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ABSTRACT

Bachelor thesis in Political Science by Marielle Hagberg Ryngefors, spring 2017  

Supervisor: Anders Broman 

“To prepare for political participation? The mission of the upper secondary school within 

social studies teaching” 

The purpose of this study is to examine how upper secondary school teachers within the social 

studies subject interpret and transform the mission of preparing students for political participation. 

Based on teachers’ dictums of how the mission is interpreted and transformed ahead of teaching, as 

well as which factors are expressed to affect this transformation, the study aims to determine what 

differences exist regarding how the mission is transformed and what can be seen to cause these 

differences. Through semi-structured interviews with seven social studies teachers, the study aims 

to answer three research questions addressing how the teachers interpret the mission, their 

expressions of how the mission is transformed ahead of teaching as well as which factors are 

mentioned to affect this transformation. The general conclusion of the study is that the teachers 

express that the mission of preparing students for political participation contain several contrasting 

dimensions, which in various ways are transformed ahead of teaching. The most central differences 

can be seen within the knowledge conveying and participation promoting dimensions, where the 

variations appear as the teachers to a certain extent focus on different areas of teaching and attend to 

these on different levels. Furthermore, different possibilities of influence and forms of participation 

are accentuated to various extent. To conclude, the study indicates that the teachers, qua agents of 

political socialisation, are preparing the students dissimilarly for political participation. 

Key words: Political participation, political socialisation, street-level bureaucrats, upper secondary 

school, social studies, steering documents.  



SAMMANDRAG

Kandidatuppsats i statsvetenskap av Marielle Hagberg Ryngefors, våren 2017  

Handledare: Anders Broman 

“Att förbereda för politiskt deltagande? Gymnasieskolans uppdrag i 

samhällskunskapsundervisning” 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur gymnasielärare i samhällskunskap tolkar och 

transformerar skolans uppdrag att förbereda elever för politiskt deltagande. Utifrån lärares utsagor 

kring hur uppdraget tolkas och transformeras inför samhällskunskapsundervisning, samt vilka 

faktorer som uttrycks påverka denna transformering, syftar studien till att utröna vilka skillnader 

som föreligger beträffande hur uppdraget transformeras, samt vad dessa skillnader kan ses bero på. 

Genom semistrukturerade intervjuer med sju samhällskunskapslärare, syftar studien till att besvara 

tre forskningsfrågor, vilka behandlar hur lärarna tolkar uppdraget att förbereda elever för politiskt 

deltagande, hur de uttrycker att uppdraget transformeras inför undervisning samt vilka faktorer som 

uttrycks påverka denna transformering. Studiens övergripande slutsats är att lärarna ger uttryck för 

att uppdraget att förbereda eleverna för politiskt deltagande inbegriper flera olika dimensioner, vilka 

transformeras på olika sätt inför undervisning. De mest centrala skillnaderna kan ses finnas inom de 

kunskapsförmedlande och deltagarfrämjande dimensionerna, vilket yttrar sig genom att lärarna i 

viss mån fokuserar på olika undervisningsområden och behandlar dessa på olika nivåer. Vidare 

framhävs olika påverkansmöjligheter och deltagandeformer i varierande grad. Sammanfattningsvis 

indikerar studien att lärarna, i egenskap av politiska socialisationsagenter, förbereder eleverna olika 

för politiskt deltagande.  

Nyckelord: Politiskt deltagande, politisk socialisation, frontlinjebyråkrater, gymnasieskola, 

samhällskunskap, styrdokument.  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1  INLEDNING

Alla har vi tankar om och känslor kring politiska och samhälleliga frågor. En del agerar på dem 

genom att exempelvis ta del av nyheter kring frågan, skriva insändare till tidningar, aktivera sig 

partipolitiskt eller delta i demonstrationer, medan engagemanget för andra sträcker sig till att vara 

allmänt intresserad. För ytterligare andra kan det snarare handla om att vara ointresserad, eller aktivt 

undvika någon form av involvering. Oavsett vilket, förhåller sig människor på något sätt till 

politiska och samhälleliga frågor. Dessa politiska förhållningssätt uppstår sällan av sig själva, utan 

de formas genom inflytande från bland annat familj, vänner, media och skola. Då unga inte sällan 

beskylls för att bidra till demokratins “kris” genom deras påstådda bristande engagemang i 

samhällsfrågor (Bäck, Bäck & Gustafsson 2015:673), är det av statsvetenskapligt intresse att 

studera vilka politiska förhållningssätt olika aktörer bidrar till att ungdomar utvecklar. I 

föreliggande studie studeras följaktligen den svenska gymnasieskolan och vilka förhållningssätt 

gentemot politik denna aktör kan ses medverka till att ungdomar utvecklar, med ambitionen att 

bidra till att fylla en kunskapslucka i forskningen om ungdomars politiska socialisation. 

 Skolans roll som en politisk socialisationsagent, som påverkar individers politiska förhållnings-

sätt (Denk 2009:122), har länge varit föremål för statsvetenskaplig forskning (jfr Almgren 2006:36, 

94). Ett centralt inslag i forskningen har varit att söka utröna hur stark eller svag inverkan skolan 

har på politiska förhållningssätt, vilket är en omdebatterad fråga (jfr Persson 2013:699). Samtidigt 

som det råder delade meningar kring huruvida skolan är en stark eller svag socialisationsagent, 

anses den ändå ha en påverkan på individers politiska förhållningssätt (se exempelvis Ekman 

2007:13; Almgren 2006:18, 21; Sohl & Arensmeier 2015:136; Andolina, Jenkins, Zukin & Keeter 

2003:278), vilket gör att den kan betraktas som en politisk socialisationsagent (jfr Denk 2009:123f). 

 Den svenska gymnasieskolan har ett uttalat uppdrag att främja elevernas utveckling till 

människor som aktivt deltar i samhällslivet (Skolverket 2011b:6). Uppdraget kan ses inrymma en 

politisk dimension (jfr Ekman 2007:12, 17; Broman 2009:34, 150), vilket innebär att det kan 

innefatta att förbereda eleverna för politiskt deltagande. I och med detta uppdrag, positionerar sig 

den svenska gymnasieskolan som en politisk socialisationsagent vars intention är att påverka 

individers politiska förhållningssätt (jfr Denk 2009:123). 

 Den politiska dimensionen av uppdraget konkretiseras i ämnes- och kursplanerna för samhälls-

kunskapsämnet, vilket också skapades med uppdraget att ge eleverna den kunskap som behövs för 

att kunna agera som ansvarstagande demokratiska medborgare (Bronäs 2003:189). I kursplanerna 

för de grundläggande samhällskunskapskurserna framgår att undervisningen ska behandla bland 
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annat politiska system på olika nivåer och vilka möjligheter det finns att påverka dem (Skolverket 

2011b:144f, 150), vilket kan medföra att elevernas kunskaper i dessa avseenden främjas; genom 

undervisningen får eleverna tillgång till politisk information – såsom information om det svenska 

statsskicket – vilken sedermera kan inkluderas i deras kunskapsbank (jfr Strömbäck 2015:213).  

 Kunskaper om politik ses vara en viktig förklaringsfaktor till politiskt deltagande, vilket även 

gäller politiskt intresse. De båda faktorerna hävdas i själva verket vara förutsättningar för politiskt 

deltagande (Putnam 2000:35; Niemi & Junn 1998:9; Amnå, Ekström & Stattin 2016:95; Martín & 

van Deth 2007:303), genom att de har betydelse för människors förhållningssätt gentemot att delta 

politiskt. Att se politiskt deltagande som en plikt, har även det en positiv inverkan på inställningen 

till att delta politiskt (Andolina et al. 2003:279). 

 Då de grundläggande kurserna i samhällskunskap ses vara ett uttryck för den politiska 

dimensionen av gymnasieskolans mer allmänna uppdrag, blir samhällskunskapsläraren ett medel 

genom vilket skolan agerar som politisk socialisationsagent; läraren blir således en socialisations-

agent (jfr Broman 2009:72; Denk 2009:131) som genom undervisning i samhällskunskap har till 

uppgift att påverka elevernas politiska förhållningssätt. Läraren förväntas att i sin yrkesutövning 

arbeta utifrån styrdokumenten (Karlefjärd 2011:9), vilka är uttryck för vad undervisnings-

verksamheten ska inriktas på (Skolverket 2003:34; jfr Lindensjö & Lundgren 2014:172). Samtidigt 

har lärarna visst tolknings- och handlingsutrymme gentemot styrdokumenten, eftersom dessa är 

övergripande riktlinjer som inte är utformade för varje specifik situation som kan uppstå i 

yrkesutövningen (Karlefjärd 2011:17; Hudson 2007:270). Att lärarna har sådant friutrymme, 

förklaras av att de definieras som så kallade “street-level bureaucrats”  (Lipsky 2010:3); de är 1

tjänstemän som i mötet med eleverna omvandlar politiska beslut till handling. Till följd av den 

övergripande karaktären på dessa politiska beslut har lärarna visst handlingsutrymme (Lipsky 

2010:3, 15; Rothstein 2014:19, 22). 

 På grund av att lärare besitter friutrymme i förhållande till styrdokumenten, samt att dessa är 

relativt allmänt skrivna vad gäller uppdraget – vad det egentligen är och hur det ska genomföras 

framgår inte – kan det antas att samhällskunskapslärare tolkar och förhåller sig till uppdraget att 

förbereda elever för politiskt deltagande på olika sätt. Dessa förmodade olikheter kan tänkas bero 

 Inom den  svenska  forskningen  används  flera  olika  termer  som översättningar  av  “street-level  bureaucrat”. 1

Exempel  på  dessa  termer  är  “frontlinjebyråkrat”  (se  Schierenbeck  2003;  Karlefjärd  2011;  Rothstein  2014), 
“gräsrotsbyråkrat” (se Vedung 2009; Hertting 2014) och “närbyråkrat” (se Sannerstedt 2001; Fredriksson 2010). I 
föreliggande studie används termen “frontlinjebyråkrat” som motsvarighet till engelskans “street-level bureaucrat”.
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bland annat på lärarnas egna tankar om vad som är viktig kunskap att förmedla i undervisningen 

(Karlefjärd 2011:64); den enskilda lärarens politiska intresse och åsikter om politiskt deltagande 

kan möjligen få genomslag i hur uppdraget tolkas och transformeras inför undervisning. Om läraren 

exempelvis anser att det är viktigt att delta politiskt och att en viss form av politiskt deltagande är 

viktigare eller mer relevant än en annan, är det möjligt att hen söker förmedla detta till eleverna.  

 Hur uppdraget transformeras och är tänkt att implementeras genom undervisning varierar 

därmed antagligen från lärare till lärare; dels då uppdraget kan tolkas olika, dels då tankarna om hur 

uppdraget kan eller bör implementeras kan skilja sig åt. Vidare kan det finnas andra faktorer som 

påverkar läraren i transformeringen av uppdraget och som kan medföra variationer lärare emellan. 

Upplevelser av hur stort friutrymmet i förhållande till styrdokumenten är, användandet av olika 

läromedel, samt att ingå i ett ämneslag, kan påverka hur läraren transformerar uppdraget (jfr 

Karlefjärd 2011:68, 112; Linde 2012:57; Bernmark-Ottosson 2009:76). 

 Som ett medel genom vilket staten avser påverka elevernas politiska förhållningssätt, har lärarna 

makten att avgöra vilka politiska förhållningssätt som främjas genom undervisningen. Till följd av 

att lärarna kan förmodas skilja sig åt, vad avser hur de transformerar och tänker sig implementera 

uppdraget att förbereda elever för politiskt deltagande genom undervisning, antas eleverna utveckla 

diverse olika politiska förhållningssätt och förberedas på olika sätt för politiskt deltagande.  

 Samtidigt som lärarna, i egenskap av politiska socialisationsagenter, antas ha en påverkan på 

elevernas politiska förhållningssätt, betraktas inte eleverna som passiva mottagare av lärarnas 

socialisation. Att eleverna utvecklar just de politiska förhållningssätt som lärarna främjar genom 

undervisningen är inte självklart, då eleverna på varierande sätt kan tolka och bearbeta lärarnas 

budskap och omvandla dem – eller inte – till politiska förhållningssätt (jfr Denk 2009:134, 137; 

Almgren 2006:95). Trots att denna teoretiska relation mellan socialisationsagent och -objekt medför 

att de politiska förhållningssätt lärarna främjar genom undervisningen inte utan förbehåll antas 

överföras till eleverna, är det rimligt att anta att eleverna kan påverkas av vad lärarna förmedlar i 

undervisningen och utveckla politiska förhållningssätt influerade av lärarna; detta med stöd i den 

extensiva forskning som framhåller att sådan påverkan föreligger (se exempelvis Niemi & Junn 

1998; Almgren 2006; Ekman 2007; Broman 2009; Ljunggren & Unemar Öst 2010; Sohl & 

Arensmeier 2015). 

 Fastän lärarnas inverkan på elevernas politiska förhållningssätt inte presumeras vara helt linjär, 

antas således lärarnas främjande av olika politiska förhållningssätt resultera i att eleverna möjligen 

utvecklar olika sådana förhållningssätt. Målet med föreliggande studie är inte att uttrycka huruvida 
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något politiskt förhållningssätt är “bättre” eller “sämre” för demokratins tillstånd än ett annat. 

Avsikten, vilken grundas i den problembild som målas upp ovan, är att undersöka vilka politiska 

förhållningssätt samhällskunskapslärare främjar genom deras transformeringar av uppdraget att 

förbereda elever för politiskt deltagande. Då lärarna, i egenskap av politiska socialisationsagenter, 

antas påverka de politiska förhållningssätt eleverna utvecklar, är ambitionen med studien att erhålla 

kunskap om hur lärarna tolkar och transformerar uppdraget, samt vad som påverkar dem i 

transformeringen; detta genom att träda in i samhällskunskapslärarnas tämligen outforskade värld. 

1.1  SYFTE

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur gymnasielärare i samhällskunskap tolkar och 

transformerar skolans uppdrag att förbereda elever för politiskt deltagande. Utifrån lärares utsagor 

kring hur uppdraget tolkas och transformeras inför samhällskunskapsundervisning, samt vilka 

faktorer som uttrycks påverka denna transformering, syftar studien till att utröna vilka skillnader 

som föreligger beträffande hur uppdraget transformeras, samt vad dessa skillnader kan ses bero på.  

1.2  FORSKNINGSFRÅGOR

Följande forskningsfrågor behandlas i studien för att uppnå syftet:  

1. Hur tolkar lärarna gymnasieskolans uppdrag, vilket kan ses innefatta att förbereda elever för 

politiskt deltagande? 

2. Hur uttrycker lärarna att de inför undervisning transformerar de delar av styrdokumenten 

som berör uppdraget, så som det beskrivs ovan? 

3. Vilka faktorer uttrycker lärarna påverkar denna transformering? 

1.3  AVGRÄNSNINGAR

Inledningsvis bör centrala avgränsningar i föreliggande studie framhållas. Det som undersöks i 

studien är gymnasielärare i samhällskunskap. Det kan argumenteras för att grundskollärare skulle 

vara mer intressanta att undersöka, då grundskolan är obligatorisk, vilket inte gymnasieskolan är 

(Skolverket 2016:82). Valet att undersöka gymnasielärare, trots att de verkar i en frivillig skolform, 

kan understödjas av den höga andel elever som direkt efter avslutad grundskoleutbildning väljer att 

studera på gymnasienivå. Utifrån senast tillgängliga data, uppgick andelen elever som slutade 

årskurs 9 år 2015 och som var inskrivna på ett nationellt program på gymnasienivå under hösten 

samma år till 87,3 %. Därtill var 11,3 % inskrivna på ett introduktionsprogram, vilket sammantaget 

innebär att övergångsfrekvensen till gymnasiet från grundskolan var 98,6 % under läsåret 2015/16. 
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Sett över tid, från det första läsåret sedan gymnasiereformen år 2011, har andelen utgångna nionde-

klassare som är inskrivna på gymnasiet samma höst varierat mellan 97,6 och 98,6 %, där läsåret 

2015/16 uppvisar högst övergångsfrekvens.  Den höga andel ungdomar som får erfarenhet av 2

gymnasiala studier gör lärare verksamma på denna nivå till relevanta undersökningsobjekt. 

 Dessutom kan gymnasielärarna, vad avser deras undervisning om politik och politiskt 

deltagande, ses vara intressanta i förhållande till att de elever de undervisar är på väg in i 

vuxenlivet. De allra flesta fyller 18 år under sin gymnasietid, och får därmed delta politiskt i form 

av att rösta i allmänna val. Hur lärarna förhåller sig till att transformera uppdraget inför under-

visning av dessa elever, kan således vara av intresse. Vidare befinner sig gymnasieelever i en 

åldersperiod där de är mottagliga för påverkan från socialisationsagenter, såsom lärare (jfr 

exempelvis Prior 2010:763ff; Amnå, Ekström & Stattin 2016:29; Broman 2009:201f; se även 

avsnitt 2.2); därmed inte sagt att ungdomar i just gymnasieålder är mer mottagliga för påverkan än 

yngre barn och ungdomar. Att gymnasielärare, och inte grundskollärare, är intressanta för 

föreliggande studie bottnar snarare i att de grundläggande kurserna i samhällskunskap som läses på 

gymnasiet skiljer sig åt beroende på om de är avsedda för högskole- respektive yrkesförberedande 

program (se avsnitt 2.4.2). Dessa skillnader kan vara intressanta i förhållande till hur lärare på olika 

gymnasieprogram transformerar uppdraget (se avsnitt 2.5). Att studera gymnasielärare görs således 

av den anledning att det föreligger skillnader i de grundläggande samhällskunskapskurserna som 

läses på gymnasiet, inte för att gymnasieungdomar skulle vara mer mottagliga för påverkan från 

socialisationsagenter än yngre barn och ungdomar. 

 Vad gäller avgränsningen till att undersöka de lärare som undervisar i samhällskunskap, baseras 

detta val på att samhällskunskapen är det ämne i vilket det explicit framgår att undervisning om 

politik ska genomföras och att undervisningen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (se avsnitt 2.4.2). De mer övergripande styrdokumenten för gymnasie-

skolan innehåller förvisso liknande formuleringar avseende det sistnämnda, vilket innebär att hela 

gymnasieskolan har ansvar för detta uppdrag (se avsnitt 2.4.1). Det är dock i samhällskunskaps-

ämnet som det tydligast framkommer, vilket, i kombination med att undervisning om politik ska 

bedrivas inom ämnet, gör att ämnet och de lärare som undervisar i det betraktas som ett någorlunda 

 Se http://www.jmftal.artisan.se/ [2017-04-11]. Datan togs fram genom att skapa en tabell med “Grundskola” som 2

verksamhet, där de tre variabler som visar övergångsfrekvens till högskole- och yrkesförberedande program, samt 
introduktionsprogram sedermera valdes. Datan är insamlad av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket. 
För läsåret 2016/17 finns ännu ingen data tillgänglig.
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självklart val utifrån studiens övergripande syfte. Gällande det mer specifika valet att fokusera på de 

grundläggande kurserna inom ämnet, görs detta av anledningen att det är de kurserna som genom 

det centrala innehållet framhäver samhällskunskapsämnets roll i uppdraget att förbereda eleverna 

för politiskt deltagande. 

1.4  STUDIENS FORTSATTA DISPOSITION

Efter detta inledande kapitel följer en genomgång av den tidigare forskning som ses vara relevant 

för föreliggande studie. Studiens övergripande teman – politiskt deltagande, politisk socialisation, 

lärarens roll som ett medel för skolans politiska socialisation, samt uppdraget att förbereda elever 

för politiskt deltagande – behandlas. Denna tidigare forskning ligger sedermera till grund för ett 

antal utgångspunkter som formuleras, genom att de teoretiska dimensionerna från tidigare forskning 

abstraheras. Dessa utgångspunkter tydliggör de teoretiska antaganden studien baseras på. Vidare 

presenteras en typologi av politiskt deltagande, vilken tjänar som analysram i studiens 

analyskapitel. I efterföljande kapitel redogörs för de metodologiska val som görs under studiens 

gång, från val av metod till de semistrukturerade intervjuernas genomförande och vidare till 

materialbearbetning samt metod för dataanalys. Kritiska reflektioner kring dessa val utförs 

kontinuerligt i kapitlet, vilket avslutas med ett avsnitt om studiens kunskapsanspråk. I kapitel 4 

redovisas studiens resultat, vilket sedermera analyseras i det femte kapitlet. I detta analyskapitel 

presenteras även studiens slutsatser genom en sammanfattande analys av studien. Vidare sker 

resonemang kring uppslag om fortsatt forskning av det ämne som är föremål för denna studie. 
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2  TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

Kapitlet inleds med en teoretisk genomgång av begreppet politiskt deltagande och hur det definieras 

i föreliggande studie. I denna inledande del presenteras även forskning relaterad till hur människor 

deltar politiskt och vilka som betraktas, och inte betraktas, som politiska deltagare. Detta övergår 

till en redogörelse för vad som kännetecknar ungdomars politiska deltagande och vilka faktorer som 

kan påverka deltagande. Vidare behandlas forskning om politisk socialisation, skolan som politisk 

socialisationsagent samt lärarens roll som ett medel för att socialisera eleverna, vilket följs av en 

redogörelse för gymnasieskolans och samhällskunskapslärarens uppdrag att förbereda elever för 

politiskt deltagande. Vilka faktorer som kan påverka läraren i dennes yrkesutövning behandlas 

därefter. Avslutningsvis abstraheras de teoretiska dimensionerna från tidigare forskning, genom att 

ett antal teoretiska utgångspunkter formuleras. Dessa utgångspunkter tydliggör de teoretiska 

antaganden studien baseras på. I denna avslutande del redogörs vidare för hur begreppet politiskt 

deltagande används i studien, genom att en typologi av politiskt deltagande presenteras. Denna 

typologi tjänar som analysram i den del av studiens analyskapitel som behandlar lärarnas utsagor 

om vilka former av politiskt deltagande som framhävs i undervisningen. 

