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1.	INLEDNING	
Svensk	skola	har	sedan	andra	världskriget	haft	vad	som	kallas	ett	demokratiuppdrag.	Då	
fastslogs	det	att	skolans	främsta	uppgift	var	”att	 fostra	demokratiska	människor”	(SOU	
1948,	s.	27;	Ekman	2007,	s.	9).	Europa	hade	sett	vad	alternativet	till	demokrati	var	och	
det	är	rimligt	att	anta	att	svensk	skola	ville	förankra	demokratiska	värderingar	hos	sina	
medborgare	 som	 ett	 slags	 vaccin	 mot	 liknande	 händelser	 i	 framtiden.	
Demokratiuppdraget	är	 inte	 längre	 skolans	huvuduppdrag,	men	det	 finns	ännu	kvar.	 I	
sin	 nuvarande	 form	 fastställs	 uppdraget	 i	 läroplanen	 istället	 genom	 påbuden	 att	
utbildningen	ska	”förmedla	och	förankra	respekt	för	de	mänskliga	rättigheterna	och	de	
grundläggande	demokratiska	värderingar	som	det	svenska	samhället	bygger	på”,	 samt	
”främja	 elevernas	 utveckling	 till	 ansvarskännande	människor,	 som	 aktivt	 deltar	 i	 och	
utvecklar	 yrkes-	 och	 samhällslivet”	 (Skolverket	 2011,	 s.	 5-6).	 Eleverna	 ska	 också	
utveckla	 ”en	 vilja	 att	 ta	 personligt	 ansvar	 och	 aktivt	 delta	 i	 samhällslivet”	 (Skolverket	
2011,	6).	Även	om	skolans	främsta	uppgift	alltså	inte	längre	är	att	fostra	demokrater	så	
är	det	fortfarande	en	av	skolans	relativt	tydligt	uttryckta	uppgifter.	Gör	då	skolan	detta?	
Lämnar	 ungdomar	 den	 svenska	 skolan	med	 demokratiska	 värderingar,	 respekt	 för	 de	
mänskliga	rättigheterna	och	med	en	vilja	att	aktivt	delta	i	samhället?	För	att	ta	reda	på	
det	undersöks	 i	denna	studie	gymnasieungdomar	 i	årskurs	 tre,	alltså	de	elever	som	är	
närmast	 förestående	 att	 lämna	 skolsystemet	 och	 äntra	 samhällslivet	 som	
röstberättigade	medborgare.	Trots	att	gymnasieskolan	formellt	sett	inte	är	obligatorisk	
och	ungdomar	inte	är	förpliktigade	att	genomgå	den	så	som	grundskolan,	har	i	praktiken	
en	 gymnasieutbildning	 kommit	 att	 krävas	 för	 att	 få	 tillträde	 till	 arbetsmarknaden	 och	
nästan	 alla	 elever	 fortsätter	 från	 grund-	 till	 gymnasieskola,	 vilket	 är	 skälet	 till	 att	
gymnasieelever	och	inte	grundskoleelever	undersöks	(SKL	2016,	s.	13).		
	
