiskt svag bakgrund uttryck för 

en önskan om att få mer vardagsnära kunskaper om lagar, hanteringen av privatekonomi, 

kontakten med myndigheter och hur man gör när man exempelvis går och röstar eller är med i 

en politisk förening. När det gäller privatekonomi tycks det som om kunskapsområdet har 

givits en mycket sparsam behandling. Rim mindes att de haft ett kort avsnitt om 

privatekonomi i Samhällskunskap 1b då de bland annat fick veta hur de ska göra om de 

behöver spärra sitt bankkort. Hon ansåg att detta var bra men inte tillräckligt. Eftersom Rims 

lärare Erika, som undervisade henne i Samhällskunskap 1b, inte kunde ställa upp på intervju 

är det svårt att veta exakt hur planeringen såg ut. När läraren Ida beskrev hur hon undervisade 

i Samhällskunskap 1b sade hon att kursen rymde ”liiite” privatekonomi. Sammantaget ser det 

ut som om ingen av eleverna fick lära sig särskilt mycket om privatekonomi under 

Samhällskunskap 1b. Från Sigrids redogörelse är det tydligt att privatekonomi inte alls togs 

upp under Samhällskunskap 2, vilket inte är förvånande med tanke på att det inte är en del av 

läroplanens centrala innehåll för kursen i fråga. 

När det gäller lagar, hur man sköter kontakter med myndigheter och hur man mer 

praktiskt går till väga för att politiskt engagera sig uppgav varken elever eller lärare att de 
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hade arbetat med dessa kunskapsområden på samhällskunskapen i gymnasiet. Det enda 

undantaget var när Rim drog sig till minnes att de, genom att delta i skolvalet, fick träna sig 

på hur man gör när man röstar. Det är värt att notera att dessa kunskapsområden inte finns 

tydligt utskrivna i läroplanens centrala innehåll för vare sig Samhällskunskap 1b eller 

Samhällskunskap 2. Hur har det då sett ut med elevernas möjligheter att lära sig de mer 

vardagsnära kunskaperna i hemmet? 

Eftersom eleverna från socioekonomiskt starka hem inte förde de mer vardagsnära 

kunskaperna på tal är det svårt att säga i vilken utsträckning de upplevde att de fått träna på 

dem med familjen. Vi kan dock anta att Natalies mycket politiskt aktiva mamma, som enligt 

Natalie brukat samtala med sin dotter om politik, kan ha bidragit till att ge henne denna typ av 

kunskaper. När det kommer till eleverna från socioekonomiskt svag bakgrund menade Rim att 

hennes bror lärt henne lite om privatekonomi, men inte tillräckligt för att hon skulle känna sig 

trygg med sina kunskaper. Robin sade att han inte fått några kunskaper relaterade till aktivt 

deltagande från hemmet. Raashida kan antas ha fått lära sig en del om politisk organisering i 

praktiken tack vare sin syster, då denna fick henne att gå med i ett politiskt ungdomsförbund 

samt delta i arbetet vid valstugorna. Trots detta kände Raashida inte att hon visste tillräckligt 

mycket om hur man gör när man engagerar sig i praktiken. 

 Allt som allt tycks den mer vardagsnära kunskapen inte ha tagit någon större plats i 

undervisningen. Till viss del beror detta förmodligen på läroplanens utformning, men det hade 

ändå varit möjligt att lägga mindre fokus på det som lärarna kallar ”superteoretiskt” för att ge 

det mer vardagsnära lite mer plats. Frånvaron av fokus på det vardagsnära området kan vara 

ett särskilt problem för eleverna från socioekonomiskt svaga hem då de i större utsträckning 

upplevde sig sakna denna typ av kunskaper samt angav att hemmet inte kunde ge tillräckligt 

med stöd. Med andra ord finns det risk för att samhällskunskapen på detta område bidrar till 

att förstärka skillnader mellan de socioekonomiska grupperna. 