2.1  POLITISKT DELTAGANDE 
Att medborgarna i ett samhälle deltar politiskt kan ses vara vitalt för demokratin (jfr Amnå, Ekström 

& Stattin 2016:83; Bengtsson 2008:12f; Nilsson 2005:1). På vilket sätt medborgarna bör delta 

varierar, beroende på vilket demokratiideal som står som utgångspunkt. En central uppdelning som 

görs inom forskningen skiljer mellan valdeltagande och andra deltagandeformer (Amnå, Ekström & 

Stattin 2016:83). Från det representativa demokratiidealets perspektiv ses valdeltagande som den 

viktigaste deltagandeformen och andelen röstande används inte sällan som en indikator på 

demokratins tillstånd i olika länder (Bengtsson 2008:45; Amnå, Ekström & Stattin 2016:84f). Från 

en annan utgångspunkt – det deltagardemokratiska idealet – ses valdeltagande som ett otillräckligt 

mått på demokratins skick (Bengtsson 2008:45). Medborgarna bör, förutom att rösta, även delta i 

olika politiska aktiviteter under mellanvalsperioderna (Amnå, Ekström & Stattin 2016:85; 

Bengtsson 2008:56).  

 Hur politiskt deltagande, och de aktiviteter som ger uttryck för sådant deltagande, definieras är 

beroende av hur begreppet avgränsas. Flera olika definitioner och avgränsningar av begreppet 

återfinns inom forskningen och det finns ingen etablerad föreställning om innebörden i det (Ekman 
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& Amnå 2010:35).  En flitigt använd indelning är den mellan så kallade konventionella respektive 3

okonventionella former av politiskt deltagande (jfr Bengtsson 2008; Denk 2009; Ekman 2013).  4

Denna indelning illustrerar hur politiskt deltagande kan innefatta endera en relativt snäv uppsättning 

aktiviteter – genom att enbart se konventionella deltagandeformer som politiskt deltagande – eller 

en relativt bred sådan, om även aktiviteter av okonventionell art ses vara uttryck för politiskt 

deltagande (jfr Ekman & Amnå 2010:35ff, 56). 

 Till följd av att politiskt deltagande kan innefatta en mängd dylika snäva respektive breda 

definitioner av vad som utgör sådant deltagande, är det nödvändigt att beskriva hur begreppet 

definieras och avgränsas i föreliggande studie. Trots att den definition som innefattar dels 

konventionella, dels okonventionella deltagandeformer är relativt bred, kan den ses vara otillräcklig 

för att motsvara de olika förhållningssätt människor har gentemot politik. 

 En central del av den statsvetenskapliga forskningen rör hur människor deltar politiskt och hur 

utbrett det politiska deltagandet är. Valdeltagande och partimedlemskap – som enligt indelningen 

konventionella-okonventionella former av deltagande ses vara av konventionell art – är 

deltagandeformer som över tid har setts locka färre medborgare (Bengtsson 2008:121), medan det 

politiska engagemanget genom aktiviteter som kan benämnas som okonventionella – såsom politisk 

konsumtion, demonstrationer och protester – har ökat (Bengtsson 2008:13; Ekman & Amnå 

2010:34, 37; Sörbom 2010:149). Det förefaller dock som om människor inte deltar genom endera 

konventionella eller okonventionella former av deltagande; människor som deltar genom en viss 

deltagandeform tenderar snarare att delta även genom andra former, medan övriga människor inte 

deltar alls (Teorell, Torcal & Montero 2007:354; Ekman & Amnå 2010:56; Amnå, Ekström & 

Stattin 2016:84). Okonventionella former av deltagande kan således ses komplettera, snarare än 

ersätta, mer konventionella former av deltagande (Amnå, Ekström & Stattin 2016:66).  

 De människor som inte deltar genom former av aktivt politiskt deltagande, likt de ovan nämnda, 

kan betraktas som icke-deltagande och oengagerade; om politiskt deltagande ses innefatta 

konventionella samt okonventionella deltagandeformer. Människors engagemang kan dock ha 

förändrats på så vis att ett konventionellt politiskt engagemang har ersatts av ett icke-politiskt 

 Se Ekman & Amnå (2012:284-288) för en genomgång av definitioner som används inom forskningen.3

 Valdeltagande och partipolitiskt medlemskap är exempel på konventionella former av deltagande (Bengtsson 4

2008:121; Ekman 2013:2; Amnå, Ekström & Stattin 2016:87). Ytterligare en deltagandeform som rubriceras som 
konventionell är att kontakta politiker (Teorell, Torcal & Montero 2007:354; Abdelzadeh 2015:636). Aktiviteter 
såsom politisk konsumtion, demonstrationer, protester, att skriva insändare och att skriva under upprop benämns 
istället som okonventionella (Teorell, Torcal & Montero 2007:354; Ekman & Amnå 2010:37; Bengtsson 2008:123). 
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samhällsengagemang eller en beredskap att agera politiskt, snarare än av andra former av politisk 

aktivitet (Ekman & Amnå 2010:56f). Om ett sådant engagemang och en sådan beredskap inte 

inkluderas i vad som ses vara politiskt deltagande, betraktas den betydande andel av befolkningen 

som är beredd att delta politiskt (Johansson 2012:55) som passiv.  

 Ekman och Amnå (2010:57) menar att under den passiva ytan – vilken ofta synliggörs i olika 

undersökningar – kan ett vilande engagemang, vilket innefattar en beredskap att engagera sig, 

finnas. Detta vilande engagemang benämns latent politiskt deltagande, vilket avser hållningar, 

attityder och aktiviteter som vid en viss punkt kan övergå från samhällsintresse eller -engagemang 

till manifesterat politiskt deltagande (Amnå, Ekström & Stattin 2016:90; Ekman & Amnå 

2010:45f). Föreställningen om latent deltagande tar utgångspunkt i att människor deltar i aktiviteter 

som möjligtvis inte direkt eller entydigt kan klassificeras som politiskt deltagande, i den mening att 

aktiviteternas mål inte är att influera politiska makthavare. Aktiviteterna innebär likväl involvering i 

samhället och i aktuella frågor, och kan vara av betydelse för framtida politisk aktivitet (Ekman & 

Amnå 2012:287f). Aktiviteter som ger uttryck för latent politiskt deltagande kan inbegripa att 

intressera sig för och uppmärksamma politik och samhällsfrågor (Amnå, Ekström & Stattin 

2016:89); människor kan ha åsikter om och diskutera politiska och samhällsrelaterade frågor samt 

följa sådan nyhetsrapportering (Ekman & Amnå 2012:288; Ekman & Amnå 2010:57). 

 En definition av politiskt deltagande som inkluderar sådant latent politiskt deltagande kan 

därmed bidra med en mer verklighetstrogen beskrivning av de politiska förhållningssätt människor 

har, i jämförelse med definitioner av politiskt deltagande som bortser från den latenta dimensionen 

(jfr Ekman & Amnå 2012:291). Återigen synliggörs hur begreppets avgränsning får betydelse för 

vem som ses som politiskt deltagande och inte (jfr Sveningsson 2015:142ff). 

 I föreliggande studie inkluderas de förhållningssätt och aktiviteter som innefattas av latent 

politiskt deltagande i definitionen av begreppet politiskt deltagande. Hur denna teoretiska definition 

används analytiskt i studien redogörs för i avsnitt 2.5.1, där en typologi av politiskt deltagande som 

tjänar som utgångspunkt för en del av studiens analys presenteras. Tidigare i detta avsnitt klargörs 

att det sätt på vilket politiskt deltagande definieras får konsekvenser för vilka aktiviteter som ses 

vara sådant deltagande, och följaktligen vilka som ses som deltagare. Detta synliggörs även i 

nästkommande avsnitt, där fokus ligger på forskning om politiskt deltagande bland ungdomar. 

2.1.1  UNGDOMARS POLITISKA DELTAGANDE

Dagens unga beskylls inte sällan för att vara mindre intresserade av politik än vad samma grupp 

genom tiden har varit och deras påstådda bristande engagemang i samhällsfrågor tas inte sällan upp 
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i talet om demokratins kris (Bäck et al. 2015:673; jfr även Amnå, Ekström & Stattin 2016:11). 

Studier om ungdomars politiska deltagande visar dock att de inte nödvändigtvis är mindre politiskt 

engagerade än den äldre befolkningen; det förefaller snarare vara så att de inte agerar politiskt på 

samma sätt (Amnå, Ekström & Stattin 2016:11). Unga är politiskt aktiva på andra sätt än genom 

formella politiska deltagandeformer (Broman 2016:236; Sveningsson 2015:140), former mot vilka 

äldre i större utsträckning riktar sitt politiska deltagande (Bäck et al. 2015:683).  

 Äldre människor är överrepresenterade när det gäller att delta politiskt genom att rösta i 

allmänna val (Bengtsson 2008:87, 110). Även vad gäller partimedlemskap ses den äldre befolk-

ningen vara överrepresenterad (Bengtsson 2010:150f), samtidigt som det generella engagemanget i 

politiska partier sjunker. Partimedlemskap är således en alltmer ovanlig form av politiskt deltagande 

överlag (Bäck et al. 2015:677). Ytterligare en form av deltagande som de äldre dominerar är att 

kontakta politiker och tjänstemän (Bäck et al. 2015:682). Unga kan istället ses delta i demonstra-

tioner, namninsamlingar och konsumentbojkotter i större utsträckning än den äldre befolkningen. 

De deltar också i evenemang som organiseras av ett politiskt parti, en organisation eller ett nätverk 

samt skriver inlägg, insändare och debattartiklar i högre grad än äldre (Bäck et al. 2015:680-683). 

 En studie av politiskt deltagande bland ungdomar i åldersspannet 13 till 30 år (Amnå, Ekström 

& Stattin 2016:18) visar att omkring 6 % av ungdomarna tycks delta aktivt, detta på flera olika sätt 

(Amnå, Ekström & Stattin 2016:92), vilket ligger i linje med vad som nämns i föregående avsnitt; 

människor som deltar genom en viss deltagandeform tenderar att delta även genom andra former, 

medan övriga människor inte deltar alls (Teorell, Torcal & Montero 2007:354; Ekman & Amnå 

2010:56; Amnå, Ekström & Stattin 2016:84). Den klart största gruppen unga – 46 % – definieras 

som “standbyers” (Amnå, Ekström & Stattin 2016:92). Till skillnad från oengagerade ungdomar är 

de inte passiva åskådare, utan står i ett standby-läge inför politiken (Amnå, Ekström & Stattin 

2016:95). Detta standby-läge motsvarar det som i föregående avsnitt beskrivs som en beredskap att 

agera politiskt: ett latent politiskt deltagande. På samma sätt som definitionen av vilka som klassas 

som politiskt deltagande varierar med hur begreppet avgränsas (se avsnitt 2.1), kan bilden av ungas 

politiska förhållningssätt förändras genom att inkludera latent politiskt deltagande i analysen. De 

som definieras som “standbyers” benämns då som något annat än passiva, vilket kan medföra en 

mer nyanserad bild av ungdomars politiskt deltagande (jfr Amnå, Ekström & Stattin 2016:97; 

Sveningsson 2015:140).  
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2.1.2  DELTAGANDETS PÅVERKANSFAKTORER

En faktor som ses vara av central betydelse för politiskt deltagande är utbildningsnivå; individer 

med lägre utbildning deltar i politiska aktiviteter i mindre utsträckning än individer med högre 

utbildning (Persson 2013:689; Bäck et al. 2015:686). Det starka samband som förefaller finnas 

mellan utbildningsnivå och politiskt deltagande kan bero på att utbildning ses främja kunskaper om 

politik och politiskt intresse, faktorer som har en positiv inverkan på politiskt deltagande (Persson 

2013:689; Persson, Lindgren & Oskarsson 2016:182; Niemi & Junn 1998:13).  

 Människors inställning till att delta politiskt beror på en mängd faktorer. Politisk kunskap kan 

ses vara en påverkansfaktor som har en påtaglig effekt på politiskt deltagande (Niemi & Junn 

1998:10; Holmberg & Oscarsson 2004:217). Politisk kunskap ses öka människors förståelse för de 

demokratiska spelreglerna (Niemi & Junn 1998:9, 11), vilket har en positiv påverkan på inställ-

ningen till att delta politiskt; om man inte känner till spelets regler och spelarna, är det inte troligt 

att man själv försöker spela (Putnam 2000:35). 

 Individer som uppfattar sig som mindre politiskt kunniga än andra påstås delta i politiska 

aktiviteter mer sällan (Ekman 2007:17). Detta kan ses vara sammankopplat med uppfattningar om 

att kunna göra skillnad; ju mer kunskap en människa har om politik och hur samhället fungerar, 

desto större är dess övertygelse att kunna påverka politiken och samhället (Skolverket 2003:118). 

Individer som känner att de kan göra skillnad deltar i politiska aktiviteter större utsträckning 

(Andolina et al. 2003:279), medan en uppfattning om att det inte är möjligt att påverka kan leda till 

passivitet (Denk 2009:73). Att se politiskt deltagande som en plikt, har även det en positiv inverkan 

på inställningen till att delta politiskt (Andolina et al. 2003:279). 

 Vilken eller hur mycket kunskap som krävs för att en positiv inställning till politiskt deltagande 

ska föreligga, är dock oklart (Almgren 2006:81; Niemi & Junn 1998:10f). Beträffande gymnasie-

elever och hur politisk kunskap påverkar dessa ungdomars inställning till framtida politiskt 

deltagande, förefaller nivån av kunskap ha olika betydelse beroende på vilken aktivitet det gäller. 

En rapport från Skolverket (2003) gör gällande att deltagande i aktiviteter som innefattas i formellt 

politiskt deltagande, såsom valdeltagande och partimedlemskap, och legala utomparlamentariska 

aktiviteter, såsom att samla in namnunderskrifter och delta i fredliga protester, förklaras av godare 

kunskaper om demokratin och dess villkor. Ju godare kunskaper, desto mer positivt inställda är 

eleverna till att delta i sådana former av politiskt deltagande (Skolverket 2003:123-128). Ekmans 

(2007) studie visar liknande resultat; goda politiska kunskaper korrelerar med en positiv inställning 

till deltagande, när det rör sig om aktiviteter som att rösta, gå med i ett politiskt parti, eller 
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demonstrera (Ekman 2007:82). För illegala utomparlamentariska aktiviteter – såsom att spraya 

slagord på väggar eller ockupera en offentlig byggnad – är elevernas inställning mindre positiv ju 

godare kunskaper de har. För trafikblockering, som även det hör till kategorin illegala utom-

parlamentariska aktiviteter, förefaller kunskapsnivån inte ha någon betydelse (Skolverket 

2003:128-130; jfr även Ekman 2007:82). 

 Politisk kunskap framhålls inte enbart som en påverkansfaktor i förhållande till politiskt 

deltagande, utan också som en förutsättning för att delta politiskt (Putnam 2000:35; Sveningsson 

2015:148; Niemi & Junn 1998:9). Även politiskt intresse framhävs som en sådan förutsättning 

(Putnam 2000:35; Amnå, Ekström & Stattin 2016:95; Martín & van Deth 2007:303; Sveningsson 

2015:146), vilket Putnam (2000:35) illustrerar genom påståendet att det inte är troligt att man själv 

försöker spela om man inte känner till spelets regler och spelarna, och inte heller bryr sig om 

utfallet. Likt politiska kunskaper, är politiskt intresse således en viktig förklaringsfaktor när det 

kommer till människors varierade inställningar till politiskt deltagande (Amnå, Ekström & Stattin 

2016:21; Prior 2010:747; Ekman 2007:122). Politiskt intresse kan ses ha ett samband med politiskt 

deltagande genom att det är mer troligt att individer som är intresserade av ett visst område 

aktiverar sig inom det, jämfört med andra individer (Martín & van Deth 2007:319). De kan vara 

mer motiverade att aktivera sig (Bengtsson 2008:109) och denna motivation har en positiv inverkan 

på inställningen till att delta (Denk 2009:73). Amnå, Ekström och Stattin (2016:24) menar att 

människor som inte är intresserade av politik, inte automatiskt är ointresserade också av vad som 

sker i samhället. Över tid förefaller samhällsintresse leda till ökat politiskt intresse (Amnå, Ekström 

& Stattin 2016:26), vilket medför att ett intresse för samhällsfrågor även det ses ha en koppling till 

inställningen att delta politiskt (Amnå, Ekström & Stattin 2016:21; Abdelzadeh 2015:632). 

 Att utbildning har betydelse för inställningen till politiskt deltagande kan, vilket nämns tidigare 

i avsnittet, bero på att utbildning ses främja faktorer som har en positiv inverkan på politiskt 

deltagande. Skolan antas således kunna påverka individers politiska förhållningssätt genom att den 

kan främja faktorer såsom politisk kunskap och politiskt intresse (jfr Niemi & Junn 1998:2f). 

Strömbäck (2015:213) menar att politisk information – som inte är liktydigt med kunskap men som 

ses vara en förutsättning för det – såsom information om det svenska statsskicket, kan läras i skolan. 

Andra forskare framhåller att lärare måste förstå vilka undervisningserfarenheter som kan främja 

politiskt intresse bland unga; detta då sådant intresse har ett samband med politiskt deltagande 

(Levy, Solomon & Collet-Gildard 2016:483). Denna påverkan skolan uppfattas ha på elevers 

politiska kunskaper och intresse medför att skolan kan betraktas som en politisk socialisationsagent. 
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2.2  POLITISK SOCIALISATION

Uttalandet ovan, att skolan kan betraktas som en politisk socialisationsagent, indikerar ett antagande 

om att människor kan socialiseras in i olika politiska förhållningssätt. Socialisation kan definieras 

som den process genom vilken en människa blir någon som är medveten om sig själv och som har 

de kunskaper samt färdigheter som ses vara viktiga i den kultur den lever (Giddens & Sutton 

2014:226). Genom socialisationen utvecklar individer förhållningssätt som gör det möjligt för dem 

att fungera i samhället och samexistera med andra i olika sammanhang. Somliga sociala samman-

hang individer omges av är politiska, vilket medför att socialisation kan vara relaterad till politiska 

system och politisk kultur (Denk 2009:121f). Vad som avses med sådan politisk socialisation, är att 

individers politiska förhållningssätt utvecklas (Denk 2009:122). Dessa förhållningssätt innefattar 

politiska intressen, värderingar, attityder, beteenden, kunskaper och förmågor (Ekman 2007:24; 

Lange & Onken 2013:65; Amnå, Ekström & Stattin 2016:67), vilka kan förklara individers politiska 

handlingar (Denk 2009:70).  

 Beträffande när i livet individers politiska förhållningssätt utvecklas, tenderar forskningen att 

betona att den politiska socialisationen sker under ungdomsåren (Amnå, Ekström & Stattin 

2016:29; Broman 2009:201f; Koskimaa & Rapeli 2015:142; Ekman 2013:4). Viss forskning ger 

uttryck för att de politiska förhållningssätt som formas under denna period har stor betydelse för 

individernas förhållningssätt senare i livet (Prior 2010:763ff; Koskimaa & Rapeli 2015:142; 

Persson, Lindgren & Oskarsson 2016:192; jfr Denk 2009:125f). En studie av politiskt intresse över 

tid visar att nivåer av politiskt intresse bland människor i 20-årsåldern redan är mycket stabila, 

vilket indikerar att politiskt intresse utvecklas – eller inte – före denna tid (Prior 2010:763ff). 

Oavsett om den politiska socialisationen anses pågå enbart under ungdomsåren och att de 

förhållningssätt som utvecklas under denna tid kvarstår livet ut (jfr Denk 2009:125f), eller om 

socialisationen ses som en livslång process (jfr Denk 2009:127f), ger forskningen stöd till ett 

antagande om att människors politiska förhållningssätt påverkas under ungdomsåren. 

2.2.1  SKOLAN SOM POLITISK SOCIALISATIONSAGENT

De aktörer som påverkar den politiska socialisationen, och därmed bidrar till att utveckla individers 

politiska förhållningssätt, kallas för politiska socialisationsagenter (Denk 2009:123). För den mer 

generella socialisationen kan ett antal agenter som påverkar barn och unga utpekas: familj, skola, 

vänner och massmedier (Giddens & Sutton 2014:227). Dessa ses inneha rollen som socialisations-
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agenter även då det gäller den politiska socialisationen (Quintelier 2013:65; Koskimaa & Rapeli 

2015:146, 150; Amnå, Ekström & Stattin 2016:43f; Ekman 2007:13; Ekman 2013:4). 

 Ett kriterium för att definieras som en politisk socialisationsagent är att aktören påverkar 

individers politiska förhållningssätt (Denk 2009:123f). Skolan antas ha sådan påverkan (se 

exempelvis Ekman 2007:13; Almgren 2006:18, 21; Sohl & Arensmeier 2015:136; Andolina et al. 

2003:278); hur stark denna påverkan är, förefaller dock vara en omdebatterad fråga inom 

forskningen (jfr Persson 2013:699) och uppfattningen om hur stark skolans socialiserande effekter 

är har varierat över tid.  Vissa studier pekar på att skolan knappt har någon effekt alls på elevers 5

politiska förhållningssätt (Persson, Lindgren & Oskarsson 2016:192; Quintelier 2013:65; Koskimaa 

& Rapeli 2015:150), medan andra indikerar att den har det (Broman 2009:199f; Ekman 

2007:104-109; Niemi & Junn 1998:13). Denna otydliga bild av skolans faktiska påverkan på 

elevers politiska förhållningssätt delas av vissa forskare, som framhåller att kunskaperna om vilka 

effekter skolan har inte är tillräckliga för att veta huruvida den är en stark eller svag politisk 

socialisationsagent (jfr Persson, Lindgren & Oskarsson 2016:192; Broman 2009:75f). 

 Sammanfattningsvis ses skolan ha en påverkan på elevers politiska förhållningssätt; hur stark 

eller svag denna påverkan är dock inte helt klart. Det som är avgörande för att skolan ska betraktas 

som en politisk socialisationsagent är dock att den har en påverkan (jfr Denk 2009:123f). Det 

väsentliga för denna studies utgångspunkter är inte huruvida skolans påverkan är stark eller svag, 

utan att den kan ses ha en påverkan på individers politiska förhållningssätt.  