I	gymnasieskolan	sker	den	första	differentieringen	mellan	elever	i	svensk	skola.	Genom	
hela	 grundskolan	 följer	 alla	 elever	 samma	 läroplan	 och	 examineras	 mot	 samma	
kunskapskriterier	 i	 samma	 ämnen.	 I	 gymnasiet,	 däremot,	 är	 visserligen	 läroplanen	
densamma	på	samtliga	program	men	här	 läser	eleverna	för	första	gången	olika	ämnen	
och	kurser	och	olika	krav	ställs	på	olika	typer	av	program.	Program	kan	antingen	vara	
yrkesinriktade	eller	högskoleförberedande	och	har	olika	innehåll	beroende	på	vilken	typ	
de	tillhör.	Mattias	Nylund	(2013,	s.	42)	hävdar	att	valet	och	organiseringen	av	innehållet	
i	 gymnasieutbildningar	 är	 relevant	 dels	 utifrån	 vilka	 kunskaper	 eleverna	 tillika	 de	
framtida	medborgarna	får	möjlighet	att	tillägna	sig,	och	dels	utifrån	ett	klassperspektiv.	
Klassperspektivet	 är	 viktigt	 eftersom	 det	 finns	 tydliga	 mönster	 i	 hur	 klass	 påverkar	
människor.	Elever	med	arbetarklassbakgrund	väljer	i	högre	grad	yrkesutbildningar	och	
elever	 med	 akademikerbakgrund	 väljer	 i	 högre	 utsträckning	 högskoleförberedande	
utbildningar	 (Broady	&	 Börjesson	 2008,	 s.	 3).	 	 Attitydundersökningar	 visar	 att	 elever	
vars	föräldrar	är	högutbildade	är	mer	toleranta	(gentemot	invandrare)	än	andra	elever,	
att	 elever	 på	 högskoleförberedande	 program	 är	 mer	 toleranta	 än	 elever	 på	 andra	
program	samt	att	 flickor	är	mer	 toleranta	än	pojkar	 (Bevelander	&	Otterbeck	2014,	 s.	
73-74,	76).	Eleverna	kommer	alltså	 till	 skolan	med	vitt	skilda	bakgrunder	och	därmed	
även	förutsättningar	att	lämna	den	som	aktiva	demokratiska	medborgare.		
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Tiina	 Ekman	 (2007)	 har	 studerat	 gymnasieungdomars	 demokratiska	 kompetens	 och	 i	
hennes	 studie	 framkommer	 stora	 skillnader	 mellan	 olika	 gymnasieprogram	 med	 det	
naturvetenskapliga	 programmet	 i	 ena	 änden	 av	 skalan	 och	 mansdominerade	
yrkesförberedande	 program	 i	 andra	 änden.	 Då	 svensk	 skola	 genomgick	 en	
genomgripande	 reform	 år	 2011	 i	 och	med	 införandet	 av	 en	 ny	 läroplan	 (Lgy11)	 och	
ingen	liknande	studie	mig	veterligen	verkar	ha	genomförts	sedan	dess	finns	det	en	tydlig	
inomvetenskaplig	 relevans	 som	 motiverar	 en	 undersökning	 av	 gymnasieelevers	
demokratiska	kompetens	 i	det	nya	skolsystemet.	 	Mot	bakgrund	av	detta	och	Nylunds	
resonemang	 kring	 innehållslig	 organisation	 blir	 det	 även	 intressant	 att	 se	 vad	 en	
förändring	 av	 gymnasieprogrammens	 innehåll	 lik	 Lgy11	 får	 för	 betydelse.	 2011	 års	
skolreform	 omorganiserade	 gymnasieprogrammens	 innehåll	 och	 skapade	 en	 tydligare	
åtskillnad	mellan	högskoleförberedande	program	och	yrkesprogram	bland	annat	genom	
att	 minska	 det	 teoretiska	 innehållet	 och	 öka	 det	 yrkesorienterade	 innehållet	 på	
yrkesprogram	 i	 och	 med	 borttagandet	 av	 de	 allmänna	 kärnämnen	 och	 införandet	 av	
gymnasiegemensamma	 ämnen	 som	 studeras	 i	 olika	 mängd	 på	 de	 olika	 programmen	
(SFS	 2010:800,	 Bilaga	 3).	 Denna	 studie	 bidrar	 primärt	 med	 en	 kartläggning	 av	
skillnaden	 i	 demokratisk	 kompetens	 mellan	 eleverna	 på	 de	 två	 olika	 typerna	 av	
gymnasieprogram,	och	sekundärt	med	en	jämförelse	mellan	de	skillnader	som	finns	nu	
och	de	som	fanns	innan	2011	års	reform.		Undersökningen	kommer	med	hänvisning	till	
den	polarisering	som	Ekman	 funnit	att	 fokusera	på	naturvetenskapsprogrammet	(som	
det	heter	sedan	2011	års	skolreform)	och	el-	och	energiprogrammet,	 som	är	ett	av	de	
mest	mansdominerade	yrkesprogrammen	(Skolverket	2016b).	 I	denna	studie	kommer	
dock	utöver	demokratisk	kompetens	även	politisk	aktivitet	och	värderingar	att	studeras.	
Ekman	 studerar	 också	politisk	 aktivitet	 i	 förhållande	 till	 demokratisk	 kompetens	men	
inte	värderingar,	varför	jämförelse	över	tid	inte	blir	möjligt	i	den	aspekten.	Att	studera	
medborgare	 i	 förhållande	 till	 demokrati	 och	 den	 institution	 som	 är	 ålagd	 att	 fostra	
demokratiska	medborgare	är	av	statsvetenskapligt	intresse	liksom	studier	av	demokrati	
i	andra	aspekter.	Särskilt	intressant	bör	vara	om	det	finns	tydliga	skillnader	mellan	olika	
grupper	 av	medborgare.	 	 Studien	 är	 även	 av	 samhällelig	 relevans.	 För	 en	 fungerande	
demokrati	krävs	ett	visst	mått	av	upplysning	hos	dess	medborgare	då	ett	 lands	väljare	
måste	 förstå	 sitt	 styrelseskick	 och	 med	 vilka	 medel	 önskade	 samhälleliga	 mål	 kan	
uppnås,	 för	 att	 demokratin	 skall	 fungera.	 Det	 är	 därför	 av	 samhälleligt	 intresse	 att	
undersöka	 om	 sådan	 upplysning	 finns	 hos	 medborgarna.	 Ett	 utförligare	 resonemang	
kring	detta	förs	i	avsnitt	3.2	Politiskt	deltagande.	
	