 Sammantaget stämmer undersökningens resultat med Ekmans bild av att 

undervisningen kan påverka elevernas demokratikunskaper (Ekman 2007, 161). Samtidigt ger 

resultaten också stöd till Ekmans beskrivning av att undervisningen inte är ensam om att 

påverka demokratikunskaperna. Både Ekman och denna studie antyder att 

demokratikunskaperna även påverkas av, bland annat, socioekonomisk bakgrund, samt att 

detta är till de socioekonomiskt starka elevernas fördel (Ekman 2007, 129, 161). Bilden av att 

undervisningen har ett visst inflytande samtidigt som skolan endast är en av många 

socialisationsagenter återfinns även hos Broman (2009, 215). 
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Tolkningsförmåga 

När det gäller tolkningsförmågan tycktes eleverna från socioekonomiskt stark bakgrund ha 

snäppet bättre förutsättningar för deltagande än eleverna från socioekonomiskt svag bakgrund. 

Två av eleverna från socioekonomiskt stark bakgrund, Nina och Nils, upplevde att 

samhällskunskapen hjälpt dem utveckla tolkningsförmågan. Nina upplevde att hon fått öva sin 

tolkningsförmåga när de gjort filmanalys och sade även att samhällskunskapen uppmuntrat 

henne att se på saker ur ”olika vinklar”. Nils menade att han fått utveckla sin 

tolkningsförmåga via samhällskunskapens omfattande arbete med källkritik. Han menade 

även att tolkningsförmågan tränats via diskussionsfrågor i läroböcker och diskussioner i 

klassrummet. Samtidigt sade han att läroböckerna och lärarens föreläsningar sällan bjöd in till 

diskussioner då det mesta var ”så konkret”. Natalie upplevde inte att samhällskunskapen 

bidragit till att utveckla hennes tolkningsförmåga (hon tillade dock att hon kunnat fråga om 

hjälp om det varit något hon inte förstått).  

Bland eleverna från socioekonomiskt svag bakgrund instämde Robin och Raashida i 

Natalies beskrivning av att inte ha fått öva sin tolkningsförmåga på samhällskunskapen. Rim 

ansåg dock, i likhet med Nina, att samhällskunskapens filmanalys givit henne övning i att 

tolka underliggande budskap. Det är svårt att säga varför eleverna från socioekonomiskt svag 

bakgrund i mindre utsträckning upplevde sig ha fått träna sin tolkningsförmåga på 

samhällskunskapen, men det skulle kunna vara så att undervisningen på detta område bättre 

passat de socioekonomiskt starka eleverna och därmed förstärkt skillnaderna. 

När det gäller hemmets inverkan var det enbart Natalie, vars bakgrund är 

socioekonomiskt stark, som uppgav att hon fått utveckla sin tolkningsförmåga med 

föräldrarnas hjälp. Mer konkret beskrev hon det som att hennes föräldrar har ett stort 

ordförråd och därmed kunnat hjälpa henne tolka sådant hon inte förstått. Att nästan ingen av 

eleverna uppgav sig ha fått träna tolkningsförmågan i hemmet skulle kunna tyda på att 

eleverna från socioekonomiskt stark bakgrund inte nödvändigtvis hade ett så stort försprång. 

Samtidigt innebär det också att de elever med socioekonomiskt svag bakgrund som inte 

upplevde att samhällskunskapen tränade deras tolkningsförmåga inte heller hade möjlighet att 

kompensera för detta med hemmets hjälp. 

 

Muntlig uttrycksförmåga 

Även beträffande den muntliga uttrycksförmågan visade undersökningen att eleverna med 

socioekonomiskt stark bakgrund tenderade att ligga steget före. Gemensamt för alla eleverna, 

oavsett bakgrund, var att de inte upplevde sig ha fått öva sin muntliga uttrycksförmåga särskilt 



 
 

50 
 

mycket under samhällskunskapen. Flera av eleverna underströk att de däremot fick öva sin 

muntliga förmåga desto mer i andra ämnen. Alla eleverna tyckte sig dock ha fått viss övning 

via samhällskunskapens redovisningar. Bland eleverna från socioekonomiskt stark bakgrund 

lyfte Nina och Natalie fram att FN-rollspelet gav dem lite övning i argumentation, men båda 

sade att de skulle velat få öva ännu mer. Nils var den enda av eleverna som menade att han 

fick öva sin muntliga förmåga genom deltagande i spontana diskussioner i klassrummet. Nils 

blir här ett tydligt exempel på hur det kan se ut när undervisningen förstärker skillnader – en 

elev som redan upplever sig vara bekväm med att uttrycka sig muntligt tillåts ta mer plats i 

klassrummet och stärker därmed ytterligare sin muntliga färdighet. 