 Vidare är det för föreliggande studie centralt att skolan har en intention att påverka. Att skolan 

ska påverka individers politiska förhållningssätt nämns tidigare i avsnittet som ett kriterium för att 

vara en politisk socialisationsagent. Ett annat kriterium för detta berör huruvida aktören har som 

avsikt att påverka individers politiska förhållningssätt (Denk 2009:123). Vad avser den svenska 

gymnasieskolan, kan det konstateras att det i läroplanen framgår att skolan har ett uppdrag att 

främja elevernas utveckling till att bli människor som aktivt deltar i samhällslivet (Skolverket 

2011b:6). Detta uppdrag ses innefatta att eleverna ska förberedas för politiskt deltagande.  Skolan 6

som aktör har således intentionen att påverka individers politiska förhållningssätt, genom de 

styrdokument som ligger till grund för verksamheten. Dessa styrdokument, vilka beslutas av 

riksdagen och regeringen (Skolverket 2011a:14f), kan betraktas som “statens tal till skolan om en 

önskvärd inriktning av verksamheten” (Skolverket 2003:34; jfr Lindensjö & Lundgren 2014:172). 

 Se Almgren 2006:36, 94 för en historisk översikt.5

 Se  studiens  inledande  kapitel,  avsnitt  2.4.1  samt  2.5  för  en  vidare  redogörelse  för  hur  uppdraget  tolkas  i 6

föreliggande studie.
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Genom skolan förväntas medborgarna kunna utvecklas till politiska aktörer (Ljunggren & Unemar 

Öst 2010:18) och skolan kan uppfattas som “det verktyg staten har för att kollektivt uppfostra 

kommande generationer av demokrater” (Almgren 2006:193).  

 Lärarna är de som ytterst ska genomföra det som uttrycks i styrdokumenten, vilket de förväntas 

göra med utgångspunkt i styrdokumentens intentioner (Karlefjärd 2011:9). På vilket sätt staten, 

genom styrdokumenten, inverkar på elevers politiska förhållningssätt påverkas med andra ord av 

läraren, som i och med denna roll betraktas som en socialisationsagent.  I nästkommande avsnitt 7

behandlas villkoren för denna roll: Är läraren politiskt styrd eller fri? 

2.3  LÄRAREN SOM STYRD ELLER FRI?
Genom skolan kan staten uppfattas ha ett förhållandevis stort utrymme att utöva inflytande över 

medborgarna (Borevi 2002:175f; jfr Almgren 2006:193). Samtidigt kan skolan, och lärarna, 

betraktas som en svårstyrd politisk organisation (Almgren 2006:35; se även Hudson 2007:270). I en 

studie från 1980-talet framhålls hur implementeringen av nationellt fastställda mål möttes av 

svårigheter, och det lyfts hur förväntningarna var att personalen i skolan “kunde, ville och förstod” 

implementeringsuppgiften (Rothstein 1986:200f; jfr Almgren 2006:35); något som framstås inte var 

fallet. Detta kan kopplas till det handlingsutrymme som skolor och enskilda lärare har att omsätta 

politik till praktik (jfr Almgren 2006:35; Karlefjärd 2011:9).  

 Staten styr skolans och lärarnas arbete genom styrdokument, i vilka lärarnas uppdrag anges 

(Karlefjärd 2011:9, 52). Då styrdokumenten är generellt skrivna, uppstår ett tolknings- och 

handlingsutrymme för lärarna (Karlefjärd 2011:17; Hudson 2007:270). Detta tolknings- och 

handlingsutrymme ses inte vara helt oproblematiskt; den senaste läroplanen från 2011 framhålls 

som ett försök att ge mindre sådant utrymme, då alltför stor frihet ansågs påverka likvärdigheten 

negativt (Assarson, Ahlberg, Andreasson & Ohlsson 2011:9). Detaljstyrningen är emellertid 

fortfarande svag (Linde 2012:142) och lärarna kan alltjämt ses ha visst friutrymme i relation till de 

styrdokument genom vilka de styrs. Detta friutrymme bottnar i deras roll som “street-level 

bureaucrats”, eller “frontlinjebyråkrater” (se fotnot 1). 

 Detta resonemang ligger i linje med hur Broman (2009) betraktar läraren som socialisationsagent: “Skolan är 7

socialisationsagenten och det är genom lärarens agerande i enlighet med styrmedlen och genom undervisning som 
den tänkta socialisationen sker.” (Broman 2009:72). Denk (2009) redovisar skillnaden mellan socialisationsagent 
och -arena, och framhåller att skolan via lärare och deras undervisning kan påverka eleverna, vilket gör den till en 
politisk socialisationsagent. Skolan kan också vara en arena där andra agenter – exempelvis vänner – framträder 
(Denk 2009:131). Det görs således skillnad på lärare och vänner i detta fall, där lärare betraktas som ett medel 
genom vilket skolan socialiserar elever, medan vänner ses vara agenter på skolan som politisk socialisationsarena. 
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2.3.1  EN FRONTLINJEBYRÅKRAT MED FRIUTRYMME

Lärare kan definieras som frontlinjebyråkrater genom att de är offentliga tjänstemän som interagerar 

direkt med medborgarna och som har stor handlingsfrihet i sin yrkesutövning (Lipsky 2010:3). 

Handlingsfriheten uppstår till följd av att de arbetar i situationer som är för komplexa att detaljstyra 

(Lipsky 2010:15). Beslut, såsom vilket undervisningsstoff som behandlas under en lektion 

(Fredriksson 2010:17), fattas inte sällan kontinuerligt i klassrummet, baserat på den aktuella 

situationen. Att utforma regler som omfattar alla tänkbara situationer som kan uppstå är inte möjligt 

och de parlamentariska beslut som ska styra verksamheten måste således vara övergripande 

(Rothstein 2014:19, 22). När riktlinjerna är mer generellt utformade – likt styrdokumenten för 

skolans verksamhet (jfr Karlefjärd 2011:17) – får lärarna, som den sista länken i implementerings-

kedjan, ett stort handlingsutrymme (Hertting 2014:200). Det är lärarna som omvandlar beslut till 

handling, varpå de betraktas som de som utformar den policy som implementeras (Lipsky 

2010:221; Hertting 2014:200; Rothstein 2014:19).  

 Lärarens roll i förhållande till den statliga styrningen genom styrdokumenten, kan således 

uppfattas som relativt fri. I tidigare avsnitt lyfts att de sätt på vilket staten, genom styrdokumenten, 

ämnar påverka elevers politiska förhållningssätt kan influeras av lärarna. I deras ställning som 

frontlinjebyråkrater medför tolknings- och handlingsutrymmet att de möjligtvis förhåller sig på 

olika sätt till skolans uppdrag att förbereda eleverna för politiskt deltagande. Samtidigt är det 

lärarnas uppdrag att förhålla sig till vad som formuleras i styrdokumenten och genomföra det i linje 

med de intentioner som framhålls i dem (jfr Karlefjärd 2011:9). Nästkommande avsnitt berör just 

hur uppdraget som lärarna ska genomföra formuleras i styrdokumenten.  

2.4  ATT FÖRBEREDA FÖR POLITISKT DELTAGANDE

Styrdokumenten, vilka innefattar skollagen (SFS 2010:800), läroplanen, ämnesplaner samt kurs-

planer (Skolverket 2011a:15), anger vad skolan och lärarna har för uppdrag att genomföra 

(Karlefjärd 2011:9, 52). Dessa styrdokument är uttryck för vilken inriktning skolverksamheten ska 

ha (Skolverket 2003:34; Linde 2012:55) och meningen är att de ska fungera som riktlinjer för 

undervisningen (Imsen 2007:175). Följande avsnitt ämnar utreda vad i styrdokumenten som är 

uttryck för uppdraget att förbereda elever för politiskt deltagande. 

2.4.1  GYMNASIESKOLANS UPPDRAG

Ett av den svenska gymnasieskolans uppdrag är att främja elevernas utveckling till att bli människor 

som aktivt deltar i samhällslivet (Skolverket 2011b:6). Vad som formellt uttrycks i läroplanen är att 
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“undervisningen ska […] utveckla elevernas förmåga och vilja att […] aktivt delta i 

samhällslivet” (Skolverket 2011b:6). Vidare ska utbildningen “främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i […] samhällslivet” (Skolverket 2011b:6). Även i 

skollagen (SFS 2010:800) framkommer detta uppdrag; i 1 kap. 4 § 3 st. stadgas att utbildningen 

syftar till att främja elevers utveckling till aktiva individer och medborgare. Vidare, vad gäller 

gymnasieskolan mer specifikt, framgår av 15 kap. 2 § 1 st., samma lag, att gymnasieskolan ska ge 

en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.  

 Utifrån läroplanen och skollagen är det tydligt vad gymnasieskolans uppdrag är: eleverna ska 

förberedas för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Vad detta aktiva deltagande ska bestå av är dock 

mindre tydligt (jfr Ekman 2007:10f). Inte heller i förarbetena till dessa styrdokument uttrycks vad 

det aktiva deltagandet ska innefatta (jfr prop. 2009/10:165:219ff; SOU 2008:27:339f). I tidigare 

studier som berör detta uppdrag, tolkas det aktiva deltagandet så att det innefattar politiskt 

deltagande (Ekman 2007:12, 17; Broman 2009:34, 150). Dessa studier baseras på det uppdrag som 

fanns formulerat i Lpf 94, den läroplan som föregick dagens läroplan för gymnasieskolan. Hur 

uppdraget som berör elevers deltagande i samhällslivet uttrycks har dock inte förändrats i och med 

den senaste läroplanen (Skolverket 2006:5; jfr Skolverket 2011b:6) och i föreliggande studie följs 

den tidigare forskningens utgångspunkter; det aktiva deltagande som gymnasieskolan och lärarna 

har som uppdrag att främja, antas innefatta ett politiskt sådant.  8

2.4.2  SAMHÄLLSKUNSKAPSLÄRARENS UPPDRAG

Samhällskunskapsämnet syftar i första hand till att förbereda alla gymnasieelever för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (SOU 2008:27:356). Ämnet skapades med den uttalade uppgiften att ge 

medborgare den kunskap som behövs för att kunna agera som demokratiska medborgare (Bronäs 

2003:189). Med detta som bakgrund kan det ses vara logiskt att det uppdrag som formuleras i 

läroplanen återfinns, och till viss del konkretiseras, i ämnesplanen för samhällskunskap och i 

kursplanerna för de grundläggande samhällskunskapskurserna. I ämnesplanen, som ger uttryck för 

samhällskunskapsämnets övergripande syften, står att “undervisningen ska bidra till att skapa 

förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Skolverket 2011b:143). 

 Ett konstaterande vad gäller samhällskunskapskurserna på gymnasienivå är nödvändigt, innan 

kursplanerna för ämnet redogörs för. En förändring som skett i gymnasieskolan på senare år är att 

den äldre läroplanen Lpf 94 ersattes med en ny läroplan år 2011. Till följd av detta, skiljer sig de 

 I avsnitt 2.5 utvecklas detta resonemang kring hur uppdraget betraktas i föreliggande studie.8
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grundläggande kurserna i samhällskunskap åt beroende på om de läses på yrkes- respektive 

högskoleförberedande program.  Tidigare läste alla gymnasieelever, oavsett studieprogram, samma 9

samhällskunskapskurs, vilken omfattade 100 poäng (Bjessmo 1994:10; Skolverket 2017b). 

 I dag läser elever på yrkesförberedande program minst 50 poäng samhällskunskap, genom 

kursen Samhällskunskap 1a1, medan elever på högskoleförberedande program läser minst 100 

poäng samhällskunskap, motsvarande kursen Samhällskunskap 1b. För de elever som har läst 

Samhällskunskap 1a1 finns en påbyggnadskurs på ytterligare 50 poäng: Samhällskunskap 1a2. 

Tillsammans motsvarar Samhällskunskap 1a1 och 1a2 100-poängskursen Samhällskunskap 1b 

(Skolverket 2011a:37). På grund av att de inledande kurserna i samhällskunskap varierar beroende 

på om eleverna läser vid högskole- respektive yrkesförberedande program, krävs en genomgång av 

kursplanerna för dels Samhällskunskap 1a1, dels Samhällskunskap 1b, för att redogöra för hur den 

politiska dimensionen i uppdraget att främja elevers aktiva deltagande i samhällslivet formuleras i 

kursplanerna. 

 Inom ramen för kursen Samhällskunskap 1a1 ska följande centrala innehåll behandlas, vilket ses 

ha koppling till den politiska dimensionen i skolans allmänna uppdrag: 

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. […] Medborgarnas 
möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjlig-
heter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller […] (Skolverket 2011b:144f). 

Även inom ramen för Samhällskunskap 1b ska detta centrala innehåll behandlas (Skolverket 2011b:

150). En skillnad mellan kurserna, förutom att de inte är lika poängmässigt omfattande, är att 

undervisning i 1b-kursen ska behandla:  

Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av 
samhällsfrågor och samhällsförhållanden (Skolverket 2011b:150). 

Att samhällsvetenskapliga begrepp, teorier och modeller ska behandlas i samband med undervis-

ning i 1b-kursen, men inte i 1a1-kursen, kan indikera att undervisningen i Samhällskunskap 1b ska 

vara mer fördjupande och teoretiskt förankrad än den i Samhällskunskap 1a1.  

 Trots att kurserna inte är lika omfattande och att det finns indikationer på att undervisningen i 

Samhällskunskap 1b ska vara mer fördjupande, antyder innehållet i de båda kursplanerna att alla 

elever, oavsett vid vilket program de studerar, genom en grundläggande kurs i samhällskunskap ska 

 Se  bilaga  2  i  skollagen  (SFS  2010:800)  eller  Skolverket  2011a:16  för  en  förteckning  av  vilka  program som 9

karaktäriseras som yrkes- respektive högskoleförberedande program. 
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förberedas för politiskt deltagande; detta bland annat genom att erhålla kunskaper om politiska 

system på olika nivåer och vilka möjligheter det finns att påverka dem. 

2.4.3  ATT TRANSFORMERA UPPDRAGET

Att gymnasieskolan, och mer specifikt samhällskunskapslärarna, har ett uppdrag att främja elevers 

politiska deltagande innebär inte per automatik att detta uppdrag genomförs på samma sätt av 

lärarna. I egenskap av frontlinjebyråkrater har de visst tolknings- och handlingsutrymme i för-

hållande till styrdokumenten, vilket antas medföra variationer i hur de uppfattar innehållet i dem 

(Imsen 2007:178). Inför undervisning transformeras styrdokumenten; de tolkas och det kan göras 

tillägg och fråndrag (Linde 2012:55).  

 Vad gäller lärarnas friutrymme vid tolkningen av styrdokumenten, kan detta variera beroende på 

vilket ämne det rör sig om. Ämnen som är svagt avgränsade och inramade – som samhällskunskap 

– möjliggör en friare ämnestolkning, då det inte finns skarpa gränser för vad som är legitimt att 

undervisa om (Linde 2012:57f). I sådana ämnen framhålls olikheterna mellan lärarna vara stora och 

de formulerade styrdokumenten förefaller ha litet genomslag (Linde 2012:63). En studie av upplevt 

friutrymme bland gymnasielärare i samhällskunskap visar dock att det inte påverkar trans-

formeringen; oavsett om lärarna anser att styrdokumenten är tydliga eller otydliga, eller att egna 

erfarenheter har företräde framför dem, syns ingen effekt på hur lärarna beskriver undervisnings-

innehållet (Karlefjärd 2011:112). Detta motsäger föreställningen om att det finns stora olikheter 

bland samhällskunskapslärare vad gäller tolkningar av styrdokumenten (jfr Linde 2012:63). 

 Att friutrymmet i teorin är stort, innebär inte att lärarna är helt fria i sina tolkningar av 

styrdokumenten. Dessa kan snarare ses vara en av flera faktorer som påverkar undervisnings-

innehållet (Linde 2012:55; Karlefjärd 2011:29). Andra faktorer som kan ha betydelse för 

transformeringen är läromedel (Linde 2012:57; Bernmark-Ottosson 2009:76) och andra lärare; att 

ingå i ett ämneslag kan innebära att man kommer överens om områden att undervisa om (Karlefjärd 

2011:68), vilket påverkar den egna transformeringen. Vidare kan lärarnas egna tankar om vad som 

är viktig kunskap påverka undervisningsinnehållet (Karlefjärd 2011:64). 

 Hur lärare tolkar och avser genomföra det som enligt styrdokumenten är deras uppdrag kan, på 

grund av en rad olika faktorer som påverkar transformering, skilja sig från vad som formuleras i 

styrdokumenten. Det kan också finnas större eller mindre variationer lärare emellan, även det på 

grund av nämnda faktorer. Hur lärare tolkar och transformerar styrdokumenten antas med andra ord 

variera från fall till fall. 
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2.5  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH ANALYSRAM

Ovan genomförda redogörelse av forskningsbidrag som ses relevanta för studien mynnar ut i 

följande teoretiska utgångspunkter, vilka ligger till grund för den fortsatta studien. Skolan är en 

politisk socialisationsagent som, via lärarna och deras undervisning, kan påverka ungdomars 

politiska förhållningssätt. Dessa förhållningssätt inkluderar politiskt intresse och kunskaper om 

politik samt känslor av att det är en plikt att delta; faktorer som har betydelse för inställningen till 

att delta politiskt. Människors politiska förhållningssätt påverkas under ungdomsåren, vilket medför 

ett antagande om att vad lärarna undervisar om och vilka deltagandeformer som framhävs i 

undervisningen har en påverkan på elevernas förhållningssätt gentemot att delta politiskt. Detta 

antagande görs dock med viss reservation för vad som i studiens inledande kapitel konstateras; 

eleverna kan på varierande sätt tolka och bearbeta lärarnas budskap och omvandla dem – eller inte – 

till politiska förhållningssätt (jfr Denk 2009:134, 137; Almgren 2006:95) och det är inte självklart 

att eleverna utvecklar just de politiska förhållningssätt som lärarna främjar genom undervisningen. 

Samtidigt är det, med stöd i omfattande forskning, rimligt att anta att elevernas politiska 

förhållningssätt kan påverkas av vad lärarna förmedlar i undervisningen (se exempelvis Niemi & 

Junn 1998; Almgren 2006; Ekman 2007; Broman 2009; Ljunggren & Unemar Öst 2010; Sohl & 

Arensmeier 2015). 

 Gymnasieskolan i allmänhet, och samhällskunskapslärare i synnerhet, har ett uppdrag att 

förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Uppdraget, så som det tolkas i 

föreliggande studie, inbegriper en politisk dimension, vilket medför att uppdraget innefattar att 

förbereda eleverna för politiskt deltagande. Denna tolkning av uppdraget resulterar i att ambitionen 

med studien är att undersöka samhällskunskapslärares tolkningar och transformeringar av den 

politiska dimensionen av uppdraget, vilket synliggörs i studiens syfte och forskningsfrågor. 

Studiens resultat kan således inte generaliseras till hur lärarna i vidare bemärkelse förbereder 

eleverna för deltagande i “samhällslivet”; det politiska deltagandet ses vara en dimension av detta, 

och det är denna dimension studien fokuserar på. 

 Som frontlinjebyråkrater antas lärarna ha ett visst friutrymme, vilket innebär att de sannolikt 

tolkar och transformerar uppdraget att förbereda elever för politiskt deltagande på olika sätt. Detta, i 

kombination med att lärarnas egna tankar om vad som är viktigt kan få ett genomslag i 

undervisningen, medför att de troligtvis undervisar om olika innehåll samt lyfter olika former av 

deltagande och engagemang i undervisningen. Övriga faktorer som kan påverka transformeringen 

antas också bidra till att lärarna uppvisar olika förhållningssätt gentemot uppdraget. 
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 Sammanfattningsvis antas skilda tolkningar av uppdraget, upplevt friutrymme i förhållande till 

styrdokumenten, samt hur olika faktorer upplevs påverka transformering av uppdraget, medföra att 

lärarna i föreliggande studie uppvisar varierande transformeringar av uppdraget. En del av skillnad-

erna i lärarnas utsagor antas bero på i vilken kurs och på vilken typ av program lärarna undervisar; 

detta då de grundläggande kurserna i samhällskunskap är olika omfattande, samt att det finns 

indikationer på att undervisningen i Samhällskunskap 1b ska vara mer fördjupande än den i 

Samhällskunskap 1a1. 

 I förlängningen kan variationer i transformeringar av uppdraget medföra att eleverna förbereds 

olika för politiskt deltagande; inte nödvändigtvis olika mycket eller olika bra, men ändock olika. 

Föreliggande studie kan enbart indikera huruvida, på vilka sätt och varför uppdraget tolkas och 

transformeras olika av lärarna. Hur uppdraget sedan realiseras i undervisningssituationer, och på 

vilket sätt eleverna förhåller sig till samt påverkas av undervisningen, är avgörande för hur det i 

slutändan genomförs. Studien kan därmed inte bidra med kunskap om på vilket sätt eleverna de 

facto förbereds för politiskt deltagande. Däremot kan studiens resultat ge indikationer på huruvida 

eleverna förbereds olika eller ej; detta trots medvetenheten om att lärarnas undervisning inte utan 

förbehåll mottas av och påverkar eleverna (se ovan, samt studiens inledande kapitel).  

2.5.1  TYPOLOGI AV POLITISKT DELTAGANDE SOM ANALYSRAM

Föreliggande studies tre forskningsfrågor besvaras överlag genom ett induktivt angreppssätt, där 

analysen av lärarnas utsagor styrs av det empiriska materialet (jfr Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud 2017:116). För studiens andra forskningsfråga är dock angreppssättet såväl 

induktivt som deduktivt. Denna fråga besvaras genom att analysera lärarnas utsagor om dels de 

undervisningsområden som behandlas, dels vilka former av politiskt deltagande som framhävs i 

undervisningen. Vilka undervisningsområden som behandlas analyseras induktivt, medan analysen 

av utsagorna om vilka former av politiskt deltagande som framhävs har en mer deduktiv karaktär, 

då en analysram används för att analysera vilka former av politiskt deltagande som lärarna lyfter i 

undervisningen. Denna analysram nämns kort i avsnitt 2.1, där det förklaras att en typologi av 

politiskt deltagande tjänar som utgångspunkt för en del av studiens analys. 