1.1.	Syfte	och	frågeställning	
Mot	bakgrund	av	Nylund	(2013)	och	Ekmans	(2007)	forskningsresultat	och	den	svenska	
skolans	 explicita	 mål	 att	 fostra	 demokratiska	 medborgare	 syftar	 denna	 studie	 till	 att	
undersöka	om	skolan	verkligen	 fostrar	demokratiskt	kompetenta	medborgare	även	på	
yrkesprogrammen,	 och	 inte	 bara	 på	 de	 högskoleförberedande	 programmen	 så	 som	
Nylund	befarar	 (Skolverket	 2011).	 Vidare	 kommer	 studiens	 resultat	 att	 jämföras	med	
resultaten	 från	 Ekmans	 (2007)	 avhandling	 ”Demokratisk	 kompetens	 –	 om	 gymnasiet	
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som	 demokratiskola”	 för	 att	 se	 om	 skillnaderna	 mellan	 de	 olika	 typerna	 av	
gymnasieprogram	förändrats	efter	2011	års	skolreform.		
	
Denna	studie	syftar	således	till	att	besvara	följande	fråga:	
	

• Hur	skiljer	sig	demokratikunskaper,	värderingar,	inställning	till	politik	och	
politiskt	engagemang	mellan	elever	på	naturvetenskapsprogrammet	och	el-	och	
energiprogrammet	i	Uppsala?	

	
Diskussion	kommer	även,	i	viss	mån,	att	föras	kring	följande	fråga:	
	

• Hur	kan	2011	års	skolreform	ha	påverkat	detta?	
	