I gruppen av elever med socioekonomiskt svag bakgrund anmärkte Raashida, i likhet 

med Nina och Natalie, på att FN-rollspelet medförde träning i muntlig argumentation. Just 

Raashida tycks ha upplevt den muntligt argumenterande delen av rollspelet som en särskilt 

stor och skrämmande prövning. Hon sade dock att hon tyckte det gick bra i slutändan, samt att 

hon skulle känna sig lugnare om hon fick i uppgift att göra det igen. Det tycks med andra ord 

som om detta moment fick Raashida att utvecklas i sin muntliga förmåga och därmed kan ha 

haft en kompensatorisk verkan. Både Raashida och Robin önskade att samhällskunskapen 

hade gett dem ytterligare träning i debatt och diskussion.  

 I vilken utsträckning upplevde då eleverna från de olika grupperna att de fått träna sin 

muntliga uttrycksförmåga i hemmet? Av samtliga elever var det bara de socioekonomiskt 

resursstarka Natalie och Nils som menade att de fått hjälp med den muntliga förmågan 

hemifrån. Natalie beskrev hur föräldrarna många gånger hjälpt henne med muntliga 

skoluppgifter, likt exempelvis argumenterande tal. Nils sade att samtalen och diskussionerna 

med föräldrarna stärkt hans förmåga. Såhär beskrev Nils att hans interaktion med föräldrarna 

kunde se ut: 

 

(…) de sa ju som mycket som man tog in och så var det saker man inte höll med om, det första 

jag gjorde då var ju liksom att på kvällen kolla upp ännu mer så jag kunde vinna mot dem i 

argumentationer och så. 

 

Att enbart elever med socioekonomiskt stark bakgrund upplevde att de fick träna den 

muntliga uttrycksförmågan i hemmet tyder på att samhällskunskapens kompensatoriska 

uppdrag är särskilt viktigt på detta område. Flera av eleverna ansåg att samhällskunskapen 

lade mer fokus på det skriftliga än på det muntliga, vilket utifrån detta perspektiv skulle kunna 

vara en problematisk prioritering. 
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Skriftlig uttrycksförmåga 

Liksom i fallen med de ovanstående förutsättningarna för deltagande tycks eleverna från 

socioekonomiskt stark bakgrund generellt sett klara sig lite bättre med sin skriftliga 

uttrycksförmåga än eleverna vars bakgrund är socioekonomiskt svag. Samtliga elever, oavsett 

bakgrund, upplevde att de hade fått skriva mycket under samhällskunskapen och att de 

därmed fått träna sin skriftliga uttrycksförmåga. Att alla eleverna upplevde sig ha fått utveckla 

sin förmåga tyder på att elevernas olika bakgrund inte utgjorde ett alltför stort hinder när de 

skulle ta till sig undervisningen.  

Under intervjuerna drog sig eleverna till minnes olika sorters skrivuppgifter. Robin 

mindes exempelvis att de fick skriva en insändare och en text om ett politiskt parti medan 

Natalie mindes att det var mycket vetenskapligt skrivande. Nils underströk att till och med 

moment som examineras genom muntliga framföranden brukade kräva en parallell skriftlig 

inlämning. Av eleverna som deltog i studien var det enbart den socioekonomiskt starka 

Natalie som menade att hon fått öva sin skriftliga uttrycksförmåga i hemmet. Hon beskrev att 

föräldrarna hjälpt henne att skriva skoluppgifter på ett sätt som ” (…) låter bra och inte 

trampar någon på tårna”. Detta tyder på att elevernas förutsättningar att få stöd i hemmet inte 

nödvändigtvis ser så olika ut. Om detta stämmer är det ändå viktigt att undervisningen 

fungerar kompensatoriskt på detta område eftersom eleverna med socioekonomiskt svag 

bakgrund trots allt verkar vara i större behov av att stärka sin skriftliga uttrycksförmåga. 