 I föreliggande studie används en vid typologi av politiskt deltagande, ursprungligen skapad av 

Ekman och Amnå (2010; 2012), för att beskriva vilka förhållningssätt och aktiviteter som i studien 

faller under begreppet politiskt deltagande. Typologin åskådliggör således även vilka av de 

förhållningssätt och aktiviteter lärarna ger uttryck för att framhäva i undervisningen som ses vara 
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politiskt deltagande. Genom att utifrån typologin analysera lärarnas utsagor, kan studien belysa 

vilka former av deltagande som främjas genom lärarnas undervisning. 

 Typologin är indelad i två övergripande kategorier: latent respektive manifest politiskt 

deltagande. Vidare hålls individuella och kollektiva former av deltagande åtskilda, vilket är av 

betydelse då deltagande genom kollektiva former tycks avta, medan individuella former blir 

vanligare (Ekman & Amnå 2010:40). 

 Manifest politiskt deltagande utgörs av handlingar eller aktiviteter ämnade att påverka politiska 

utfall och som riktas mot makthavare i samhället (Ekman & Amnå 2010:36). Denna övergripande 

kategori delas in i formellt politiskt deltagande, vilket sker inom den representativa demokratins 

ramar, och utomparlamentariskt politiskt deltagande. Inom denna typ av deltagande görs en 

distinktion mellan legala och illegala former (Ekman & Amnå 2010:40f). 

 Det latenta politiska deltagandet, som är indirekt politiskt genom att det är samhällsrelaterat 

(Ekman & Amnå 2010:44), är uppdelat i samhällsinvolvering och -engagemang. Samhälls-

engagemang är aktiviteter som människor ägnar sig åt för att påverka förhållanden av betydelse för 

andra, utanför familje- eller vänkretsen (Ekman & Amnå 2010:47). Skillnaden mellan samhälls-

engagemang och politiskt deltagande är betydande; att källsortera, exempelvis, är inte politiskt 

deltagande eftersom handlingen inte är direkt riktad mot makthavare, vilket exempelvis bojkott är. 

Vidare ingår att diskutera politik eller ta del av politiska nyheter i kategorin samhällsengagemang, 

då de inte är handlingar som direkt avser att påverka politiken (Ekman & Amnå 2010:48f; 

2012:293). Samhällsinvolvering motsvarar en uppfattning om att vara en del av ett samhälle eller ett 

politiskt sammanhang. Att vara uppmärksam på och intresserad av politik, eller medveten om 

betydelsen av politik, kan ge upphov till faktiska handlingar och komma till uttryck i ett samhälls-

engagemang eller manifest politiskt deltagande (Ekman & Amnå 2010:52; 2012:293). Samhälls-

involvering kan också förekomma i kollektiv form, där involveringen är en del av identiteten och 

livsstilen. Att identifiera sig med ett parti ingår i denna dimension (Ekman & Amnå 2010:53). 

 Typologin presenteras nedan i tabell 2.1. I typologin ingår olika exempel på aktiviteter och 

engagemang inom de olika kategorierna. Dessa exempel härstammar dels från Ekman och Amnå 

(2010; 2012), dels från de övriga publikationer som redovisas under typologin. Då de endast är 

exempel, kan det finnas fler handlingar och beteenden som kan kategoriseras in i typologin. Det 

väsentliga är dock kategorierna i sig; exemplen ingår i typologin enbart för att illustera vilka 

handlingar som kan ingå i en viss kategori (jfr Ekman & Amnå 2012:294). 
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TABELL 2.1  TYPOLOGI AV POLITISKT DELTAGANDE

Kommentar: Typologin är en omarbetad version där innehållet hämtats ur en rad publikationer, i vilka smärre 
skillnader föreligger vad avser hur typologin presenteras (se Ekman & Amnå 2010:54; 2012:292, 295; Amnå, 
Ekström & Stattin 2016:91; Ekman & Zetterberg 2010:63). 

Typologin används således som analysram för att besvara en del av studiens andra forskningsfråga; 

lärarnas utsagor om vilka former av politiskt deltagande som framhävs i undervisningen kategori-

seras in i typologin och analyseras därefter. Som nämns ovan, kan fler aktiviteter kategoriseras in i 

typologin. Det bör vidare noteras att det inte är givet att lärarna framhäver samtliga aktiviteter som 

ingår i denna analysram. Typologins omfång gör den dock användbar för syftet att kategorisera och 

analysera lärarnas utsagor om vilka deltagandeformer som lyfts i undervisningen (se vidare avsnitt 

3.2 för fortsatt metodologiskt inriktade resonemang kring typologin).  

Latent politiskt deltagande Manifest politiskt deltagande

Samhällsinvolvering Samhällsengagemang Formellt politiskt 
deltagande

Utomparlamentariskt deltagande

Legalt Illegalt

Individuella former

Intresse för eller 
uppmärksamhet på 
politik och 
samhällsfrågor 

Uppfatta politik som 
viktigt

Skriva insändare 

Blogga om politik 
och samhällsfrågor 

Diskutera politik och 
samhällsfrågor med 
vänner eller på 
Internet 

Konsumera nyheter 
om politik och 
samhällsfrågor 

Skänka pengar till 
välgörande ändamål 

Källsortera 

Rösta i allmänna val 
och folkomröstningar 

Avstå från att rösta, 
eller rösta blankt 

Kontakta politiker, 
organisationer eller 
tjänstemän 

Kandidera till eller 
inneha förtroende-
uppdrag 

Skänka pengar till 
politiska partier eller 
organisationer 

Politisk konsum-
tion: buycotting 
eller bojkotter 

Underteckna 
namninsamlingar 
eller samla in 
namnteckningar 

Dela ut politiska 
flygblad

Civil olydnad på 
individuell basis 

Politiskt motiverat 
våld, skadegörelse 
(t.ex. spraya 
slagord på offen-
tliga platser) 

Plankning

Kollektiva former

Identifiera sig med 
ideologi eller parti 

Känna samhörighet 
med eller tillhöra 
grupp med visst 
samhällsfokus. Dela 
gruppens identitet, 
värderingar eller yttre 
attribut (t.ex. klädstil, 
musikstil, matval)

Frivilligarbete för att 
förbättra lokalsam-
hället (t.ex. initiativ 
för att rädda miljöom-
råden eller skolor) 

Frivilligarbete för 
välgörenhet

Medlemskap eller 
aktivitet i politiskt 
parti, ungdomsför-
bund, fackförening, 
politisk organisation  

Sitta med i 
rådgivande organ 
(t.ex. ungdomsråd, 
brukarstyrelser, 
medborgarråd) 

Involvering i nya 
sociala rörelser 
(t.ex. kvinnorätts-
rörelser, djurrätts-
grupper) 

Delta i strejker, 
demonstrationer, 
protester, mani-
festationer  

Delta i våld-
samma demon-
strationer  

Civil olydnad, 
sabotage, 
blockader, 
husockupation 

Politiskt motiverat 
våld, skadegörelse 
i grupp
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3  METOD

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur gymnasielärare i samhällskunskap tolkar och 

transformerar skolans uppdrag att förbereda elever för politiskt deltagande. Utifrån lärares utsagor 

kring hur uppdraget tolkas och transformeras inför samhällskunskapsundervisning, samt vilka 

faktorer som uttrycks påverka denna transformering, syftar studien till att utröna vilka skillnader 

som föreligger beträffande hur uppdraget transformeras, samt vad dessa skillnader kan ses bero på. 

Då fokus för studien ligger på lärarnas utsagor om ämnet – deras tankar och upplevelser – är 

intervjustudier ett lämpligt tillvägagångssätt för att söka svar på studiens forskningsfrågor. I detta 

kapitel redogörs för de metodologiska val som görs i studien. Kritiska reflektioner kring dessa val 

genomsyrar kontinuerligt kapitlet, som avslutas med resonemang kring studiens kunskapsanspråk. 

3.1  METOD FÖR DATAINSAMLING

Undersökningen genomförs som en intervjustudie, vilket följer av vad som är fokus för studien; 

lärarnas tankar kring skolans uppdrag och hur detta tänks transformeras och implementeras, samt 

vad som påverkar transformeringen. Lärarna ses inte som källor som ska berätta hur skolsystemet 

fungerar och hur “verkligheten” ser ut; det är deras tankar, upplevelser och praktiker som är i fokus. 

Lärarna betraktas således som respondenter i denna intervjustudie (jfr Esaiasson et al. 2017:235f). 

 Intervjustudier är passande för studiens övergripande syfte och forskningsfrågor av den 

anledning att intervjupersonerna ges möjlighet att resonera kring sina tankar och upplevelser, vilket 

kan medföra att djupare förståelse för ämnet kan tillägnas när datamaterialet analyseras (Nilsson 

2014a:149; Esaiasson et al. 2017:237). Bedömningen som görs inför föreliggande studie är att 

ämnet är av sådan komplex karaktär, med vida variationer i möjliga sätt att förhålla sig till det, att 

intervjuer bidrar med mer relevant information än vad exempelvis en enkätstudie skulle göra (jfr 

Nilsson 2014a:150). Ett argument för att intervjustudier är att föredra i detta fall, är att de svar på 

studiens forskningsfrågor som kan komma att uttryckas inte tillfullo kan förutsägas. De förväntas 

också vara förhållandevis komplexa, vilket gör att fasta svarsalternativ, som generellt används i 

enkätundersökningar (Nilsson 2014b:170f), möjligen inte hade kunnat fånga in de variationer och 

den komplexitet som förväntas finnas i svaren.  

3.1.1  SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Mer specifikt används den semistrukturerade intervjuformen som metod. Denna grad av struktur-

ering väljs på grund av att den medger frihet för lärarna att tala om det som är viktigt för dem och 
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att resonera kring frågorna som ställs. Samtidigt är intervjuerna i viss mån strukturerade, genom att 

en rad teman ska gås igenom (Bell & Waters 2016:194). För denna studie bedöms det vara viktigt 

att i någon mån ha en struktur för intervjuerna, så att studiens forskningsfrågor blir ett inslag i 

samtliga intervjuer. Skulle intervjuerna vara helt ostrukturerade, är det inte säkert att de teman som 

bör behandlas gör det (Bell & Waters 2016:194). Skulle intervjuformen istället vara helt 

strukturerad, hade den liknat en muntlig enkätundersökning med i förväg bestämda svarsalternativ 

(jfr Esaiasson et al. 2017:236), vilket inte lämnar mycket utrymme för lärarna att resonera kring de 

frågor som ställs och uttrycka tankar kring ämnet. När svarsalternativen inte är förbestämda av den 

som intervjuar kan intervjupersonerna utforma svaren, vilket är viktigt när intervjuaren inte är säker 

på vilka svarsalternativen kan vara (Nilsson 2014a:150). För denna studie föreligger ett antagande 

om att svaren på frågorna kan variera i hög grad och vara komplexa; det är därmed svårt att förutse 

de svar som kan uppkomma under intervjuerna. Med stöd i ovan förda resonemang, bedöms den 

semistrukturerad intervjuformen vara lämplig för studien och dess ambitioner. 

 Att ha viss struktur i intervjuformen innebär att studiens forskningsfrågor blir ett inslag i 

samtliga intervjuer, vilket underlättar jämförelse och analys av de olika respondenternas svar 

(Nilsson 2014a:150; Kvale & Brinkmann 2014:173). Eftersom undertecknad inte är en van 

intervjuare bedöms en semistrukturerad intervjuform vara lämplig; mer ostrukturerade former 

ställer högre krav på förmågan att anpassa intervjun så att data av bra kvalitet fås fram. Är frågorna 

och strukturen på intervjun bestämda på förhand främjas validiteten, då risken för att ställa oklara 

eller ledande frågor minskar (Nilsson 2014a:150f; Kvale & Brinkmann 2014:147). 

 Trots att intervjufrågorna bestäms i förväg finns utrymme för flexibilitet, vilket är en fördel med 

semistrukturerade intervjustudier; att kunna följa upp intervjupersonernas svar med följdfrågor för 

att utveckla dem är inte möjligt vid exempelvis en enkätundersökning (Bell & Waters 2016:189). 

Att kunna ställa följdfrågor, med syftet att nå tankarna kring eller förstå vad som menas med ett 

tidigare svar, är en viktig aspekt i att söka besvara studiens forskningsfrågor; intervjumetodens 

möjliggörande av ett sådant förfarande gör den följaktligen till en passande metod för studien. En 

vidare redogörelse för och reflektion kring intervjuernas genomförande sker nedan, i avsnitt 3.1.3. 

3.1.2  URVAL AV RESPONDENTER 

Som ett första steg har en avgränsning gjorts vad avser de kriterier som ligger till grund för urvalet 

av respondenter. Urvalsgruppen har begränsats genom beslutet att välja en kommun, från vilken en 

urvalsgrupp skapas. Detta förfarande koncentrerar sökandet efter lärare, och bedöms vara rimligt 

med tanke på studiens begränsningar vad avser tid och omfång. Ett kriterium en kommun skulle 
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uppnå för att väljas, är att det i kommunen finns ett rimligt antal kommunala gymnasieskolor, där 

olika studieprogram är representerade. En sådan kommun har bedömts vara en med så många 

gymnasieskolor att risken för att samtliga intervjuade lärare arbetar på samma skola undviks. Vidare 

skulle både yrkes- och högskoleförberedande program finnas representerade på kommunens 

gymnasieskolor. Valet att intervjua lärare som arbetar på kommunala skolor, grundas i att dessa 

ingår i den form av huvudmannaskap på vilken flest gymnasielever läser; år 2016 läste 74,5 % av 

samtliga gymnasieelever vid skolor med offentliga huvudmän.  10

 Med hänsyn till ovan beskrivna kriterier har en kommun som bedöms ha ett rimligt antal 

kommunala gymnasieskolor, där alla utom två nationella gymnasieprogram finns representerade, 

valts. Att urvalsgruppen, vilken beskrivs nedan, enbart utgår från en kommun bedöms inte vara ett 

problem för studien; ambitionen är inte att jämföra lärare på basis av i vilka kommuner de arbetar, 

eller på grundval av på vilken skola de arbetar. Ambitionen är att utforska de olika tankar, 

upplevelser och praktiker i relation till forskningsämnet som olika lärare ger uttryck för samt att 

finna samband och skillnader i dessa. Att en kommun har valts för att tjäna som utgångspunkt för 

vilka lärare som kontaktas, har gjorts i syfte att dels koncentrera sökandet av lärare, dels säkerställa 

att lärare från flera olika studieprogram representeras i studien.  

 För att undersöka populationen gymnasielärare i samhällskunskap i den valda kommunen, har 

respektive gymnasieskolas webbaserade schema studerats för att utröna vilka lärare som under 

läsåret höstterminen 2016-vårterminen 2017 undervisar i någon av de grundläggande kurserna i 

samhällskunskap. Anledningen bakom avgränsningen till detta läsår, är att de scheman som finns 

tillgängliga endast visar innevarande läsår; det går således inte att utifrån dessa se vilka kurser 

lärarna tidigare har undervisat i. Dessutom anses det vara relevant att de deltagande lärarna har så 

aktuella upplevelser som möjligt av att undervisa i de kurser som är fokus för studien; att endast 

tillfråga de som undervisar i de grundläggande samhällskunskapskurserna under detta läsår bedöms 

därför vara lämpligt. 

 Av skolornas scheman har det kunnat utläsas att det totalt finns tolv stycken lärare, fördelade på 

de olika skolorna, som under relevant läsår undervisar i någon av de grundläggande kurserna i 

samhällskunskap. Dessa tolv lärare kontaktades via mail, med en förfrågan om att delta i studien. 

Målet har varit att inkludera samtliga i studien, för att synliggöra så många tankar, upplevelser och 

 Se http://www.jmftal.artisan.se/ [2017-04-11]. Datan togs fram genom att skapa en tabell med “Gymnasieskolan” 10

som verksamhet, där sedan variablerna “Elever, antal hos enskilda”, “Elever, antal hos offentliga” samt “Elever, 
antal totalt hos alla huvudmän” valdes. Datan är insamlad av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Skolverket.
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praktiker i relation till forskningsämnet som möjligt. Efter en initial förfrågan och efter ytterligare 

ett mail som sändes till de som efter en viss tid inte svarat, var sju stycken lärare positiva till att bli 

intervjuade. 

 I den initiala förfrågan inkluderades information om studien och vad medverkan i den innebär. 

Samtliga sju lärare som deltar i studien har således givit sitt informerade samtycke till att medverka, 

vilket innebär att de har fått information om studiens övergripande syfte, att material och 

personuppgifter behandlas konfidentiellt, att deltagandet sker anonymt och är frivilligt, samt att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan i studien (jfr Vetenskapsrådet 2011:67; Kvale & 

Brinkmann 2014:107; Bell & Waters 2016:190f). Att deltagandet sker anonymt medför att i vilken 

kommun och på vilka skolor lärarna är verksamma inte beskrivs; den information om lärarna som 

ges är enbart sådan som har betydelse för studien (se nedan). Denna information medför inte att 

lärarna kan identifieras, vilket är viktigt ur forskningsetisk synpunkt (jfr Vetenskapsrådet 2011:46). 

Att anonymitet utlovats, föranleds av att egenskaper hos endera lärarnas arbetsplatser eller lärarna 

själva är avgörande för studien. Att lärarna i studien är anonyma bedöms vidare vara viktigt då det 

kan skapa bättre förutsättningar för att de ger ärliga utsagor om sina tankar, upplevelser och 

praktiker. Samtidigt ger anonymiteten konsekvenser för studiens kontrollerbarhet (Vetenskapsrådet 

2011:68), något som självfallet är en brist. För att öka möjligheten till intersubjektiv kontroll ges 

läsaren möjlighet att vid förfrågan ta del av intervjumaterialet (jfr Kvale & Brinkmann 2014:109; 

Vetenskapsrådet 2011:69), som i annat fall endast är tillgängligt för undertecknad. 

 De lärare som inkluderas i studien är fördelade på samtliga kommunala gymnasieskolor som 

verkar i den valda kommunen. I tabellen nedan presenteras respondenterna utifrån på vilka program 

och i vilka samhällskunskapskurser de undervisar, detta då en del av de variationer som förmodas 

finnas bland lärarna antas grundas i på vilka program och i vilka kurser de undervisar (se avsnitt 

2.5). Samtliga lärare har givit informerat samtycke till att denna information redovisas i studien. 

Med beaktande av forskningsetiska principer, och att anonymitet utlovats, redovisas ingen 

ytterligare information om lärarna. 
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TABELL 3.1  PRESENTATION AV RESPONDENTER

Av tabellen kan utläsas att fyra av de medverkande lärarna undervisar i samhällskunskapskursen för 

högskoleförberedande program, medan två stycken undervisar i kursen för yrkesförberedande 

program. En av lärarna undervisar på både yrkes- och högskoleförberedande program, och således i 

de båda grundläggande samhällskunskapskurserna som kan läsas på gymnasial nivå. 

 Att fem lärare har avböjt att delta får konsekvenser för studien och vilka slutsatser som möjligen 

kan dras, då tankar, upplevelser och praktiker i relation till ämnet kan ha fallit bort; något som alltid 

utgör en risk då inte en hel population undersöks. Att denna studie är relevant och intressant bottnar 

inte i anspråk på att generalisera resultaten till att vara giltiga även för gymnasielärare i 

samhällskunskap som inte har intervjuats; det grundas snarare i att de tankar, upplevelser och 

praktiker som de intervjuade lärarna ger uttryck för existerar och rimligen kan existera hos andra 

lärare, även om utsagorna i denna studie inte motsvarar en heltäckande bild av de tankar, 

upplevelser och praktiker som existerar. De fåtal intervjuer som genomförts inom ramen för denna 

studie hävdas därför vara uttryck för relevanta och intressanta förhållanden som existerar hos 

samhällskunskapslärare, trots att studiens externa validitet är låg (jfr Esaiasson et al. 2017:59; Kvale 

& Brinkmann 2014:157).  

3.1.3  INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE

Intervjuerna genomfördes under två veckor i maj 2017, och ägde rum på platser lärarna valde. Vid 

intervjutillfällena har lärarna bekräftat att de samtycker till att delta i studien, efter att den 

information som inkluderades i den initiala förfrågan om medverkan i studien upprepats (se Bilaga: 

Intervjuguide). Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter, vilket innebär att de genomfördes inom 

den tidsram lärarna initialt gavs information om att intervjuerna skulle pågå. 

Respondent Undervisar på Undervisar i

Lärare 1 Yrkes- och högskoleförberedande program Samhällskunskap 1a1 och 1b

Lärare 2 Yrkesförberedande program Samhällskunskap 1a1

Lärare 3 Högskoleförberedande program Samhällskunskap 1b

Lärare 4 Högskoleförberedande program Samhällskunskap 1b

Lärare 5 Yrkesförberedande program Samhällskunskap 1a1

Lärare 6 Högskoleförberedande program Samhällskunskap 1b

Lärare 7 Högskoleförberedande program Samhällskunskap 1b
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 Under intervjuerna har en intervjuguide använts för att i viss mån strukturera situationen (Kvale 

& Brinkmann 2014:172). Intervjufrågorna i guiden har upprättats utifrån studiens forskningsfrågor, 

vilka i sig formulerats med studiens problembild och teoretiska utgångspunkter som grund. Detta 

medför att studien bedöms ha god validitet, vad avser intervjufrågornas överensstämmelse med 

forskningsfrågorna och studiens teoretiska grund (jfr Kvale & Brinkmann 2014:297; Esaiasson et 

al. 2017:58f). Då intervjuerna är av semistrukturerad karaktär, yttrar sig intervjuguiden som ett fast 

frågeformulär med öppna frågeställningar. Som nämns tidigare, i avsnitt 3.1.1, ses det vara av stor 

vikt att lärarna ges utrymme att villkorslöst resonera kring de frågor som ställs, vilket kan 

exemplifieras med ett resonemang kring en av intervjufrågorna. Att lärarna i föreliggande studie 

betraktas som frontlinjebyråkrater (se avsnitt 2.3.1), medför att det anses vara lärarna som 

omvandlar politiska beslut till handling; det är de som utformar den policy som implementeras (jfr 

Lipsky 2010:221; Hertting 2014:200; Rothstein 2014:19) I relation till gymnasieskolans uppdrag, 

innebär detta att uppdraget blir vad lärarna gör det till; om lärarna inte uppfattar att uppdraget 

inbegriper en politisk dimension, är det möjligen inte troligt att de försöker förbereda eleverna för 

politiskt deltagande. När det gäller den intervjufråga som rör gymnasieskolans uppdrag, är denna 

därför formulerad så övergripande att det finns möjlighet för lärarna att utan förbehåll resonera 

kring vad de uppfattar att uppdraget inbegriper.  