Även	om	viss	diskussion	kommer	att	föras	kring	den	andra	frågan	så	bör	det	betonas	att	
studiens	huvudfråga	är	den	första	och	att	det	är	svårt	att	ge	ett	säkert	svar	på	den	andra	
frågan	 med	 det	 material	 jag	 har.	 Den	 andra	 frågeställningen	 besvaras	 genom	 att	
resultatet	 från	 min	 enkätundersökning	 (som	 gjordes	 efter	 reformen)	 jämförs	 med	
resultaten	 från	 Ekmans	 studie	 (som	 gjordes	 innan	 reformen).	 På	 grund	 av	 det	 låga	
antalet	observationer	 i	min	studie	 jämfört	med	Ekmans,	och	mitt	geografiska	 fokus	på	
Uppsala	där	föräldrarna	till	eleverna	är	mer	välutbildade	(Ekmans	urval	täcker	ett	stort	
antal	kommuner),	samt	att	vi	delvis	ställer	olika	frågor	till	eleverna	så	bör	resultaten	av	
jämförelsen	 tolkas	med	mycket	 stor	 försiktighet.	Något	 som	undersöks	 i	 denna	 studie	
men	 inte	 i	 Ekmans	 är	 attityder	 till	 demokrati	 –	 huruvida	 det	 är	 ett	 styrelseskick	 att	
föredra	 eller	 inte,	 om	 demokratin	 i	 Sverige	 fungerar	 eller	 inte,	 om	 alla	 skall	 få	 bli	
politiker	 eller	 inte	 med	 mera.	 Detta	 är	 en	 dimension	 som	 inte	 undersöktes	 i	 den	
föregående	studien	av	Ekman	utan	har	lyfts	in	först	i	denna	undersökning.		

1.	2	Alternativa	förklaringsfaktorer		
Huvudsyftet	med	 denna	 studie	 är	 av	 beskrivande	 karaktär	 –	 att	 beskriva	 skillnader	 i	
demokratisk	 kompetens	mellan	 elever	 på	 olika	 gymnasieprogram	 och	 skillnader	 över	
tid.	 Jag	 är	 dock	 medveten	 om	 att	 val	 av	 gymnasieprogram	 inte	 är	 en	 fullständig	
förklaring	 till	elevers	demokratiska	kompetens.	Andra	möjliga	 förklaringsfaktorer	som	
diskuteras	 inom	 forskningsfältet	 är	 huruvida	 skolan	har	 stort	 eller	 litet	 elevinflytande	
där	 eleverna	 övar	 sig	 i	 demokratiska	 processer,	 om	 eleverna	 får	 utrymme	 till	
deliberativa	 samtal	 i	 undervisningen,	 vilken	 ”kultur”	 som	 råder	 inom	 klassen	 eller	
programmet	–	en	resonerande	och	diskuterande	eller	inte,	samt	elevers	klassbakgrund	
(Ekman	 2007;	 Nylund	 2013).	 På	 grund	 av	 uppsatsens	 begränsade	 förklarande	
ambitioner	 kommer	 inte	 effekterna	 av	 dessa	 alternativa	 förklaringsfaktorer	 studeras	
utan	endast	diskuteras	i	relation	till	resultaten.	
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2.	BAKGRUND	