 

Politiskt självförtroende 

Av de olika förutsättningarna för aktivt deltagande utgjorde politiskt självförtroende det 

område där det var allra svårast att se en tydlig skillnad mellan eleverna från olika 

socioekonomisk bakgrund, men det fanns ändå vissa tecken på att eleverna med 

socioekonomiskt stark bakgrund låg på en något högre nivå. När det gäller 

samhällskunskapens inverkan var det främst de socioekonomiskt starka eleverna Natalie och 

Nils som menade att undervisningen gynnat deras politiska självförtroende. Natalie ansåg att 

samhällskunskapen hade bidragit till ökade ”allmänna kunskaper” om samhället, vilket hon 

insåg hade ”indirekt” stärkt självförtroendet en smula. Utifrån den föreliggande studien är det 

svårt att säga om undervisningens upplägg är kompensatoriskt eller förstärker skillnader. 

Undantaget är fallet med Nils, som svarade på följande sätt när han fick frågan om huruvida 

samhällskunskapen utvecklat hans politiska självförtroende: 
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Jo, det skulle jag nog ändå säga genom de här olika diskussionerna vi haft på lektioner och 

sådär och genom redovisningar och så, men jag är redan sen innan ganska bekväm, kanske lite 

för bekväm med att prata och sådär, med folk och sådär... och jag tror att om man inte är så 

bekväm med att prata med folk eller stå i centrum liksom så är man nog heller inte med i de 

här diskussionerna i klassrummet och sådär, och då blir det ju naturligt att man inte utvecklar 

det lika mycket. 

 

Inte ens Nils upplevde dock av att undervisningen i någon större utsträckning bidragit till att 

stärka det politiska självförtroendet. Att ingen av eleverna upplevt samhällskunskapen som en 

viktig källa till ökat politiskt självförtroende stämmer överens med Ekmans bild av 

undervisningens potential (Ekman 2007, 161). 

Beträffande hemmets inverkan bland eleverna med socioekonomiskt stark bakgrund 

ansåg Nils och Natalie att deras politiska självförtroende stärkts genom politiska samtal och 

diskussioner med föräldrar och syskon. Nina upplevde att familjen hjälpt till att bygga hennes 

politiska självförtroende genom att de framhållit vikten av att stå för sin åsikt. Bland eleverna 

med socioekonomiskt svag bakgrund menade Rim att hon inspirerats av familjen på liknande 

sätt som Nina. Raashida uppgav att hon, i likhet med Nils och Natalie, utvecklat det politiska 

självförtroendet genom samtal med familjemedlemmar. I kontrast till de andra eleverna 

upplevde Robin inte alls att hemmet bidragit till att stärka hans politiska självförtroende. 

Enligt Ekman finns inget tydligt samband mellan demokratikunskaper och 

medlemskap i politiska partier – däremot har självförtroendet betydelse (Ekman 2007, 162). 

Ingen av eleverna i undersökningen var vid intervjutillfället medlem i något parti, men 

Raashida hade en gång varit med i ett ungdomsförbund och Rim var medlem i en organisation 

kopplad till en samhällsfråga. Dessa elevers engagemang i kombination med deras relativt 

låga kunskapsnivå och goda politiska självförtroende ger ett visst stöd till Ekmans analys. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns det tecken på att undervisningen i samhällskunskap har förstärkt en 

del av skillnaderna mellan de olika socioekonomiska grupperna. Samtidigt finns det också 

tillfällen när samhällskunskapen tycks ha verkat mer kompensatoriskt. Det går med andra ord 

inte att säga att samhällsundervisningen i studien utgjort antingen en förstärkare av skillnader 

eller en kompensatorisk kraft, snarare tycks den ha varit en blandning av dem båda. Eftersom 

undervisningen verkar ha pendlat från deliberativ till traditionell är det svårt att säga vilken 

roll klassrumsklimatet spelade i skapandet av elevernas förutsättningar. 
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6. Slutsatser och diskussion 