 Utöver de öppna frågeställningarna, har följdfrågor ställts i mer eller mindre stor utsträckning 

under intervjuerna; detta bland annat för att söka utveckla lärarnas resonemang eller för att fråga om 

svaren har uppfattats så som läraren avsett (jfr Kvale & Brinkmann 2014:177f; Bell & Waters 

2016:189). Att följdfrågor har använts, medför att intervjuerna fått karaktären av en dialog snarare 

än en utfrågning; samtidigt har detta, enligt min uppfattning, inte inneburit att jag som intervjuare 

har uttryckt mina tankar och åsikter kring ämnet (jfr Nilsson 2014a:151). 

 Intervjuareffekter har generellt försökt undvikas genom att ställa neutrala frågor och ge neutrala 

reaktioner på lärarnas resonemang (jfr Kvale & Brinkmann 2014:214). Trots att medveten påverkan 

har undvikits, finns en risk att jag omedvetet har påverkat lärarnas svar och resonemang (jfr Bell & 

Waters 2016:199). Intrycket från intervjuerna är dock att lärarna har upplevts bekväma och 

frispråkiga i situationen. Uppfattningen är således att jag inte har påverkat lärarnas svar och 

resonemang på något otillbörligt vis och att de hade besvarat intervjufrågorna med liknande 

resonemang om någon annan skulle ha genomfört intervjuerna, vilket medför att studien anses vara 

reliabel i detta avseende (jfr Kvale & Brinkmann 2014:295).  
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 Samtliga intervjuer har spelats in, efter att lärarna givit sitt informerade samtycke. Detta har 

gjorts då jag ville kunna vara närvarande i intervjusituationerna och ägna uppmärksamheten åt 

lärarna (jfr Bell & Waters 2016:196) istället för att i huvudsak vara koncentrerad på att anteckna 

deras svar. Att föra grundliga anteckningar under en intervju kan vara distraherande och påverka 

samtalsflödet negativt (Kvale & Brinkmann 2014:219); för att behålla koncentrationen inför vad 

som sägs och hur det eventuellt kan bemötas med följdfrågor, kan intervjuerna istället spelas in. En 

risk med att spela in under en intervju är att det kan hämma ärliga svar på de frågor som ställs (Bell 

& Waters 2016:197). Som nämns ovan, har samtliga lärare upplevts som bekväma och frispråkiga 

under intervjuerna, och även om det finns en risk att inspelningsförfarandet har resulterat i mer 

restriktiva svar än vad som annars hade varit fallet, är min bedömning att lärarna har varit ärliga i 

sina resonemang. I enlighet med forskningsetiska principer, förvaras det insamlade materialet på ett 

sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till det (jfr Vetenskapsrådet 2011:44). 

 En samlad bedömning av ovan förda resonemang rörande intervjufrågor och intervjuernas 

genomförande medför att välgrundade slutsatser, baserade på de deltagande lärarnas utsagor, anses 

kunna dras; den interna validiteten bedöms således som god och studien anses mäta vad den avser 

att mäta (jfr Esaiasson et al. 2017:58f; Kvale & Brinkmann 2014:296).  

3.2  MATERIALBEARBETNING OCH METOD FÖR DATAANALYS

Inför analysen har materialet bearbetats genom att det transkriberats. Transkriberingarna utgör det 

material som har analyserats (jfr Kvale & Brinkmann 2014:45), och har möjliggjorts av att 

intervjuerna spelats in. Om detta inte hade skett, hade underlaget för analysen istället bestått av 

anteckningar förda under intervjuerna (jfr avsnitt 3.1.3). Inspelningsförfarandet anses därför ha 

medfört att bristande reliabilitet, orsakad av slarviga eller felaktiga anteckningar till följd av hörfel 

eller missförstånd, undvikits (Esaiasson et al. 2017:64). Dessutom har valet att spela in intervjuerna 

gjort det möjligt att lyssna igenom materialet flera gånger under transkriberingsfasen, vilket är 

fördelaktigt då transkriberingarna har kunnat bli så lika samtalssituationen som möjligt (jfr Kvale & 

Brinkmann 2014:218). Även denna möjlighet till omlyssning minskar risken för bristande 

reliabilitet orsakad av skrivfel under transkriberingsfasen (Esaiasson et al. 2017:64). 

 För att analysera intervjuerna används “the RADaR technique”,  vilken innebär att material 11

bestående av transkriberingar bearbetas och reduceras till citat som kan inkluderas i studien 

(Watkins 2017:2). Metoden går ut på att i ett första steg skapa tabeller där allt material från 

 “RADaR” står för “rigorous and accelerated data reduction” (Watkins 2017:2). I fortsättningen hänvisas metoden 11

till som RADaR-tekniken.

�36



intervjuerna inkluderas, kategoriserat efter intervjutema, intervjufråga och svar; transkriberingen 

från varje intervju läggs således in i en tabell, utan att förändras innehållsmässigt (Watkins 2017:3). 

Förfarandet har gått till så att intervjuerna kategoriserats utifrån varje intervjutema, vilka motsvarar 

studiens forskningsfrågor, varpå de intervjufrågor och svar som hör till temat har lagts in i en tabell. 

Varje enskild lärares utsagor har således lagts in i tre separata tabeller; en för varje forskningsfråga. 

Då intervjuerna i föreliggande studie har följt en viss struktur, baserad på intervjuguiden, var 

transkriberingarna i ren textform redan mer eller mindre indelad i tematiska sektioner, vilket har 

underlättat införandet av materialet i tabellerna.  

 Efter att ha fört in materialet i de tre tabellerna har en första analys av lärarnas utsagor 

genomförts; textutdrag har kodats och tankar om utsagorna samt upptäckta likheter och skillnader 

lärarna emellan har antecknats i tabellerna. Nästa fas i RADaR-tekniken är att, på basis av denna 

första analys, reducera mängden text för att skapa mer koncisa tabeller. Det som då kvarstår i 

tabellerna är de utsagor som är relevanta för studiens forskningsfrågor och som ska fokuseras på i 

studiens resultatredovisning och analys (Watkins 2017:3f). Detta steg har upprepats flera gånger för 

att försäkra att de utsagor som ingår i tabellerna är relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor 

samt kan användas i resultatredovisningen, samtidigt som preliminära analysmöjligheter fortsatt har 

antecknats i tabellerna (jfr Watkins 2017:5). Vid varje reducering av innehållet i tabellerna har 

frågan huruvida och på vilket sätt en viss utsaga kan användas för att besvara den aktuella 

forskningsfrågan ställts. I ett sista steg har tabeller innefattande intervjuutdrag som bedöms kunna 

användas för att illustrera lärarnas utsagor i förhållande till studiens forskningsfrågor skapats (jfr 

Watkins 2017:6f). 

 Genom detta förfarande har analysen av materialet underlättats på så vis att samband i lärarnas 

utsagor, samt likheter och skillnader lärarna emellan, synliggjorts. För att genomföra en fullgod 

analys av lärarnas utsagor har ytterligare tabeller, där utsagorna inte sorteras efter forsknings-

frågorna utan istället efter lärarna, skapats. Detta har exempelvis medfört att en lärares uttryck kring 

transformeringar av uppdraget har kunnat analyseras i ljuset av dennes syn på uppdraget, vilket har 

kopplat samman utsagor kring de olika forskningsfrågorna. 

 Trots att de slutgiltiga tabellerna består av en stor mängd data, då stora delar av lärarnas utsagor 

anses relevanta och användbara för att besvara forskningsfrågorna, kan en nackdel med förfarandet 

vara att viss data ignoreras. Samtidigt bedöms RADaR-tekniken möjliggöra ett organiserat sätt att 

analysera intervjuerna, där utsagor som inte är relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor inte 

har riskerat att ta plats i resultatredovisningen, vilket betraktas som fördelaktigt. För att motverka 
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bristande reliabilitet till följd av slarvfel under arbetet med RADaR-tekniken (jfr Esaiasson et al. 

2017:64), har tabellerna i de olika faserna av förfarandet jämförts kontinuerligt med de ursprungliga 

transkriberingarna; på så sätt har felaktigheter, såsom oavsiktlig bortsortering av material relevant 

för att besvara studiens forskningsfrågor, eller av uttalanden viktiga för den kontextuella förståelsen 

för ett citat, kunnat undvikas. 

 När intervjudata tolkas och analyseras för att besvara en studies forskningsfrågor finns en risk 

för övertolkning (Esaiasson et al. 2017:281). Detta har försökts förhindras bland annat genom att i 

analysarbetet ha dels de slutgiltiga tabellerna, dels de mer preliminära – där en större del av eller 

hela lärarnas utsagor är inkluderade – i åtanke; detta för att inte lyfta data ur sitt sammanhang och 

tillskriva det en annan innebörd än vad läraren avsåg. Trots att det till stor del är citat från de 

slutgiltiga tabellerna som används i studiens resultatredovisning och som ligger till grund för 

analysen, är det således av stor betydelse att lärarnas utsagor som helhet också tas i beaktande; detta 

för att möjliggöra en bedömning av huruvida tolkningen av ett citat är rimligt givet den kontext i 

vilken det uttrycktes (Esaiasson et al. 2017:230).  

 Det är ur ett reliabilitetsperspektiv viktigt att notera att en annan forskare möjligen skulle ha 

tolkat intervjumaterialet annorlunda. Genom att inkludera de delar av lärarnas utsagor som ligger 

till grund för tolkningar som görs i studien, samt redogöra för i vilken kontext citaten uttrycks, blir 

studien transparent (Esaiasson et al. 2017:228; Kvale & Brinkmann 2014:330), och läsaren får 

möjlighet att bedöma rimligheten i tolkningarna. När citat förekommer i texten återges lärarnas 

utsagor ordagrant, bortsett från de fall när talspråk som försvårar förståelsen för citatet har justerats 

till skriftspråk (jfr Kvale & Brinkmann 2014:331). 

 I studiens analyskapitel används den typologi som introducerats i avsnitt 2.5.1 som en 

analysram för vilka former av politiskt deltagande lärarna uttrycker att de framhäver i 

undervisningen. I anslutning till typologin sker resonemang kring hur lärarna kategoriseras och 

varför, för att tydliggöra de premisser som ligger till grund för analysen (jfr Kvale & Brinkmann 

2014:342). Bedömningen av hur ett visst uttalande ska kategoriseras, sker med utgångspunkt i den 

typologi som redovisas i avsnitt 2.1.5 och vad som enligt de teoretiska definitionerna kännetecknar 

varje kategori. Värt att återigen notera, är att typologin får påföljder för hur politiskt deltagande och 

engagemang definieras och vad som därmed klassificeras in i begreppen. Självfallet finns andra sätt 

att definiera politiskt deltagande, exempelvis i termer av konventionellt och okonventionellt 

politiskt deltagande (se avsnitt 2.1). För föreliggande studie anses det dock vara relevant och rimligt 

att använda en omfångsrik typologi; genom att många former av engagemang och deltagande 
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inkluderas i den, kan den ge en realistisk beskrivning av de olika förhållningssätt till politik som 

människor representerar (jfr Amnå, Ekström & Stattin 2016:88). Av denna anledning antas 

typologin kunna fånga de olika uttryck om politiskt deltagande och samhällsengagemang som 

framhålls i lärarnas utsagor, vilket gör den till en lämplig analysram. 

3.3  STUDIENS KUNSKAPSANSPRÅK

Avslutningsvis är det nödvändigt att klargöra studiens kunskapsanspråk. Av syftet med studien och 

de preciserade forskningsfrågorna framgår att anspråket rör kunskap baserad på lärares utsagor, hur 

de uttrycker att de transformerar uppdraget och vad som uttrycks påverka transformeringen. Den 

kunskap som föreliggande studie kan bidra med befinner sig således på det så kallade utsagoplanet. 

Den verklighet lärarna i studien ger uttryck för – i form av hur de tolkar uppdraget att förbereda 

elever för politiskt deltagande, hur de inför undervisning transformerar uppdraget och vad som 

påverkar dem i denna transformering – är verkligheten så som lärarna beskriver den, inte 

nödvändigtvis så som den faktiskt är (jfr Lundquist 1993:109). 

 När det gäller studier som innefattar intervjuer med lärare, framhålls att det inte sällan finns 

oklarheter kring huruvida det material som används speglar det analysplan som är tänkt, eller om 

material som snarare motsvarar utsagoplanet används för att uttala sig om verklighetsplanet 

(Bergström & Ekström 2015:133); det vill säga huruvida en studie som påstås kunna säga något om 

hur verkligheten faktiskt är – motsvarande verklighetsplanet – egentligen enbart kan säga något om 

verkligheten så som de intervjuade beskriver den, vilket representerar utsagoplanet. I relation till 

föreliggande studie är det således av vikt att påpeka att den inte avser bidra med kunskap om 

“verkligheten”, utan snarare verkligheten så som lärarna beskriver den. Att anta ett sådant 

kunskapsanspråk anses vara rimligt, då forskningsfrågorna anknyter till sådant som relateras till 

lärares tankar och uppfattningar (Bergström & Ekström 2015:127). Då semistrukturerade intervjuer 

kan bidra med svar på frågor om hur lärarna resonerar kring uppdraget och transformeringen av det 

samt vad som påverkar denna transformering, görs bedömningen att studiens forskningsfrågor och 

kunskapsanspråk medför att intervjumetoden är fullgod för att uppnå syftet och ambitionerna med 

föreliggande studie.  
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4  RESULTAT

För att söka svara på studiens forskningsfrågor, presenteras i detta kapitel de intervjuade lärarnas 

utsagor. Kapitlet delas in i tre avsnitt, motsvarande studiens tre forskningsfrågor. Samtliga avslutas 

med en sammanfattning av lärarnas utsagor. Kapitlets första avsnitt är “Att tolka uppdraget”. Här 

presenteras hur lärarna tolkar uppdraget att förbereda eleverna för politiskt deltagande. Denna del 

efterföljs av “Att transformera uppdraget”, där det redogörs för hur lärarna transformerar de delar 

av styrdokumenten som berör uppdraget. Avsnittet delas in i två delar: vad lärarna, i termer av 

undervisningsområden, beskriver att de undervisar om, samt vilka former av politiskt deltagande 

lärarna uttrycker att de lyfter i undervisningen. Kapitlet avslutas med avsnittet “Påverkansfaktorer”, 

där utsagor om vilka faktorer som påverkar lärarnas transformeringar av uppdraget redovisas. 

4.1  ATT TOLKA UPPDRAGET

Vad gäller huruvida uppdraget innefattar att förbereda eleverna för politiskt deltagande, uttrycker 

samtliga lärare att det är en del av uppdraget. Några lärare (1, 3 och 7) betonar dock att det 

huvudsakliga syftet med undervisningen inte är att eleverna ska bli politiskt deltagande. Detta 

framhävs som ett ideal (lärare 7), en dröm eller en utopi (lärare 1), och en av lärarna (3) menar att 

steget från att väcka engagemang till att eleverna engagerar sig politiskt är väldigt stort: “Det är 

oftast inte det som det hela mynnar ut i”. 

 En central del av uppdraget ses vara kunskapsförmedlande, vilket lyfts av flertalet lärare (1, 3, 

4, 5, 6 och 7). Denna del av uppdraget innefattar att eleverna ska få kunskaper om vilka rättigheter 

och skyldigheter de har som medborgare (lärare 1, 4, 5 och 7). En av lärarna (7) menar att sådana 

kunskaper är “nyckeln till att kunna delta aktivt”. Att ge eleverna kunskap om demokratiska 

processer och utveckla en medvetenhet om deras möjligheter att vara en del av dessa, är också delar 

av detta kunskapsuppdrag (lärare 3 och 6). Ett uttalande från lärare 1 illustrerar de resonemang som 

flera av lärarna ger uttryck för. Hen menar att undervisningen, i relation till uppdraget, ska leda till: 

Lärare 1: […] att de ska få någon sorts medveten reflektion kring olika frågor i samhällskunskap. Så 
att de är med i debatten och så där, blir intresserade framför allt utav samhällsfrågor. […] Att ingen ska 
behöva slå dem på fingrarna, så att de har koll på läget.  

Förutom att eleverna ska få tillräckligt med kunskap för att kunna “ha koll på läget”, visar 

uttalandet att en annan del av uppdraget innefattar en intressefrämjande dimension. Samtliga lärare 

menar att denna dimension är en del av uppdraget och att de vill främja elevernas intresse för politik 

och samhällsfrågor, vilket två av lärarna uttrycker på detta vis: 

�40



Lärare 6: Jag vill ju gärna tro att jag bidrar till att de får ett intresse för de här samhällsfrågorna. […] 
Och jag hoppas att man gör skillnad, det är väl lite det som är läraryrket kanske. 

Lärare 7: Om jag inte skulle ha en inställning att, så att säga, att vilja göra elever intresserade av det 
som sker i samhället [...] då vet jag inte om jag skulle fullgöra mitt uppdrag någonstans va. Det är väl 
ändå det som är poängen. Att man liksom ska bli deltagande.  

De båda lärarnas uttryck indikerar att de ser det som en central del av yrket och av uppdraget att 

göra skillnad samt att bidra till att eleverna blir intresserade. Det sätt på vilket lärare 7 uttrycker sig 

indikerar att hen även ser intresse som något som kan leda till deltagande. 

 Ytterligare en central del av uppdraget uppfattas vara att förmedla vikten av ansvar i förhållande 

till politiskt deltagande. Flera av lärarna (2, 3, 5 och 7) lyfter denna ansvarsförmedlande dimension; 

“behovet av att människor tar ansvar för demokratiska processer” (lärare 3) och att “varje människa 

behövs” (lärare 7), är exempel på vad som förmedlas till eleverna. En av lärarna (2) lyfter fram just 

samhällskunskapslärares roll i uppdraget: 

Lärare 2: Framför allt jag, tycker jag, samhällskunskapslärare, vi har ett uppdrag där att lyfta fram 
vikten av att göra sin röst hörd […] att man tar ett sådant samhällsansvar. 

Att göra sin röst hörd ses av läraren som ett samhällsansvar som ska tas, vilket hen söker förmedla 

till eleverna. Läraren uttrycker vidare att uppdraget inbegriper att få eleverna att “bli ansvarstagande 

samhällsmedborgare” som “tar det här ansvaret att engagera sig”.  

 Sammantaget uppvisar lärarnas utsagor kring deras tolkningar av uppdraget en förhållandevis 

splittrad bild av vad det innefattar. Att förbereda elever för politiskt deltagande ses av samtliga 

lärare som en del av uppdraget, även om vissa ger uttryck för att det huvudsakliga syftet med 

undervisningen inte är att eleverna ska bli politiskt deltagande. Uppdraget består vidare av en 

kunskapsförmedlande dimension; en uppfattning som är mycket utbredd bland lärarna. Ytterligare 

en uppgift lärarna ser sig ha i samband med uppdraget, är att förmedla vikten av ansvar i 

förhållande till politiskt engagemang. Även denna dimension är central för flertalet lärare. Vad 

gäller att främja intresse för politik och samhällsfrågor, ses det av samtliga som en del av uppdraget.  

4.2  ATT TRANSFORMERA UPPDRAGET 

4.2.1  UNDERVISNINGSOMRÅDEN

Avseende hur lärarna transformerar uppdraget att förbereda elever för politiskt deltagande till 

specifika undervisningsområden, betonas tre områden i utsagorna: “Svensk politik”, “EU” samt 

“Sverige som demokrati”. Ett mycket centralt område är “svensk politik”, vilket rör nationella 
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politiska system på olika nivåer. Samtliga lärare ger uttryck för att de behandlar detta område i 

undervisningen; eleverna ska få kunskaper om hur det politiska systemet är uppbyggt. Vilken eller 

vilka politiska nivåer som huvudsakligen behandlas skiljer sig dock åt. Flera lärare (2, 4, 6 och 7) 

uttrycker att de främst undervisar kring politiska system på riksnivå, medan två av dem (lärare 3 

och 5) i större utsträckning behandlar kommunnivån. Lärare 1 beskriver inte huruvida någon nivå 

behandlas i större utsträckning än någon annan och är den enda som uttrycker att politiska system 

på landstingsnivå behandlas i kursen. Ett uttalande från denna lärare belyser hur även resterande 

lärare resonerar kring att undervisa om politiska system: 

Lärare 1: Jag har något moment där som heter “Så styrs Sverige”. Och då tar jag upp, jag försöker 
vara ganska så konkret då på något sätt, med… kommun, landsting och stat. […] Det blir mycket 
faktabaserat vill jag säga, men. Hur det styrs, hur det funkar, och organisationen och så där. Vad de har 
för funktioner och roller, vad de håller på med. 

Att undervisningen är, som läraren formulerar sig, “faktabaserad” är något även de övriga lärarna 

betonar; det huvudsakliga syftet med att undervisa om politiska system är att eleverna ska få 

kunskaper om hur de fungerar. När det gäller undervisning kring politiska system på riksnivå, 

innefattas även undervisning om partipolitik och vilka ideologier som kopplas till olika partier. 

Denna undervisning består av att studera och diskutera var riksdagspartierna står i olika frågor 

(lärare 1, 2, 5 och 6) eller att kritiskt granska partiers beslut och uttalanden (lärare 4 och 7). För de 

lärare som fokuserar på att studera och diskutera partiers ståndpunkter syftar undervisningen till att 

främja och bredda elevernas kunskap om partier, bland annat för att det “inte ska bli en enfrågegrej” 

(lärare 2 och 5). Att kritiskt granska partier ska, enligt de lärare som riktar uppmärksamheten mot 

det, mynna ut i “att eleverna blir kritiska i sitt förhållningssätt” (lärare 4) och att de funderar över 

avsikten med olika uttalanden (lärare 7) samt huruvida de är sanna eller inte (lärare 4 och 7).  