2.1	Reformen	2011	–	ett	historiskt	trendbrott	
År	2011	genomfördes	en	reform	i	svensk	skola.	Innan	denna	reform	gav	alla	nationella	
gymnasieprogram	 grundläggande	 högskolebehörighet	 och	 alla	 studenter	 tog	 vad	 som	
kallades	 studentexamen.	 I	 och	med	 reformen	 infördes	 två	 typer	 av	 gymnasieexamina:	
yrkesexamen	 och	 högskoleförberedande	 examen,	 där	 endast	 den	 senare	 ger	
högskolebehörighet	och	där	teoretiska	ämnen	minskat	betydligt	 i	antal	och	omfattning	
på	 yrkesprogrammen	 (Skolverket	 2011).	 Kravet	 för	 utfärdande	 av	 yrkesexamen	 är	
godkända	 betyg	 på	 en	 utbildning	 som	 omfattar	 minst	 2250	 gymnasiepoäng	 och	 som	
innefattar	dels	100	gymnasiepoäng	vardera	i	ämnena	engelska,	matematik	och	svenska	
eller	svenska	som	andraspråk,	och	dels	ett	godkänt	gymnasiearbete.	För	utfärdande	av	
högskoleförberedande	 examen	 krävs	 minst	 2250	 gymnasiepoäng	 som	 innefattar	 300	
gymnasiepoäng	 svenska	 eller	 svenska	 som	 andraspråk,	 200	 gymnasiepoäng	 engelska,	
100	gymnasiepoäng	matematik	samt	ett	godkänt	gymnasiearbete	(SFS	2010,	16	kap,	26-
28§§).	 En	 högskoleförberedande	 examen	 kräver	 alltså	 300	 gymnasiepoäng	mer	 av	 de	
gymnasiegemensamma	ämnena	än	en	yrkesexamen.	Elever	på	yrkesprogram	har	rätt	att	
läsa	 in	 högskolebehörighet,	 men	 då	 det	 individuella	 valet	 endast	 omfattar	 200	
gymnasiepoäng,	alltså	100	poäng	för	lite,	krävs	ofta	att	eleven	läser	ett	utökat	program	
och	 alltså	 läser	 fler	 poäng	 än	 de	 2500	 som	 är	 den	 normala	 omfattningen	 på	
gymnasieprogram	(SFS	2010:800,	Bilaga	3).		
	
Satt	 i	 en	 historisk	 kontext	 är	 denna	 reform	 intressant	 då	 den	 styr	 utvecklingen	 i	
gymnasieskolan	 i	 motsatt	 riktning	 sett	 till	 tidigare	 reformer.	 Tidigare	 reformer	 har	
handlat	om	att	 integrera	och	 föra	samman,	så	som	 i	Läroplan	för	gymnasieskolan	1970	
(Lgy70)	där	de	 tidigare	yrkesskolorna,	 fackskolorna	och	gymnasium	slogs	samman	till	
en	 gemensam	 skolform,	 och	 Läroplan	 för	 de	 frivilliga	 skolformerna	 1994	 (Lpf94)	 där	
sammanförandet	 betonades	 ännu	 mer	 i	 och	 med	 att	 samtliga	 gymnasieprogram	 blev	
treåriga	 och	 gav	 grundläggande	 högskolebehörighet	 (prop.	 1968:140,	 s.	 68;	 prop.	
1990/91:85,	s.	96).	Lgy11	skiljer	sig	från	dessa	reformer	på	det	sätt	att	den	betonar	ett	
särhållande	 av	 högskoleförberedande	 och	 yrkesförberedande	 utbildningar	 genom	
inrättandet	 av	 två	 olika	 examina,	 borttagandet	 av	 grundläggande	 högskolebehörighet	
från	 yrkesprogrammen	 och	 en	 större	 innehållslig	 divergens	mellan	 de	 två	 typerna	 av	
utbildning.	
	
I	 Lgy70	 infördes	 också	 så	 kallad	 blockutbildning	 för	 yrkesprogrammen,	 som	 började	
med	 ett	 basblock	 som	 utöver	 yrkesgemensamma	 ämnen	 även	 innehöll	 obligatoriska	
allmänna	ämnen,	såsom	svenska	och	arbetslivsorientering	och	ett	obligatoriskt	tillval	av	
minst	ett	allmänt	ämne,	exempelvis	engelska,	 religionskunskap,	 samhällskunskap	eller	
matematik	 för	 att	 integrera	 utbildningarna	 mer	 och	 skapa	 större	 innehållslig	
överensstämmelse	(prop.	1968:140,	s.	134).	Denna	tanke	om	innehållslig	enhet	stärktes	
i	 och	 med	 Lpf94	 då	 30-42	 procent	 av	 tiden	 på	 både	 studie-	 och	 yrkesförberedande	
utbildningar	 skulle	 ägnas	 åt	 så	 kallade	 kärnämnen,	 som	 skulle	 vara	 både	 innehållsligt	
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och	omfångsmässigt	jämförbara	(prop.	1990/91:85,	s.	96).	I	Lgy11	återupprättas	tydliga	
skillnader	 mellan	 högskoleförberedande	 program	 och	 yrkesprogram	 genom	
borttagandet	 av	 gemensamma	 kärnämnen	 och	 införandet	 av	 gymnasiegemensamma	
ämnen	som	varierar	både	i	omfång	och	innehåll	mellan	programmen	(Skolverket	2011).	
	