Denna studies syfte har varit att undersöka om elever från socioekonomiskt svaga respektive 

socioekonomiskt starka bakgrunder själva upplever att undervisningen i samhällskunskap ger 

dem förutsättningar för aktivt deltagande i samhällslivet. De förutsättningar för deltagande 

som undersöktes var faktakunskaper, tolkningsförmåga, muntlig uttrycksförmåga, skriftlig 

uttrycksförmåga och politiskt självförtroende. För att skärpa undersökningens fokus 

kompletterades syftet med två forskningsfrågor: 

 

1. Hur uppfattar elever från socioekonomiskt svaga respektive socioekonomiskt 

starka grupper sina förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet? 

2. Kan eventuella skillnader mellan de socioekonomiskt svaga respektive 

socioekonomiskt starka elevernas uppfattningar kopplas till den undervisning 

de fått i samhällskunskap? 

 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte och frågor genomfördes en kvalitativ intervjustudie där 

sex gymnasielever med olika socioekonomisk bakgrund deltog. En viktig utgångspunkt för 

analysen har varit huruvida samhällskunskapen, i linje med styrdokumentens krav, utgjort en 

kompensatorisk kraft eller om den istället, i likhet med Bourdieus teorier, bidragit till att 

förstärka skillnaderna mellan elever från olika socioekonomisk bakgrund. 

 Gällande den första forskningsfrågan tyder studiens resultat på att eleverna med 

socioekonomiskt stark bakgrund uppfattar sina förutsättningar för deltagande som relativt 

goda. Eleverna med socioekonomiskt svag bakgrund tenderade ibland att uppfatta sina 

förmågor som snäppet sämre, men det fanns variationer inom gruppen och i vissa fall stämde 

inte elevernas uttalanden överens med det intryck som förmedlades via intervjuerna. 

Elevernas uppfattning av det egna politiska självförtroendet utgjorde dessutom ett undantag 

från nyss nämnda generaliseringar – det tycktes med andra ord inte vara kopplat till 

socioekonomisk bakgrund. Anmärkningsvärt nog hade eleverna från socioekonomiskt stark 

bakgrund, trots att de upplevde sig ha så pass goda förutsättningar, mindre faktiska 

erfarenheter av aktivt deltagande i samhällslivet. Det är svårt att med utgångspunkt i 

undersökningens empiri säga vad som kan vara anledningen till detta. 

 Beträffande den andra forskningsfrågan gick det i vissa fall att spåra olikheterna 

mellan de olika elevernas upplevelser till deras undervisning i samhällskunskap. Särskilt rörde 

detta elevernas faktakunskaper, där eleverna i den socioekonomiskt svaga gruppen inte tycks 
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ha fått samma möjligheter att utveckla de mer praktiska kunskaper som de anser sig behöva. I 

relation till detta område, men även på några andra punkter, fanns tecken på att 

samhällsundervisningen förstärkte skillnader mellan elevgrupperna. Samtidigt fanns det också 

exempel på när samhällskunskapen tycktes verka kompensatoriskt. Sammantaget tycks 

samhällsundervisningen ha varit ömsom en förstärkare av skillnader, ömsom en 

kompensatorisk kraft. Eftersom flera elever hade svårt att minnas hur de upplevt olika delar 

av samhällsundervisningen grundas dock resultaten på detta område på ett fåtal exempel, och 

därmed är det svårt att säga i vilken utsträckning de faktiskt stämmer. 