 Vad gäller EU som politiskt system, skiljer sig lärarna åt avseende huruvida det behandlas i 

undervisningen eller ej. Majoriteten (lärare 1, 4, 5, 6 och 7) beskriver att EU är ett undervisnings-

område som behandlas. För lärare 1 gäller att EU behandlas i undervisningen för de högskole-

förberedande programmen, vilket framgår då läraren beskriver sitt undervisningsupplägg för 

samhällskunskapskurs 1b: “Så kör vi ‘Så styrs Sverige’ […] sen kommer det in EU här”. Vidare 

berörs EU i undervisningen för de elever på yrkesförberedande program som läser fortsättnings-

kursen Samhällskunskap 1a2: “I den fortsättningskursen, […] där kör vi EU”. Lärare 1 behandlar 

således inte EU i den grundläggande samhällskunskapskursen för yrkesförberedande program. 

Lärarnas syfte med att undervisa om EU är detsamma som för att undervisa om nationella politiska 
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system; undervisningen ska bidra till att eleverna får kunskaper om det politiska systemet. En av 

lärarna uttrycker att undervisning i relation till EU även har en annan dimension, genom att EU:s 

politiska system jämförs med Sveriges:  

Lärare 4: Man funderar på vad som är mest rättvist, vad har vi för demokratiskt system i Sverige, hur 
går det till när vi gör val? Det är 51 mot 49 exempelvis, som det var i riksdagen då, är det ett bra 
system? […] Hur ser det ut i EU då med två tredjedels majoritetssystem och så vidare, är det bättre, 
vad finns det för för- och nackdelar med systemen? 

Läraren kopplar undervisning om de politiska systemen till frågan om vilka för- och nackdelar som 

finns med det svenska politiska systemet respektive det i EU. Hen lyfter detta i relation till 

demokratibegreppet, genom frågan vilket system som är mer rättvist och bättre än det andra. 

Demokrati är ett område som samtliga lärare betonar är en stor del av undervisningen relaterat till 

uppdraget, och citatet ovan belyser att demokrati som system behandlas i undervisningen. Att 

behandla demokratiområdet på detta vis, är något samtliga lärare gör. Ett annat sätt att undervisa 

kring området är i relation till påverkan och deltagande (lärare 1, 2, 3, 4, 5 och 7). Majoriteten av 

lärarna behandlar demokratiområdet både som system och i relation till påverkan och deltagande. 

En av lärarna exemplifierar hur hen, genom att kombinera de två utgångspunkterna, belyser hur det 

demokratiska systemet fungerar: 

Lärare 7: Ibland kan det ju vara så att folk inte bryr sig, och sen när klassen har beslutat om någonting 
så är det någon som kommer efteråt, “Jamen, det här ville inte jag”. Ja, men, snooze you lose liksom. 
Du hade också din möjlighet att tycka något, men då var det inte intressant. Man kan inte komma 
efteråt, det är också en del utav de demokratiska spelreglerna va. 

Att åskådliggöra de demokratiska spelreglerna syftar till att eleverna ska få kunskap om det 

demokratiska systemet och hur det i praktiken fungerar att påverka det. Lärare 2, som undervisar 

om demokrati dels som system, dels i relation till deltagande, illustrerar genom följande uttalande 

hur även övriga lärare med detta perspektiv ser på undervisning i relation till demokratibegreppet:  

Lärare 2: För det första vad vi har för typ av statsskick och hur det funkar och så vidare, men också 
att… att demokrati bygger ju på att vi måste vara delaktiga och så vidare. Att vi måste engagera oss. 

Undervisningen syftar med andra ord till att eleverna ska få dels kunskap om det demokratiska 

systemet, dels förståelse för villkoren för demokratins existens. 
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 För att summera vad lärarna uttrycker att de undervisar kring för att genomföra uppdraget 

redovisas nedan en sammanfattning i tabellform. När det gäller undervisning om politiska system, 

bör det noteras att vissa av orden i tabellen är fetmarkerade. Markeringarna innebär att lärarna 

framhäver att dessa områden behandlas i högre grad än andra; exempelvis att politiska system på 

kommunnivå behandlas i större omfattning än de på riksnivå.  

TABELL 4.1  UNDERVISNINGSOMRÅDEN

Kommentar: I tabellen görs en kategorisk uppdelning av politiska system i “svensk politik” respektive “EU”. 
Denna uppdelning görs av anledningen att lärarna benämner EU separat från svensk politik. Kategoriseringen 
är således inte ett uttryck för att EU som politiskt system bör hänföras till en egen kategori. 

Respondent Undervisningsområde

Lärare 1 Yrkesförberedande: 
Svensk politik: Politiska system (kommun-, landstings-, riksnivå); partipolitik (studera 
ståndpunkter) 
Sverige som demokrati (som system; i relation till påverkan och deltagande) 

Högskoleförberedande: 
Svensk politik: Politiska system (kommun-, landstings-, riksnivå); partipolitik (studera 
ståndpunkter) 
EU 
Sverige som demokrati (som system; i relation till påverkan och deltagande) 

Lärare 2 Svensk politik: Politiska system (kommun-, riksnivå); partipolitik (studera ståndpunkter) 
Sverige som demokrati (som system; i relation till påverkan och deltagande) 

Lärare 3 Svensk politik: Politiska system (kommun-, riksnivå) 
Sverige som demokrati (som system; i relation till påverkan och deltagande) 

Lärare 4 Svensk politik: Politiska system (kommun-, riksnivå); partipolitik (kritiskt granska) 
EU 
Sverige som demokrati (som system och jämfört med andra demokratiska system; i 
relation till påverkan och deltagande) 

Lärare 5 Svensk politik: Politiska system (kommun-, riksnivå); partipolitik (studera ståndpunkter) 
EU 
Sverige som demokrati (som system; i relation till påverkan och deltagande) 

Lärare 6 Svensk politik: Politiska system (kommun-, riksnivå); partipolitik (studera ståndpunkter) 
EU 
Sverige som demokrati (som system) 

Lärare 7 Svensk politik: Politiska system (kommun-, riksnivå); partipolitik (kritiskt granska) 
EU 
Sverige som demokrati (som system; i relation till påverkan och deltagande) 
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4.2.2  FORMER AV POLITISKT DELTAGANDE

Vad gäller frågan om påverkansmöjligheter och former av politiskt deltagande, är det något samtliga 

lärare ger uttryck för att de behandlar i undervisningen; de lyfter vilka påverkansmöjligheter 

eleverna har eller kommer att ha i framtiden. Samtliga menar även att de vill att undervisningen ska 

främja elevernas intresse för politik och samhällsfrågor, att den ska “så frön” (lärare 5 och 6). Ett 

uttalande från en av lärarna belyser hur hen försöker få eleverna att förstå att “politik är allting”: 

Lärare 3: Säger man ordet politik så är det många som gör så här (korstecken med fingrarna, förf. 
anm.) med en gång, men det är ju inte det det handlar om. Alltså politik är ju allting. Så att… Ibland är 
jag lite taskig, så händer det att jag går in och säger till dem att “Har ni hört att de ska sänka ert 
studiebidrag med 300 spänn?”, varpå alla blir jätteupprörda och tänker “Vafan är det här?”. Så får jag 
säga, “Äh, skoja bara”. “Det var väl inget roligt eller?”. “Ja, men kom inte och säg att inte politik 
angår dig. För det gör det, på daglig basis”. 

Det läraren ger uttryck för är att många elever inte uppfattar politik som något som angår dem, 

vilket samtliga lärare betonar att de arbetar med att eleverna ska förstå. Den strategi lärarna 

använder för att få eleverna att förstå det är att koppla politiska frågor till elevernas verklighet, 

vardag och intressen. Detta görs bland annat genom att nyheter om politik och samhällsfrågor tas 

upp och diskuteras under lektionerna, vilket samtliga lärare uttrycker att de gör. Målet med det är att 

eleverna ska “få ökad kunskap och förståelse” (lärare 4) och “få ett intresse för samhälls-

frågor” (lärare 6) samt “kunna aktivt delta i en samhällsdebatt och kunna följa med” (lärare 5). 

Vidare uttrycks syftet vara att “få närhet till ämnet” (lärare 1) och att “få den här nerven, att man 

känner att det här är något som pågår ständigt” (lärare 7) samt att eleverna ska “få den här insikten 

att det är väldigt mycket politik i vår vardag” (lärare 6). 

 Vad gäller vilka politiska påverkansmöjligheter som betonas i undervisningen varierar lärarnas 

utsagor. Samtliga uttrycker att de i undervisningen belyser vikten av att påverka och delta; vilka 

former för detta som lyfts skiftar dock. En del av lärarna (2, 3 och 7) menar att de inte betonar 

någon specifik deltagandeform i undervisningen, utan att uppdraget snarare handlar om att främja 

ett intresse och ett mer allmänt engagemang hos eleverna; att de ska förstå att även de kan “dra sitt 

strå till stacken” (lärare 7). Detta intresse och engagemang kan sedan ta sitt uttryck på många olika 

sätt, vilket lärare 2 belyser genom att hen i undervisningen lyfter en rad olika sätt att engagera sig. 

Hen uttrycker att “det tjatas ju väldigt mycket om” elevernas möjlighet att rösta i allmänna val, 

samtidigt som hen “brukar säga det […] att det finns ju andra sätt man kan engagera sig också, lyfta 

fram mänskliga rättigheter eller djurens rätt”. Läraren uttrycker även att han lyfter “att man 
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engagerar sig fackligt”, eftersom att “det är också en del av demokratin på något sätt, att vi har det 

systemet i Sverige”. Trots att lärare 2 således menar att engagemang kan innebära mycket annat än 

att rösta, är det just valdeltagande som påverkansmöjlighet som läraren starkt verkar framhäva i 

undervisningen: 

Lärare 2: Vad vill jag att de ska ha med sig? Ja, det är i alla fall att… Det kanske inte är i dag, och 
kanske inte i morgon, men i övermorgon kanske poletten ramlar ner, när de ska stå och rösta, “Fan, 
den där samhällskunskapsläraren, ja, men det…” […] Att man på något sätt, att… poletten ramlar ner 
för dem, att vi måste engagera oss. Vi måste ta det demokratiska ansvaret vi har. 

Liknande resonemang ger lärare 7 uttryck för; i undervisningen betonas valdeltagande som 

deltagandeform och dess betydelse för demokratin, även om hen också uttrycker att uppdraget mer 

handlar om att främja ett engagemang hos eleverna och att de får med sig att “varje människas 

tanke och röst behövs”. Vad gäller valdeltagande som möjlighet för eleverna att påverka, framhåller 

även andra lärare (1, 4 och 5) att denna deltagarform lyfts i undervisningen. Två av dem (lärare 1 

och 5) ger uttryck för att de, precis som lärare 2 och 7, specifikt framhäver valdeltagande som 

påverkansmöjlighet:  

Lärare 1: [...] det försöker jag pusha ganska hårt för. Som en grundbult liksom i demokratin och aktivt 
deltagande kan en säga. 

Lärare 5: […] vi har ju pratat om, vad kan du påverka, var kan du liksom göra din röst hörd, och då är 
det ju i kommunala val framför allt. I kommunen du är, som du kan påverka. Visst, du kan ju påverka 
upp till riksdagen också men det är väl mer… avlägset, så. Medborgarförslag, vi har diskuterat lite så 
där. 

Det senare citatet illustrerar hur lärare 5 speciellt betonar påverkan på kommunal nivå som en 

möjlighet för eleverna att göra sina röster hörda; att rösta i kommunala val och att lämna 

medborgarförslag framhävs som påverkansmöjligheter, medan det ses som mer avlägset att 

“påverka upp till riksdagen”. 

 Vad avser andra deltagandeformer än valdeltagande, förekommer större spridning bland lärarna 

avseende vilka påverkansmöjligheter som framhävs i undervisningen. Lärare 6 menar att hen “som 

lärare kan förmå eleverna att exempelvis skriva insändare eller kanske göra namninsamlingar” och 

lärare 4 uttrycker att hen lyfter att “man kan skriva artiklar om man vill i tidningen, man kan skriva 

direkt till politiker” (lärare 4). När det gäller partipolitiskt engagemang, uttrycker en av lärarna (3) 

att det betonas i undervisningen. Trots att denna lärare, i likhet med lärare 2 och 7, menar att ingen 

specifik deltagandeform betonas i undervisningen, anser hen ändå att det är en viktig del av 
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uppdraget att eleverna ska “vara medvetna om sina egna möjligheter att vara en del av demokratiska 

processer”. Det lärare 3 uttrycker att hen lägger fokus på för att skapa denna medvetenhet är 

partipolitiskt engagemang; “att den möjligheten finns” förmedlas till eleverna genom att läraren 

varje år tar dit en fritidspolitiker som pratar om hur det är att vara det. 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga lärare betonar att de försöker främja 

elevernas intresse för politiska och samhälleliga frågor, samt få eleverna att förstå att politik angår 

dem. Vad avser påverkansmöjligheter uttrycker en del av lärarna att de i undervisningen starkt 

betonar vissa former av deltagande, framför allt när det gäller valdeltagande (lärare 1, 2, 5 och 7), 

medan andra (lärare 3, 4 och 6) ger uttryck för att de i mer allmänna ordalag förmedlar exempel på 

påverkansmöjligheter till eleverna.  

4.3  PÅVERKANSFAKTORER

Det som dominerar lärarnas utsagor när det gäller vad som påverkar deras transformeringar av 

uppdraget, är huruvida styrdokumenten har eller inte har en inverkan. Vad gäller synen på huruvida 

styrdokumenten påverkar vad lärarna undervisar om, varierar denna bland deltagarna i studien. 

Majoriteten (lärare 1, 2, 3, 4 och 6) menar att de känner sig fria i förhållande till styrdokumenten, 

medan två av lärarna (5 och 7) uttrycker sig i termer av “måsten”: “Dem måste jag ju förhålla mig 

till” (lärare 7). I ett resonemang om vilka faktorer som påverkar lärare 5, framhäver hen, likt läraren 

ovan, att “styrdokumenten påverkar ju mig så klart för att jag måste ju få med det centrala 

innehållet”. Dessa uttalanden indikerar att lärare 5 och 7 inte upplever lika stort friutrymme i 

förhållande till styrdokumenten som de andra lärarna i studien gör. Bland de lärare som inte 

upplever sig vara speciellt styrda av styrdokumenten kan olika förhållningssätt urskiljas. Två av 

lärarna (1 och 6) som uttrycker frihet i relation till styrdokumenten uppfattas inte vara så insatta i 

dem, vilket detta utdrag ur en intervju illustrerar:  

Lärare 6: Vad skiljer det här kursplan mot, vad sa du, läro…? 

Marielle: Ämnesplanen och läroplanen. 

Lärare 6: Jag vet inte riktigt vad det är för skillnad på dem, ska jag säga dig. Men jag utgår från 
Skolverkets ämnesplan här i samhällskunskap.  

När läraren talar vidare kring den ämnesplan hen utgår från vid planering av undervisning, 

framhåller hen att den är allmänt skriven och fri att tolka: “tolkningsmöjligheterna här är ju väldigt, 

väldigt stora”. En annan av de lärare som känner frihet i relation till styrdokumenten, uttrycker att 
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hen är medveten om innehållet i styrdokumenten och att de ska följas, men att hen ändå förhåller sig 

mycket fritt i förhållande till dem: 

Lärare 3: […] Alltså att vara lärare, det är lite subversiv verksamhet, man får försöka… Eftersom jag 
har ganska noggrant tänkt igenom vad jag tycker är viktig kunskap, vad jag vill att mina elever ska ha 
med sig, så kan jag ju använda mina… Man ska ju använda styrdokumenten men det går att tolka in 
rätt mycket i dem. 

Läraren uttrycker att man “ska” använda styrdokumenten, men att det går att tolka in mycket i dem. 

Att läraren uttalar sig i termer av “subversiv verksamhet” indikerar att hen, snarare än att använda 

sig av styrdokumenten, utgår från vad hen anser vara viktig kunskap vid sin planering av under-

visningen och att denna kunskap inte alltid stämmer överens med hur styrdokumenten är 

formulerade. Även lärare 4 upplever att hen har friutrymme att välja vad undervisningen ska beröra: 

Lärare 4: […] det är upp till dig som undervisande lärare. Att man lägger krut på kanske det du har ett 
eget intresse av, eller att du tycker att något är viktigare. […] För det står ingenting om att du måste 
göra x timmar inom ekonomi, det står inte x timmar inom det över huvud taget, utan det väljer du att 
lägga upp själv då. 

När gäller dessa två lärare (3 och 4), som inte upplever sig vara styrda av styrdokumenten i så hög 

grad, verkar istället deras intresse och tankar om vad som är “viktig kunskap” påverka vad de 

undervisar om. För lärare 4 uttrycks även ämneslag påverka transformeringen av uppdraget, då hen 

ingår i en grupp av samhällskunskapslärare som valt ut huvudområden som ska behandlas i den 

aktuella kursen. Ytterligare två av lärarna (1 och 6) ingår i ämneslag av samma karaktär. För 

samtliga tre lärare har deras respektive ämneslag kommit överens om att “svensk politik”, EU och 

ekonomi är huvudområden för Samhällskunskap 1b-kursen; vad som ska behandlas inom respektive 

område är dock upp till läraren (lärare 1, 4 och 6). Vad gäller lärare 1, som även undervisar i 1a1- 

och 1a2-kurserna, är det inom ämneslaget bestämt att EU behandlas i 1a2-kursen. 

 Vad gäller samhällskunskapskursernas utformning, uttrycker samtliga lärare att kurserna är 

pressade; det är mycket innehåll som enligt kursplanerna ska behandlas, varpå en del områden får 

mindre utrymme än andra eller inte behandlas lika djupt. Majoriteten av lärarna (1, 2, 3, 4, 6 och 7) 

uttrycker att det inte är ett stort problem för undervisningen om just politik och demokrati; detta 

område ses av samtliga som helt centralt att behandla, samtidigt som en av dem lyfter att vissa delar 

av området får mindre utrymme: 
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Lärare 7: Det är nog lite sorgligt att säga, men kommunpolitiken, men framför allt landstings-
politiken, blir ju lite grann kanske styvmoderligt behandlad, i och med att kursen är så tight. Så står 
valet mellan att lägga fokus på Sveriges riksdag eller på landsting, då blir det ju till förmån för 
riksdagen. 

För denna lärare är det således framför allt undervisning kring det politiska systemet på 

landstingsnivå som drabbas av att uppfattningen att kursen är pressad. Den lärare som uttrycker en 

mer negativ inställning till att kurserna är pressade (lärare 5), anser att utformningen på den 

samhällskunskapskurs hen undervisar i medför att undervisningen överlag läggs på en mer över-

gripande nivå; detta för att hinna med allt som enligt kursplanen ska ingå i kursen: 

Lärare 5: Det är i princip 45 timmar du har. Att få in allt. Det kan du ju tänka dig. (Skratt) Du hinner 
inte. […] Jag väljer bort jättemycket. Oerhört mycket. […] de förstår ju ändå, de får en bild av det. 
Men det blir ju inte på det här stora, de får egentligen inte hela sanningen. Så är det ju. 

Vad läraren uttrycker är att hen väljer bort att gå ner på djupet i många av undervisningsområdena, 

däribland politik- och demokratiområdet; undervisningen läggs generellt på en mer övergripande 

nivå, vilket medför att eleverna “får en bild av det”, men “inte hela sanningen”. 

 Att viss undervisning läggs på en mer övergripande nivå, är något även lärare 1 framhäver. I 

denna lärares fall förefaller det dock inte bero på att det inte upplevs finnas tid till att fördjupa sig i 

olika undervisningsområden; hen känner sig fri i förhållande till styrdokumenten och menar att hen 

“inte måste ha exakt av någonting”. Det som påverkar lärare 1 vad gäller på vilken nivå under-

visningen läggs är snarare läroboksanvändning. Under intervjun har läraren med sig två läroböcker 

– en avsedd för samhällskunskapskursen på yrkesförberedande program och en ämnad för kursen på 

högskoleförberedande program – vilka hen hänvisar till i sina uttalanden kring vad hen undervisar 

om. På frågan om undervisningen på yrkesförberedande program är mindre teoretisk förankrad, 

svarar läraren “Ja, det ger ju sig självt” och hänvisar till de två läroböckerna. Hen uttrycker att läro-

boken för högskoleförberedande program kommer “jättemycket djupare” in på olika områden och 

att det är skillnad mellan undervisningen på yrkes- respektive högskoleförberedande program: 

Lärare 1: Det är ju skillnad, om en tänker det här (pekar på bok, förf. anm.) är yrkesförberedande och 
det här (pekar på annan bok, förf. anm.) är studieförberedande, så är det ju skillnad så. 

Marielle: Lägger du det kanske på en annan nivå då? 

Lärare 1: Ja, min tanke är ju att det ska vara så […] att det ska vara mer konkret (pekar på bok för 
yrkesförberedande program, förf. anm.) och här djupare (pekar på bok för högskoleförberedande 
program, förf. anm.). Mer teoretiskt. 
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Samtidigt som läraren förefaller vara relativt styrd av de läroböcker som används, ger hen även 

uttryck för att det är ett medvetet val från hens sida att undervisningen på högskoleförberedande 

program ska vara djupare och mer teoretisk; detta till skillnad från lärare 5, som mer framhäver att 

hen “måste” göra undervisningen mer övergripande för att hinna med allt som ska gås igenom. 