 Då detta är en liten kvalitativ studie kan resultaten givetvis inte generaliseras. Däremot 

kan de användas som inspiration till vidare undersökningar. I den föreliggande studien tycktes 

eleverna från socioekonomiskt svag bakgrund vara minst lika benägna till faktiskt deltagande 

som eleverna från socioekonomiskt stark bakgrund. Kan detta eventuellt bero på att de elever 

från socioekonomiskt svag bakgrund som deltog i denna undersökning helt enkelt råkade ha 

ett stort intresse för att engagera sig? Är det därmed så att intresse slår bakgrund? För att 

fortsätta undersökningarna på detta ämnesområde hade det varit givande att ändra arbetets 

frågeställningar och fokusera på eventuella skillnader mellan hur elever från olika 

socioekonomisk bakgrund upplever sitt intresse för politik och samhällsfrågor, samt granska 

vilken roll samhällsundervisningen spelat i att forma detta intresse.  

Ytterligare ett sätt att ta undersökningen vidare hade varit att behålla 

frågeställningarna men rikta dem till andra elever. Alla deltagare i den föreliggande studien 

läser samhällsprogrammet. Med andra ord läser de en studieförberedande gymnasieutbildning 

som rymmer omfattande undervisning i både samhällskunskap och i diverse andra ämnen som 

kan tänkas bidra till att utveckla deras förutsättningar för deltagande. Som kontrast hade det 

varit givande att undersöka om det finns några kopplingar mellan förutsättningar för 

deltagande och samhällsundervisning bland de elever som går yrkesförberedande program 

och därmed endast läser kursen Samhällskunskap 1a.  

Sist men inte minst kan den föreliggande undersökningens bild av eleverna som 

standby-deltagare ge upphov till större funderingar kring demokratins förutsättningar. I likhet 

med Amnå, Ekström och Stattin (2016, 104) kan man undra om denna typ av standby-

beredskap, hur värdefull den än må vara, är tillräcklig eller om demokratin kräver deltagare 

som är beredda på ett mer kollektivt och kontinuerligt engagemang i samhällslivet. 
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Bilaga 1 – Enkäten 

Det är helt frivilligt att göra denna enkät. Om du gör enkäten kan du senare få frågan om du vill vara 

med på en intervju. Intervjun kommer att vara cirka en timme lång och handla om hur du upplever 

samhällskunskapen i skolan. Kunskapen från intervjun kommer användas i mitt examensarbete på 

lärarprogrammet. Du kan när som helst välja att sluta vara med.  

Stort tack till dig som deltar! 

Del 1 – Om dig  

1. Förnamn:  

2. Efternamn: 

3. Ålder: 

4. Klass/Program: 

5. Ditt telefonnummer (för att eventuellt kontakta dig angående intervju): 

6. Din mailadress (för att eventuellt kontakta dig angående intervju): 

 

7. Vilka sociala medier använder du regelbundet? (Sätt kryss i alla rutor som stämmer) 

 Facebook 

 Instagram 

 Snapchat 

 Twitter 

 Andra sociala medier. I så fall vilka? 

 Använder inga sociala medier 

 

8. Ungefär hur många böcker finns det hemma hos dig? (Sätt bara kryss i en ruta) 

Räkna inte med tidningar, tidskrifter eller skolböcker.  

Tänk på att en full bokhylla med sex plan rymmer cirka 200 böcker 

 Inga 

 1 – 10 

 11 – 50 

 51 – 100 

 101 – 200 

 Fler än 200 
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Del 2 – Om dina föräldrar 

Här kommer några frågor om dina föräldrar, exempelvis mamma/pappa/styvförälder/liknande. 

Om du bara har en förälder svarar du bara på de frågor som gäller ”förälder 1”.  

 

1. Hur ofta bor du med förälder 1? (Sätt bara kryss i en ruta) 

 Alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Aldrig 

 

2. Hur ofta bor du med förälder 2? (Sätt bara kryss i en ruta) 

 Alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Aldrig 

 

3. Vad gör förälder 1 för närvarande? (Sätt bara kryss i en ruta) 

 Arbetar heltid 

 Arbetar deltid 

 Arbetar inte, men söker arbete 

 Studerar 

 Annat (till exempel hemmafru/hemmaman, sjukskriven eller pensionär) 

 