 Vid en övergripande genomgång av lärarnas utsagor i förhållande till vilka faktorer de uttrycker 

påverkar transformeringen av uppdraget, kan det utrönas att det föreligger variationer i hur styrda 

de upplever sig vara av styrdokumenten; vissa upplever sig ha stort friutrymme i förhållande till 

dem, medan somliga ger uttryck för att de “måste” följa styrdokumenten och behandla det som 

formulerats i dem. Att en del av lärarna upplever ett större friutrymme gentemot styrdokumenten, 

kan bero på dels att de inte förefaller vara så insatta i dem (lärare 1 och 6), dels att de anser att den 

egna synen på vad som är viktigt och intressant kan forma undervisningen (lärare 3 och 4). Att vissa 

av lärarna (1, 4 och 6) ingår i ämneslag, tycks påverka undervisningen till den grad att specifika 

huvudområden är bestämda att behandlas. Vad som undervisas om inom ramen för dessa områden  

påverkas dock snarare av exempelvis vad den enskilde läraren anser vara viktigt eller intressant 

(lärare 4), hur styrdokumenten tolkas (lärare 6) samt hur läroböcker används (lärare 1). Vad gäller 

samhällskunskapskursernas utformning uttrycker lärarna varierande uppfattningar om hur det 

påverkar transformeringen av uppdraget. Trots att samtliga lärare uttrycker att kurserna är pressade, 

förefaller det för majoriteten inte uppfattas som ett problem. Samtidigt framhäver ett par av lärarna 

(5 och 7) att vissa delar av eller all undervisning behöver bedrivas på en mer övergripande nivå till 

följd av kursernas utformning.  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5  ANALYS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION

I detta kapitel analyseras studiens resultat med utgångspunkt i den tidigare forskning och de 

teoretiska utgångspunkter som återfinns i studiens andra kapitel. I kapitlets avslutande delar 

presenteras studiens slutsatser och syftet besvaras genom en sammanfattande analys av studiens 

resultat. Vidare sker resonemang kring uppslag om fortsatt forskning av det ämne som varit föremål 

för studien. 

5.1  ANALYS

Analysens struktur följer den ordning i vilken studiens forskningsfrågor är uppställda. Inledningsvis 

behandlas lärarnas utsagor i relation till studiens första forskningsfråga; hur gymnasieskolans 

uppdrag, vilket kan ses innefatta att förbereda elever för politiskt deltagande, tolkas av lärarna. 

Vidare analyseras de utsagor som berör den andra forskningsfrågan, vilken behandlar hur lärarna 

uttrycker att de inför undervisning transformerar de delar av styrdokumenten som berör uppdraget. 

Slutligen sker en analys av vilka faktorer lärarna uttrycker påverkar denna transformering, för att 

besvara studiens tredje och sista forskningsfråga. 

5.1.1  DET MÅNGDIMENSIONELLA UPPDRAGET

För att besvara studiens första forskningsfråga analyseras de utsagor som ger uttryck för lärarnas 

tolkningar av uppdraget att förbereda elever för politiskt deltagande. Studiens teoretiska utgångs-

punkt är att gymnasieskolans uppdrag inbegriper en politisk dimension, vilket medför att “aktivt 

deltagande” ses innefatta politiskt deltagande (jfr Ekman 2007:12, 17; Broman 2009:34, 150). Vad 

gäller huruvida uppdraget innefattar att förbereda elever för politiskt deltagande, är det något 

samtliga lärare är överens om. I relation till att lärarna, i egenskap av frontlinjebyråkrater, är de som 

omvandlar politiska beslut till handling, och att uppdraget blir vad lärarna gör det till (se avsnitt 

2.3.1 och 3.1.3; jfr även Lipsky 2010:221; Hertting 2014:200; Rothstein 2014:19), kan det 

konstateras att lärarnas utsagor ger stöd åt studiens teoretiska utgångspunkt att uppdraget innefattar 

en politisk dimension.  

 Samtidigt som uppdraget inbegriper att förbereda elever för politiskt deltagande, framkommer 

det i lärarnas utsagor att denna del av uppdraget kan innefatta många olika dimensioner; uppdraget 

inrymmer att förmedla vikten av att delta genom att lyfta deltagande som ett ansvar, att främja 

elevernas intresse för politiska och samhälleliga frågor samt att förmedla kunskap om 

medborgerliga rättigheter och skyldigheter samt demokratiska processer. Att lärarna lyfter olika 
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dimensioner av uppdraget i sina resonemang, betraktas som ett uttryck för deras friutrymme att 

tolka uppdraget (jfr Karlefjärd 2011:17; Hudson 2007:270). 

 Trots att en del av lärarna (1, 3 och 7) betonar att det huvudsakliga syftet med undervisningen 

inte är att eleverna ska bli politiskt deltagande, är det något samtliga eftersträvar. Att göra eleverna 

till politiskt deltagande individer är en del av uppdraget som ofta uttrycks separat från resterande 

dimensioner av uppdraget som lärarna framhäver. Dessa dimensioner innefattar en kunskaps-

förmedlande, en intressefrämjande samt en ansvarsdimension. En av lärarna (7) tycks uttrycka att 

intresse kan leda till deltagande och att kunskaper är “nyckeln till att kunna delta aktivt”, vilket 

tyder på en sammankoppling mellan de olika dimensionerna som är förenlig med teoretiska 

antaganden om sambanden mellan politiskt deltagande och politiskt intresse samt kunskap (jfr 

Amnå, Ekström & Stattin 2016:21; Prior 2010:747; Ekman 2007:122). Överlag hålls dock de 

kunskapsförmedlande och intressefrämjande dimensionerna separerat från den dimension som berör 

att eleverna ska bli politiskt deltagande. Detta antyder att lärarna tolkar uppdraget mer som att 

eleverna ska förberedas för politiskt deltagande – genom att kunskaper och intresse främjas och att 

eleverna känner att de har ett ansvar att delta – snarare än att eleverna ska göras till politiska 

deltagare. En distinktion mellan “att förbereda” och “att göra” kan således urskönjas; lärarna 

uppfattas ge uttryck för att de, i egenskap av politiska socialisationsagenter, söker påverka elevernas 

politiska förhållningssätt till den grad att de blir politiskt kunniga och intresserade samt känner ett 

ansvar att delta, men inte nödvändigtvis till den nivån att eleverna blir politiskt deltagande.  

 Att de kunskapsförmedlande och intressefrämjande dimensionerna är delar av uppdraget att 

förbereda eleverna för politiskt deltagande, och att samtliga lärare arbetar med uppdraget genom att 

främja elevernas politiska intresse och kunskaper, stöds av den forskning som framhåller att såväl 

kunskaper som intresse är viktiga förklaringsfaktorer till hur människor förhåller sig gentemot att 

delta politiskt (Amnå, Ekström & Stattin 2016:21; Prior 2010:747; Ekman 2007:122). Genom att 

lärarna söker främja elevernas kunskaper om politik och politiska intresse, kan de påverka elevernas 

förhållningssätt till och bidra med förutsättningar för att delta politiskt (jfr Putnam 2000:35; Niemi 

& Junn 1998:9; Amnå, Ekström & Stattin 2016:95; Martín & van Deth 2007:303). 

 Vissa av lärarna (2, 3, 5 och 7) lyfter en ansvarsdimension i intervjuerna; de ser det som en del 

av uppdraget att förmedla till eleverna att politiskt deltagande är ett ansvar som ska tas och att det 

finns ett behov av att göra sin röst hörd. Att betrakta politiskt deltagande som en plikt har en positiv 

inverkan på inställningen till att delta (Andolina et al. 2003:279); att en del av lärarna lyfter denna 
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dimension kan innebära att deras elever påverkas till att känna att de ska ta ansvar för demokratiska 

processer, vilket kan leda till att de i framtiden också gör det. 

 Sammanfattningsvis indikerar lärarnas utsagor i relation till studiens första forskningsfråga att 

uppdraget att förbereda elever för politiskt deltagande är mångdimensionellt, och att lärarna till viss 

del tolkar uppdraget på olika sätt genom att ge uttryck för och framhäva olika dimensioner av 

uppdraget. 

5.1.2  POLITISKT KUNNIGA, LATENT DELTAGANDE

De utsagor som relateras till studiens andra forskningsfråga – hur lärarna uttrycker att de inför 

undervisning transformerar de delar av styrdokumenten som berör uppdraget – innefattar dels de 

undervisningsområden lärarna behandlar, dels de deltagandeformer och påverkansmöjligheter som 

framhävs i undervisningen. Vid en analys av lärarnas utsagor kan det konstateras att deras trans-

formeringar av uppdraget i mångt och mycket syftar till att eleverna ska bli politiskt kunniga samt 

intresserade av politiska och samhälleliga frågor. Målet att främja elevernas politiska intresse, vilket 

är dominerande bland lärarna, medför att ett latent politiskt deltagande främjas; sammantaget finns 

en utbredd ambition hos lärarna att göra eleverna politiskt kunniga och latent deltagande. 

 Vad gäller lärarnas transformeringar av uppdraget i relation till undervisningsområden som 

behandlas, framhävs de kunskapsförmedlande och intressefrämjande dimensionerna av uppdraget i 

lärarnas utsagor; just främjandet av intresse och kunskap lyfts inte sällan som anledningar till varför 

vissa områden behandlas i undervisningen. Den intressefrämjande ambitionen får stort genomslag i 

lärarnas tal om uppdraget och dess transformering. När det gäller målet att främja elevernas 

politiska intresse, vilket betraktas som en förutsättning för att delta politiskt (Putnam 2000:35; 

Amnå, Ekström & Stattin 2016:95; Martín & van Deth 2007:303; Sveningsson 2015:146), uttrycker 

lärarna att det arbetas med genom att diskutera aktuella politiska och samhälleliga händelser och 

frågor under lektionerna. Tanken är att dessa diskussioner främjar ett intresse för politiska och 

samhälleliga frågor, genom att de kopplas till elevernas verklighet, vardag och intressen. Utöver 

detta uttalas inte hur lärarna mer specifikt transformerar den intressefrämjande dimensionen av 

uppdraget inför undervisning, vilket kan indikera att det är ett arbete som sker övergripande under 

kursen genom att aktuella och intressanta frågor diskuteras. 

 Vad gäller den kunskapsförmedlande ambitionen, blir denna mycket tydlig vid en analys av vad 

lärarna uttrycker att de undervisar om i relation till uppdraget att förbereda elever för politiskt 

deltagande. Att lärarna transformerar uppdraget till undervisning om politiska och demokratiska 

system görs med syftet att eleverna ska utveckla kunskaper i förhållande till dessa områden. Politisk 
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kunskap har en påtaglig effekt på politiskt deltagande (Niemi & Junn 1998:10; Holmberg & 

Oscarsson 2004:217), då det inte är troligt att man själv försöker spela om man inte känner till 

spelets regler och spelarna (Putnam 2000:35). Genom att den kunskapsförmedlande ambitionen är 

tydlig hos lärarna, kan de ses förbereda eleverna för politiskt deltagande på så vis att eleverna får 

kunskap om spelarna och spelets regler.  

 Lärarna i studien förefaller vara relativt samstämmiga vad gäller hur den kunskapsförmedlande 

dimensionen av uppdraget transformeras inför undervisning. De skiljer sig åt främst vad gäller EU:s 

plats på undervisningsagendan. Vissa av lärarna uttrycker inte att de behandlar EU i under-

visningen, medan lärare 1 ger uttryck för att hen behandlar EU i undervisningen för de högskole-

förberedande programmen samt för de elever på yrkesförberedande program som väljer att läsa 

fortsättningskursen Samhällskunskap 1a2; i den grundläggande samhällskunskapskursen för de 

yrkesförberedande programmen behandlas EU dock inte. Att EU inte behandlas i undervisningen 

kan innebära att lärarna inte bidrar till elevernas kunskaper om unionen; något som i förlängningen 

skulle kunna innebära att eleverna inte deltar i förhållande till frågor som rör den, endera för att de 

inte har kunskap om hur systemet fungerar eller för att de inte uppfattar det som en viktig institution 

att söka påverka. 

 Vidare skiljer sig lärarna åt när det kommer till undervisning om “svensk politik”; somliga 

fokuserar på politiska system på kommunal nivå, medan andra koncentrerar uppmärksamheten mot 

politiska system på riksnivå. Lärarna framhäver att undervisning om båda dessa politiska system 

sker, men att ett av dem behandlas i större omfattning än det andra. Att undervisa om landstingens 

politiska system är något endast en av lärarna (1) ger uttryck för att göra; denna lärare är också den 

enda som inte framhåller att något politiskt system behandlas mer ingående än ett annat. Inkluderat i 

undervisningsområdet “svensk politik” är att behandla partipolitik i undervisningen; detta genom att 

studera partiers ståndpunkter i olika frågor (lärare 1, 2, 5 och 6) eller att kritiskt granska partier 

(lärare 4 och 7). För de lärare som lägger fokus vid att studera partiers ståndpunkter handlar 

undervisningen om att främja elevernas partipolitiska kunskap. Två av lärarna (2 och 5) uttrycker 

att detta görs för att det “inte ska bli en enfrågegrej”, vilket kan indikera att de vill påverka 

elevernas politiska förhållningssätt genom att bredda deras kunskaper om var olika partier står i 

olika frågor. De lärare som lyfter att de i undervisningen arbetar med att kritiskt granska partierna 

sägs göra detta för att främja elevernas kritiska förhållningssätt, vilket även det kan ha en inverkan 

på hur eleverna förhåller sig till politik och politiskt deltagande. 
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 När det gäller hur uppdraget transformeras inför undervisning, framhävs också en deltagar-

främjande ambition; lärarna uttrycker att de genom undervisningen dels söker bidra till elevernas 

kunskaper om demokratiska processer och påverkansmöjligheter inom dessa, dels framhäver 

deltagande och engagemang som viktiga förutsättningar för det demokratiska systemet. Att eleverna 

får kunskaper dels om politiska system, dels om hur dessa kan påverkas, kan medföra en tro om att 

de kan göra skillnad, vilket bidrar till deltagande i politiska aktiviteter (jfr Andolina et al. 2003:279; 

Denk 2009:73). 

 Något som får genomslag i lärarnas tal om undervisning i relation till uppdraget är att eleverna 

ska uppfatta politik och politiskt deltagande som viktigt. Vad som förmedlas till eleverna är att 

politik är något som angår dem och att det är viktigt att delta; att “varje människas tanke och röst 

behövs” (lärare 7). Vilka påverkansmöjligheter uttrycker då lärarna att de lyfter i samhällskunskaps-

undervisningen? I föreliggande analys används typologin från avsnitt 2.1.5 som analysram för vilka 

deltagandeformer som förekommer i lärarnas utsagor om hur uppdraget transformeras. Lärarna 

sorteras in i typologin dels efter vilka deltagandeformer de uttrycker tas upp i undervisningen, dels 

efter en mer övergripande bedömning av huruvida lärarna uttrycker att de strävar efter att främja 

intresse för politik och samhällsfrågor samt huruvida de förmedlar till eleverna att politik är något 

viktigt som angår dem. Typologin presenteras i tabellen nedan. 
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TABELL 5.1  LÄRARNA I TYPOLOGI AV POLITISKT DELTAGANDE

Kommentar: I typologin ingår de deltagandeformer som enligt lärarnas utsagor lyfts i deras undervisning. Vid 
en jämförelse med den ursprungliga typologin (se tabell 2.1) kan det noteras att vissa kategorier och former av 
deltagande inte återfinns i denna typologi. Det innebär således att ingen av lärarna ger uttryck för att lyfta de 
deltagandekategorierna eller -formerna i undervisningen. Exempelvis uttryckte ingen lärare att de framhävde 
någon form av illegal utomparlamentarisk aktivitet i undervisningen, varpå denna kolumn utesluts ur typologin. 

Av typologin kan utläsas att lärarna sammantaget lyfter sådant som klassas som samhälls-

involvering i störst utsträckning. Att ta del av och diskutera politiska och samhällsrelaterade nyheter 

är den mest utbredda formen av samhällsengagemang som framhävs av lärarna; detta genom att 

sådana nyheter tas upp och diskuteras under lektionerna. Aktiviteter som klassificeras som formellt 

politiskt deltagande framhävs sammantaget i hög grad, medan deltagandeformer i kategorin legalt 

utomparlamentariskt deltagande framhålls i liten utsträckning. Vidare synliggör typologin att 

individuella former av deltagande lyfts i högre grad än kollektiva. 

 Det mest framträdande resultatet är att lärarna uppfattas främja ett latent politiskt deltagande i 

allmänhet och samhällsinvolvering i synnerhet. Lärarna lyfter många olika påverkansmöjligheter 

och deltagandeformer i sina utsagor om hur de transformerar uppdraget; det finns dock ett tydligt 

gemensamt fokus på att främja ett vilande engagemang som ger eleverna beredskap att engagera sig 

(jfr Ekman & Amnå 2010:57), snarare än att betona manifesta former av politiskt deltagande. Att 

det latenta politiska deltagandet främjas i större utsträckning än mer manifesta former av 

Latent politiskt deltagande Manifest politiskt deltagande

Samhällsinvolvering Samhällsengagemang Formellt politiskt 
deltagande

Utomparlamentariskt 
deltagande

Legalt

Individuella former

Intresse för politik och 
samhällsfrågor  
Samtliga lärare 

Uppfatta politik som 
viktigt 
Samtliga lärare

Skriva insändare 
Lärare 4 och 6 

Konsumera nyheter om 
och diskutera politik och 
samhällsfrågor  
Samtliga lärare 

Rösta i allmänna val  
Lärare 1, 2, 4, 5 och 7 

Kontakta politiker  
Lärare 4 

Lämna medborgarförslag  
Lärare 5 

Samla in namnteckningar  
Lärare 6 

Kollektiva former

Medlemskap i eller aktivitet 
inom politiskt parti eller 
fackförening  
Lärare 2 och 3 

Involvering i nya sociala 
rörelser (djurrättsgrupper, 
människorättsorganisa-
tioner)  
Lärare 2 
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deltagande, kan förklaras av att lärarna är av uppfattningen att uppdraget handlar om att förbereda 

eleverna för politiskt deltagande snarare än att göra dem till politiska deltagare. Att eleverna ska bli 

manifest politiskt deltagande betraktas av vissa av lärarna (1 och 7) som ett ideal, en dröm eller en 

utopi – något som inte sannolikt kommer att ske – varpå fokus läggs på att göra eleverna 

intresserade och allmänt engagerade av politiska och samhälleliga frågor. 

 Lärarnas uppfattningar om att deras uppdrag är att förbereda elever för politiskt deltagande, 

snarare än att göra dem till politiska deltagare, kan analyseras i ljuset av den höga andel ungdomar 

som definieras som latent politiskt deltagande (Amnå, Ekström & Stattin 2016:92). Om de 

uppfattningar som lärarna i föreliggande studie ger uttryck för återfinns även hos flertalet andra 

lärare, kan det faktum att ungdomar till största del definieras som latenta politiska deltagare (jfr 

Amnå, Ekström & Stattin 2016:92) till viss del förklaras av att lärarna i huvudsak främjar politiska 

förhållningssätt av latent karaktär; detta under förutsättning att elevernas politiska förhållningssätt 

påverkas av lärarna. 

 I studiens inledande kapitel nämns att de olikheter som förmodas finnas i lärarnas utsagor till 

viss del kan bero på lärarnas egna tankar om vad som är viktigt att framhålla i undervisningen 

(Karlefjärd 2011:64); att lärarnas politiska intresse och åsikter om politiskt deltagande, samt i hur 

hög grad de anser att det är viktigt, möjligen kan få genomslag. Detta synliggörs vid en analys av 

hur lärarna uttrycker sig i relation till att framhäva påverkansmöjligheter i undervisningen. Även om 

en del av lärarna uttrycker att de lyfter manifesta former av deltagande, framhäver vissa av dem 

dessa påverkansmöjligheter som exempel, snarare än som viktiga former av påverkan. Att vissa 

deltagandeformer lyfts som främst exempel kan lärare 3, 4 och 6 ses ge uttryck för; deras uttalanden 

om att eleverna “exempelvis kan skriva insändare eller kanske göra namninsamlingar” (lärare 6), 

“kan skriva artiklar” eller “kan skriva direkt till politiker” (lärare 4) samt att “möjligheten finns” till 

partipolitiskt engagemang (lärare 3) är relativt vaga, vilket gör att de kan tolkas som just exempel 

på påverkansmöjligheter som lyfts. De sätt på vilka lärarna uttrycker sig indikerar att det lika gärna 

hade kunnat vara några andra former av deltagande som framhävs i undervisningen. Det indikerar 

också att dessa lärare inte har en stark ambition att påverka eleverna till att delta politiskt genom 

dessa deltagandeformer.  

 Detta förhållningssätt gentemot att framhäva påverkansmöjligheter i undervisningen återfinns i 

en del av lärarnas utsagor; fokus uttrycks ligga på att förmedla vikten av att göra sin röst hörd på 

olika sätt och uppdraget handlar snarare om att främja ett mer allmänt engagemang hos eleverna 

(lärare 2, 3 och 7). Detta yttrar sig även i den mängd olika deltagandeformer som åskådliggörs i 
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typologin. Samtidigt som det finns resonemang hos lärarna som indikerar att de strävar efter att 

främja ett mer allmänt engagemang snarare än att framhäva specifika påverkansmöjligheter, är 

valdeltagande en manifest deltagandeform som i hög grad betonas av lärarna. Flera av lärarna (1, 2 

och 7) ger uttryck för att de framhäver valdeltagandets betydelse för demokratin och att det är något 

som “pushas ganska hårt för” (lärare 1). Lärare 2 talar om att rösta i termer av att det är ett 

“demokratiskt ansvar” som ska tas. Hur dessa lärare framhäver valdeltagande i undervisningen kan 

medföra att eleverna ser det som ett ansvar att rösta, vilket kan ha en positiv inverkan på deras 

förhållningssätt gentemot att delta politiskt på det viset (jfr Andolina et al. 2003:279). 

 Ett annat sätt att lyfta valdeltagande som påverkansmöjlighet ger lärare 5 uttryck för. Denna 

lärare lyfter kommunala val som den deltagandeform genom vilken eleverna “framför allt” kan göra 

sina röster hörda. Vidare framhävs kommunen i allmänhet som en arena där eleverna kan påverka; 

att “påverka upp till riksdagen” ses istället vara mer avlägset. Så som läraren uttrycker sig i relation 

till påverkan kan medföra att eleverna får uppfattningen att det är svårt att påverka och göra skillnad 

på andra arenor än den kommunala, vilket kan leda till att deras förhållningssätt gentemot att agera 

politiskt på dessa andra arenor får en passiv karaktär (jfr Andolina et al. 2003:279; Denk 2009:73).  