4. Vad gör förälder 2 för närvarande? (Sätt bara kryss i en ruta) 

 Arbetar heltid 

 Arbetar deltid 

 Arbetar inte, men söker arbete 

 Studerar 

 Annat (till exempel hemmafru/hemmaman, sjukskriven eller pensionär) 

 

5. Om dina föräldrar arbetar, vad har de för jobb? 

• Förälder 1 arbetar som: 

• Förälder 2 arbetar som: 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för intervjuer med lärare 

Inledande information till deltagande lärare 

• Kort sammanfattning av undersökningens syfte och upplägg 

• Intervjun kommer vara cirka 20 minuter lång 

• Du har när som helst rätt att avsluta intervjun eller tacka nej till att besvara en fråga 

• Du som deltagare kommer att vara anonymiserad – ditt namn kommer inte stå med 

• Eleverna har gett sitt medgivande till att jag pratar med dig 

• Är det okej om jag spelar in ljudet från intervjun? 

• Det finns inga ”rätta” svar, jag är bara intresserad av dina tankar 

• Fråga gärna om något känns otydligt under intervjun 

• Har du några frågor inför intervjun? 

 

Frågor 

1. Vilka av eleverna som deltagit i intervjustudien har du undervisat i samhällskunskap? 

2. Går alla dessa elever i samma klass? 

3. Hur mycket samhällskunskap har du haft med dessa elever? 

4. Vet du vilka andra samhällslärare dessa elever kan ha haft på gymnasiet? 

5. Vad har ni huvudsakligen arbetat med på samhällskunskapen? 

6. Vilka metoder har du huvudsakligen använt? 

7. Har det under lektionerna förekommit mycket spontana/informella diskussioner? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide för intervjuer med elever 

Inledande information till deltagande elev 

• Kort sammanfattning av undersökningens syfte och upplägg 

• Intervjun kommer vara cirka 30 minuter lång 

• Du har när som helst rätt att avsluta intervjun eller tacka nej till att besvara en fråga 

• Du som deltagare kommer att vara anonymiserad – ditt namn kommer inte stå med 

• Är det okej om jag spelar in ljudet från intervjun? 

• Det finns inga ”rätta” svar, jag är bara intresserad av dina tankar 

• Fråga gärna om något känns otydligt under intervjun 

• Har du några frågor inför intervjun? 

 

Frågor 

Del 1 – Allmänna frågor 

1. På vilket program går du? 

2. Vad heter din samhällslärare? 

3. Hur mycket samhällskunskap har du läst? 

4. Tänk på din samhällsundervisning i gymnasiet.  

- Beskriv i grova drag vad ni har gjort 

- Finns det något som brukat kännas särskilt lätt/svårt? 

 

Del 2 – Sätt att påverka 

1. Vad tänker du att du kan göra om du har en åsikt och vill påverka något i samhället?  

2. Har du själv provat göra X för att påverka? Varför? 

3. Tror du att du kommer prova göra X för att påverka i framtiden? Varför? 

4. Tänk dig att jag sa ”Om en vecka ska du göra X”.  

a. Finns det något du hade behövt vara bättre på?  

b. Finns det något du redan kan som hade varit bra?  

5. Tänk dig att du skulle vilja göra X. Tror du att du skulle ha det du behöver när det gäller… 

a. Faktakunskaper om demokrati? Till exempel kunskaper om hur saker bestäms i det 

politiska systemet. 

b. Förmåga att tolka politiska budskap? Till exempel kunna förstå vad de olika partierna 

vill när du ser deras reklamaffischer/reklamfilmer. 

c. Förmåga att få fram din åsikt muntligt? Till exempel 

d. Förmåga att få fram din åsikt skriftligt? 

e. Självförtroende? 
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Del 3 – Utveckla färdigheter 

1. Har hemmet/familjen gett dig/inte gett dig något av det du skulle behöva för att göra X? 

2. Har samhällsundervisningen gett dig/inte gett dig något av det du skulle behöva för att göra 

X? 

3. Är det okej om jag pratar med din samhällslärare om vad ni gjort på samhällskunskapen? 

 