 Att flera av lärarna framhäver valdeltagande som påverkansmöjlighet kan bero på att de ser den 

formen av deltagande som viktig att framhålla i undervisningen och att deras egen syn på politiskt 

deltagande får genomslag (jfr Karlefjärd 2011:64); möjligen är de av åsikten att det är ett mått på 

demokratins tillstånd (jfr Bengtsson 2008:45; Amnå, Ekström & Stattin 2016:84f) och att eleverna 

av den anledningen bör använda sig av den möjligheten att påverka. Att just valdeltagande 

framhålls i högre grad än andra manifesta deltagandeformer kan också bero på att skillnader i 

individers politiska deltagande har en åldersdimension; att rösta är till viss del en generationsfråga 

(Bengtsson 2008:87, 110), vilket kan förklara varför många av lärarna lyfter just den formen av 

deltagande även om deras elever möjligtvis ser andra deltagandeformer som mer tilltalande (se 

avsnitt 2.1.1 om ungdomars politiska deltagande). 

 Vad gäller detta resonemang kring att åldersdimensionen i förhållande till politiskt deltagande 

kan ha betydelse för vilka deltagandeformer lärarna framhäver i undervisningen, kan det även avse 

andra påverkansmöjligheter som framhålls av lärarna. Att engagera sig partipolitiskt samt kontakta 

politiker är två påverkansmöjligheter lärarna lyfter som domineras av den äldre befolkningen 

(Bengtsson 2010:150f; Bäck et al. 2015:682) och som av den anledningen möjligtvis kan klargöra 

varför dessa deltagandeformer framhävs. Samtidigt faller resonemanget något av att en del av 
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lärarna också framhäver påverkansmöjligheter som domineras av ungdomar: namninsamlingar samt 

skriva insändare och artiklar (Bäck et al. 2015:682f). 

 Något som kan konstateras vid denna analys av hur lärarna resonerar kring påverkans-

möjligheter, är att det föreligger skillnader i vad som enligt lärarnas utsagor betonas i under-

visningen, dels vad gäller olika former av deltagande, dels i fråga om hur olika deltagandeformer 

framhävs. Som politiska socialisationsagenter kan lärarnas val att lyfta vissa deltagandeformer i 

undervisningen, medan andra bortses från, påverka elevernas inställning till att använda sig av olika 

påverkansmöjligheter; uttrycker läraren att en möjlighet är att skriva insändare, ligger det 

alternativet möjligen nära till hands för den elev som känner att den vill göra sin röst hörd. På 

samma vis kan de sätt på vilka lärarna uttrycker sig i relation till att påverka och delta ha en 

inverkan på elevernas politiska förhållningssätt. Huruvida lärarna framhäver att de söker främja ett 

mer allmänt engagemang genom att lyfta möjliga exempel på hur eleverna kan delta politiskt, eller 

om de snarare starkt betonar vissa former av deltagande och talar om dem i termer av ansvar, kan få 

olika effekter på hur eleverna förhåller sig till politiskt deltagande. Som konstateras i tidigare 

avsnitt (se studiens inledande kapitel samt avsnitt 2.5), antas inte lärarna ha en villkorslös påverkan 

på elevernas politiska förhållningssätt, där eleverna personifierar vad lärarna förmedlar. Samtidigt 

förmodas att lärarna kan ha en påverkan på elevernas politiska förhållningssätt, vilket medför att 

deras transformeringar av uppdraget avseende vilka påverkansmöjligheter som förmedlas, samt hur 

det sker, kan ha effekter på de förhållningssätt gentemot politik som eleverna utvecklar.  

 I relation till studiens andra forskningsfråga, indikerar sammanfattningsvis lärarnas utsagor att 

uppdraget att förbereda elever för politiskt deltagande transformeras genom undervisning som 

syftar till att främja elevernas kunskaper om samt intresse för politiska och samhälleliga frågor. 

Vidare transformerar lärarna uppdraget genom att söka bidra till elevernas kunskaper om olika sätt 

att påverka och delta politiskt, främja elevernas intresse för att delta, samt förmedla vikten av att ta 

ansvar och göra sin röst hörd. Trots att det sammantaget föreligger en utbredd ambition hos lärarna 

att göra eleverna latent deltagande, och således förbereda dem för politiskt deltagande, framträder i 

vissa lärares utsagor en ambition att göra eleverna till manifesta politiska deltagare.  

5.1.3  FRIHET OCH MÅSTEN

Beträffande vilka faktorer lärarna uttrycker påverkar deras transformeringar av uppdraget, vilket är 

studiens tredje och sista forskningsfråga, visar en analys av lärarnas utsagor att styrdokumenten som 

en sådan påverkansfaktor framhävs hög grad under intervjuerna. Sammantaget varierar lärarnas 

utsagor om huruvida styrdokumenten påverkar undervisningen eller ej, och det finns en tydlig 
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skiljelinje bland lärarna avseende hur de förhåller sig till styrdokumenten; somliga känner frihet i 

relation till dem, medan andra ser beaktandet av dem som ett “måste”.  

 För föreliggande studie finns ett teoretiskt antagande om att lärarna upplever stort friutrymme i 

förhållande till styrdokumenten, vilket medför diskrepanser i hur de transformerar dem. Lärarna i 

föreliggande studie antas uppvisa sådana skillnader, specifikt till följd av att samhällskunskaps-

ämnet är svagt avgränsat och inramat, vilket medför att styrdokumenten får ett litet genomslag och 

stora olikheter mellan lärarna föreligger (Linde 2012:57f, 63). Studiens resultat antyder dock vad 

Karlefjärds (2011:112) studie visar; oavsett vilken inställning lärarna har till styrdokumenten, 

påverkas inte deras beskrivningar av undervisningsinnehållet i stor utsträckning. De lärare som 

uttrycker sig vara fria i relation till styrdokumenten (lärare 1, 2, 3, 4 och 6), transformerar inte 

undervisningen markant annorlunda än de som uttrycker att de “måste” följa styrdokumenten (lärare 

2 och 5). Inte ens lärare 3, som ger uttryck för en tanke om “läraren som revolutionär”, skiljer sig 

radikalt från resterande lärare. Den lärare (6) som uttrycker att hen vid transformering utgår från 

ämnesplanen i samhällskunskap – vilken är otydlig till naturen, då den formulerar samhälls-

kunskapsämnets övergripande syften snarare än vad som ska behandlas i specifika kurser (jfr 

Skolverket 2011b:143) – skiljer sig inte heller markant från de andra lärarna i studien, som istället 

ger uttryck för att utgå från kursplanerna för de grundläggande samhällskunskapskurserna. 

Resultatet indikerar således att oavsett hur stort friutrymme lärarna anser sig ha, tenderar de att i 

hög grad behandla samma undervisningsområden.  

 Trots att lärarna i stor utsträckning behandlar samma områden i undervisningen, berörs vissa 

delar av dessa områden i större omfattning än andra (se tabell 4.1 samt avsnitt 5.1.2). Att vissa av 

lärarna ingår i ämneslag (jfr Karlefjärd 2011:68) förefaller inte påverka i vilken omfattning 

undervisning av vissa delområden sker; de påverkar snarare på ett mer övergripande plan vilka 

större undervisningsområden som ska behandlas, vilket synliggörs genom att lärare 1 till följd av 

vad ämneslaget bestämt inte behandlar EU som undervisningsområde i Samhällskunskap 1a1-

kursen. Vad som påverkar att vissa delar av undervisningsområdena berörs i större omfattning än 

andra, kan istället vara lärarnas intressen och egna tankar om vad som är viktigt att behandla (jfr 

Karlefjärd 2011:64).  

 Något som kan ses vara en inte obetydlig skillnad lärarna emellan, är på vilken nivå de uttrycker 

att de lägger undervisningen. Den lärare som undervisar på både yrkes- och högskoleförberedande 

program och som framhäver att undervisningen läggs på olika nivå beroende på kurs (lärare 1), 

samt den lärare på yrkesförberedande program som uttrycker att undervisningen läggs på en 
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genomgående övergripande nivå (lärare 5), lyfter olika påverkansfaktorer som anledningar till 

varför så sker. 

 För lärare 1 antas det bottna i att hen använder två olika läroböcker för undervisning på 

högskole- respektive yrkesförberedande program, där läroboken för de senare är mer konkret och 

mindre teoretiskt förankrad, vilket påverkar på vilken nivå hen lägger undervisningen (jfr Linde 

2012:57; Bernmark-Ottosson 2009:76). Samtidigt ger denna lärare uttryck för att det är ett medvetet 

val att lägga undervisningen på olika nivå beroende på i vilken kurs den sker. Lärare 5, däremot, 

genomför sin undervisning på en mer övergripande nivå för att hinna med alla områden som enligt 

kursplanen ska ingå i kursen. Det kan med andra ord finnas skäl att tro att undervisningen på 

yrkesförberedande program, på grund av läroboksanvändning eller samhällskunskapskursens 

utformning, är mindre teoretisk och fördjupande än undervisningen på högskoleförberedande 

program. Detta ger stöd åt den teoretiska utgångspunkten att en del av skillnaderna i lärarnas 

utsagor antas bero på i vilken kurs de undervisar, då Samhällskunskap 1b-kursen för högskole-

förberedande program är mer omfattande än kursen för yrkesförberedande program, samt då 

innehållet i respektive samhällskunskapskurs indikerar att undervisningen i Samhällskunskap 1b-

kursen ska vara mer fördjupande (se avsnitt 2.4.2 och 2.5). 

 Samtidigt ger lärare 2, också lärare på yrkesförberedande program, inte uttryck för de 

resonemang lärare 5 för; hen ser inte samhällskunskapskursens utformning som ett problem för 

undervisningen i relation till politik- och demokratiområdet. Det kan vara så att lärare 2, som 

upplever sig som fri i relation till styrdokumenten, hanterar frågan om mycket innehåll på få timmar 

genom att behandla andra områden i kursen mer övergripande och rikta koncentrationen mot 

politik- och demokratiområdet; detta medan lärare 5, som ger uttryck för att hen “måste få med det 

centrala innehållet” i kursplanen, möjligen är mer motvillig att fokusera på ett specifikt område och 

av den anledningen behandlar samtliga områden övergripande.  

 Vad gäller att delar av olika undervisningsområden behandlas i olika stor omfattning, samt att 

undervisningen läggs på olika nivåer, kan detta få en inverkan på hur omfattande och hur djup 

kunskap eleverna får i relation till olika aspekter av politik- och demokratiområdet. Då politisk 

kunskap ses vara en faktor som har stor betydelse för politiskt deltagande (Niemi & Junn 1998:10; 

Holmberg & Oscarsson 2004:217), kan lärarnas transformeringar av uppdraget medföra att 

elevernas förhållningssätt gentemot att delta politiskt påverkas i olika grad beroende på vilka 

områden som berörs i undervisningen och hur djupgående de behandlas. Vilken eller hur mycket 

kunskap som krävs för att individers politiska deltagande ska främjas är dock oklart (Almgren 
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2006:81; Niemi & Junn 1998:10f) och huruvida lärarnas undervisning är tillräcklig eller ej låter sig 

därför inte resoneras kring. Att undervisning är fördjupande och på en hög teoretisk nivå innebär 

inte heller per automatik att eleverna tar till sig den kunskapen. Därmed får frågan om huruvida de 

grundläggande samhällskunskapskurserna bidrar till att eleverna får tillräckligt goda och omfattande 

politiska kunskaper lämnas obesvarad. Att det finns skillnader mellan lärarna vad avser vilka 

områden som behandlas och i vilken omfattning samt på vilken nivå detta sker, är ändock ett 

intressant resultat i förhållande till studiens ambition att söka utröna vilka skillnader som föreligger 

beträffande hur lärarna transformerar uppdraget och vad dessa kan ses bero på.  

 Analysen av lärarnas utsagor i relation till studiens tredje forskningsfråga mynnar ut i att de 

skillnader som föreligger vad avser lärarnas transformeringar av uppdraget tycks bero på ett antal 

olika faktorer som påverkar transformeringen. Trots att lärarna uppvisar vitt skilda förhållningssätt 

gentemot styrdokumenten, förefaller det inte som om inställningen till dem påverkar trans-

formeringen av uppdraget i hög grad. Lärarna är relativt lika vad gäller vilka områden som 

behandlas i undervisningen; variationerna lärarna emellan avser främst i vilken omfattning och på 

vilken nivå undervisningen inom vissa områden sker. Skillnader som föreligger avseende lärarnas 

transformeringar av uppdraget beror på flera faktorer; beslut tagna av ämneslag, lärarnas egna 

intressen och tankar om vad som är viktig kunskap, läroboksanvändning samt samhällskunskaps-

kursernas utformning är faktorer som i olika grad förefaller påverka transformeringar av uppdraget. 

5.2  ATT FÖRBEREDA FÖR POLITISKT DELTAGANDE?

Hur tolkar och transformerar gymnasielärare i samhällskunskap uppdraget att förbereda elever för 

politiskt deltagande? Vilka faktorer uttrycker lärarna påverkar denna transformering? Vilka 

skillnader föreligger beträffande hur uppdraget transformeras och vad beror dessa på? I denna 

avslutande diskussion presenteras studiens slutsatser som svar på syftet, genom en sammanfattande 

analys av studiens resultat. Vidare sker resonemang kring uppslag om fortsatt forskning av det ämne 

som varit föremål för studien. 

 Lärarna i föreliggande studie ger uttryck för att uppdraget att förbereda eleverna för politiskt 

deltagande inbegriper fyra olika dimensioner: en kunskapsförmedlande, en intressefrämjande, en 

ansvarsdimension samt en deltagarfrämjande dimension. Dessa dimensioner transformeras på olika 

sätt inför undervisning, där de mest centrala skillnaderna kan ses finnas inom de kunskaps-

förmedlande och deltagarfrämjande dimensionerna. Detta yttrar sig genom att lärarna i viss mån 
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fokuserar på olika undervisningsområden och behandlar dessa på olika nivåer. Vidare framhävs 

olika påverkansmöjligheter och deltagandeformer i varierande grad. 

 De skillnader som finns vad avser hur uppdraget transformeras, förefaller främst bero på vad 

lärarna anser är viktigt att framhålla i undervisningen, hur samhällskunskapskurserna är utformade 

samt vilka läroböcker som används och hur dessa förhålls till. Störst variation mellan lärarna 

framträder i förhållande till på vilken nivå undervisningen sker; två av lärarna som undervisar i den 

grundläggande samhällskunskapskursen på yrkesförberedande program ger uttryck för att 

undervisningen sker på en övergripande och teoretiskt låg nivå. Detta kan indikera att eleverna på 

yrkesförberedande program får sämre och mindre omfattade politiska kunskaper än eleverna på 

högskoleförberedande program. 

 Givet att den teoretiska utgångspunkten att skolan – via lärare och deras undervisning – har en 

påverkan som politisk socialisationsagent stämmer, antas elevernas politiska förhållningssätt 

påverkas av vad samhällskunskapslärare undervisar om i relation till politiskt deltagande. Till följd 

av studiens kunskapsanspråk begränsas de resonemang som kan föras kring hur elevernas politiska 

förhållningssätt påverkas till att gälla under förutsättningen att lärarna undervisar kring uppdraget så 

som de uttrycker att de gör. Vidare är det väsentligt att studiens resultat, och de analytiska 

resonemang som förs kring dessa, förstås i ljuset av att vad lärarna förmedlar genom sina trans-

formeringar av uppdraget inte utan förbehåll antas mottagas av eleverna; det är således inte givet att 

de politiska förhållningssätt lärarna främjar utvecklas hos eleverna. Lärarna presumeras dock kunna 

ha en påverkan på elevernas politiska förhållningssätt (se studiens inledande kapitel, avsnitt 2.5 

samt 5.1.2); hur stark eller svag denna är, eller hur den yttrar sig, ligger däremot bortom denna 

studies kunskapsanspråk.  

 Baserat på lärarnas utsagor, kan eleverna förberedas för politiskt deltagande genom att lärarna 

främjar deras politiska intresse samt kunskaper om politiska system och processer genom vilka de 

kan påverka. Vidare förmedlas i varierande grad en syn på att det är viktigt att delta politiskt, vilket 

kan bidra till ett positivt förhållningssätt hos eleverna gentemot politiskt deltagande. Föreliggande 

studie visar att det finns variationer lärarna emellan, vad avser på vilka sätt och till vilken grad de 

främjar intresse och kunskaper samt förmedlar en syn på politiskt deltagande som viktigt. Då det 

inte är känt vilka och hur djupa en individs politiska kunskaper ska vara, eller vilken omfattning av 

politiskt intresse som krävs, för att en positiv inställning gentemot politiskt deltagande ska 

utvecklas, kan det dock inte hävdas att någon lärare förbereder elever sämre för politiskt deltagande 

än en annan; måhända att de förbereder elever olika. Sammanfattningsvis indikerar den genomförda 
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studien att eleverna förbereds olika för politiskt deltagande och utvecklar olika politiska 

förhållningssätt; detta till följd av hur lärarna i egenskap av politiska socialisationsagenter 

transformerar uppdraget att förbereda för politiskt deltagande. 

 Genom att träda in i samhällskunskapslärarnas tämligen outforskade värld, har föreliggande 

studie – om än i ringa utsträckning – bidragit med kunskap om vilka politiska förhållningssätt som, 

via lärarna och deras undervisning, främjas av den svenska gymnasieskolan som politisk 

socialisationsagent. Till följd av att studien fokuserat på socialisationsagentens praktiker, snarare än 

effekten av dessa, har den bidragit med kunskap ur ett försummat perspektiv inom forskningen om 

ungdomars politiska socialisation.  

5.3  UPPSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

Föreliggande studie har genomförts genom semistrukturerade intervjuer, vilket – fastän lämpligt för 

studiens ambitioner – får konsekvenser för studiens kunskapsanspråk (se avsnitt 3.3). Att bidra med 

kunskap som befinner sig på verklighetsplanet (jfr Lundquist 1993:109), snarare än på det 

utsagoplan denna studie koncentreras till, ses som ett intressant uppslag till fortsatt forskning. 

Genom att genomföra deltagande observationer och observera lärarna i deras undervisning kan 

kunskapsanspråket breddas, från att kunna utröna vad lärarna uttrycker att de gör till vad de faktiskt 

gör (jfr Bergström & Ekström 2015:127).  

 Något självfallet intressant är den omdebatterade frågan kring hur stark eller svag påverkan 

skolan som politisk socialisationsagent har på individers politiska förhållningssätt. Min uppfattning 

är att den extensiva forskning som genomförts, i huvudsak fokuserats på att visa vilka statistiska 

effekter skolan har på elevers politiska förhållningssätt; detta genom endera enkätstudier av tvär-

snittsdesign eller longitudinella enkätstudier. Trots att denna forskning bidragit med intressanta, om 

än splittrade, slutsatser om skolans effekter på politiska förhållningssätt, kan det vara intressant att 

genomföra intervjustudier med gymnasieungdomar. Sådana studier kan bidra med kunskap om hur 

dessa ungdomar uppfattar politiskt deltagande, hur de resonerar kring att delta och engagera sig 

politiskt samt vilken påverkan de upplever att skolan har eller har haft på deras resonemang kring 

dylika frågor. Samtidigt som frågan om skolans påverkan kan vara mycket komplex att studera, vill 

jag framhäva möjligheten att angripa frågan ur ett individperspektiv, vilket tillsammans med 

statistiska beräkningar möjligtvis kan bidra till en mer klar bild av skolans effekter på individers 

politiska förhållningssätt.  
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BILAGA: INTERVJUGUIDE

Jag vill informera dig om att ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att 

avbryta din medverkan, både under och efter intervjun. Det som framkommer i intervjun kommer 

endast att användas för forskningsändamålet, som rör gymnasieskolans uppdrag att främja elevers 

utveckling till att bli aktiva deltagare i samhället. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och du 

kommer att vara anonym i framställningen av de resultat och analyser som görs utifrån denna 

intervju. Exempelvis kommer namnet på din arbetsplats och vilken kommun vi befinner oss i att 

uteslutas. Genom att delta ger du dock ditt medgivande till att på vilken typ av program och i vilka 

samhällskunskapskurser du undervisar redovisas och används i den framtida analysen av materialet. 

Om allt känns okej för dig så här långt, vill jag till slut be om att få spela in denna intervju. 

 

INTERVJUFRÅGOR

Introduktion av respondent

1. Först några frågor om dig och ditt yrke. 

• Hur skulle du beskriva skolan du arbetar på? Vilka program finns på skolan? 

• På vilka program undervisar du? Har du tidigare undervisat på andra program? 

• Vilka samhällskunskapskurser undervisar du i? Har du tidigare undervisat i andra samhälls-

kunskapskurser? 

Skolans och samhällskunskapens uppdrag

2. Gymnasieskolan har ett uppdrag att främja elevernas utveckling till människor som aktivt deltar 

i samhällslivet. Hur tolkar du detta uppdrag? Vad, enligt din mening, innefattas i detta uppdrag? 

• Uppfattar du att det rör sig om att eleverna ska utvecklas till att bli politiskt aktiva deltagare 

i samhället? Om så, vilka former av politiskt deltagande tänker du att uppdraget syftar på? 

3. Hur ser du på samhällskunskapsämnets roll att förverkliga detta uppdrag? 

Arbetet med uppdraget

4. Hur arbetar du, i din undervisning, med uppdraget? Hur transformerar du det och hur tänker du 

kring realisering av uppdraget? 
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• Anser du att det finns stöd i kursplanerna för samhällskunskapsämnet för att arbeta med 

uppdraget? 

5. Vilka former av politiskt deltagande lyfter du fram i undervisningen? 

6. Vad upplever du påverkar dig när du transformerar uppdraget inför undervisning, när det gäller 

undervisning om politik och politiskt deltagande?  

• Upplever du att transformeringen skiljer sig åt beroende på om eleverna läser ett yrkes- eller 

högskoleförberedande program? (För den lärare som undervisar på båda typer av program.)  

• Hur påverkar samhällskunskapskursens utformning dig i transformeringen? 

• Vilka andra faktorer upplever du påverkar transformeringen? 

7. Skolan kan ses som en aktör som påverkar elevers förhållningssätt gentemot politik och deras 

inställning till att delta politiskt. Upplever du att du som samhällskunskapslärare har denna 

påverkan? 

Avslutande fråga

8. Är det något du skulle vilja tillägga?
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