I	 både	 Lgy70	 och	 Lpf94	 homogeniserades	 antagningsreglerna	 till	 de	 studie-	 och	
yrkesförberedande	programmen,	medan	skillnader	upprättas	i	Lgy11	genom	införandet	
av	 olika	 behörighetskrav	 till	 de	 olika	 typerna	 av	 program	 (Nylund	 2010a).	 För	 att	 bli	
antagen	 till	 ett	 yrkesprogram	 krävs	 sedan	 införandet	 av	 Lgy11	 godkända	 betyg	 i	
svenska,	engelska,	matematik	och	minst	fem	andra	ämnen,	men	för	att	bli	antagen	till	ett	
högskoleförberedande	 program	 krävs	 godkända	 betyg	 i	 svenska,	 engelska	 och	
matematik	samt	nio	andra	ämnen	(SFS	2010:800,	16	kap,	30-31§§).	Det	krävs	alltså	fler	
godkända	ämnen	från	grundskolan	för	antagning	till	högskoleförberedande	program	än	
till	yrkesprogram.	
	
Även	 vad	 gäller	 synen	 på	 färdigutbildning,	 alltså	 huruvida	 eleverna	 skall	 vara	
färdigutbildade	arbetare	eller	inte	vid	examen,	på	yrkesprogram	skiljer	sig	reformerna.	I	
Lgy70	tonades	synen	ner	betydligt	på	färdigutbildning,	och	försvann	helt	i	Lpf94	där	det	
heter	 att	 ”färdigutbildningen	måste	 alltid	 ske	 i	 arbetslivet”	 (prop.	 1968:140,	 s.	 16-17;	
prop.	 1990/91:85,	 s.	 46).	 I	 Lgy11,	 däremot,	 framhålls	 det	 att	 yrkesutbildningen	 i	 den	
mån	det	är	möjligt	skall	producera	färdigutbildade	arbetare	(prop.	2008/09:199,	s.	55).	
	
Denna	åtskillnad	mellan	yrkes-	och	högskoleförberedande	program	är	dock	på	intet	sätt	
ett	 nytt	 sätt	 att	 organisera	 utbildning,	 men	 torde	 väcka	 liv	 i	 den	 så	 kallade	
differentieringsfrågan.	 Frågan	 om	 differentiering	 har	 varit	 en	 av	 de	 mest	 centrala	 i	
svensk	 utbildningsplanering	 (Lundgren	 1989,	 s.	 5).	 Differentiering	 handlar	 om	
urskiljning	av	elever	till	olika	typer	av	utbildningar	och	när	denna	urskiljning	ska	ske.	I	
och	 med	 införandet	 av	 de	 olika	 typerna	 av	 examina	 från	 de	 olika	 typerna	 av	
gymnasieprogram	 (yrkes-	 och	 högskoleförberedande)	 tidigarelades	 denna	
differentiering	 i	 och	med	 att	 elever	 när	 de	 slutar	 grundskolan	 skall	 välja	 att	 söka	 ett	
gymnasieprogram	 som	 ger	 dem	 högskolebehörighet	 eller	 inte.	 Även	 om	 elever	 på	
yrkesprogram	har	rätt	att	läsa	in	högskolebehörighet	så	är	det	inte	helt	okomplicerat	att	
göra	och	kräver	ibland,	som	tidigare	nämnt,	att	eleven	i	 fråga	läser	ett	utökat	program	
(Skolverket	2016).	Förenklat	sett	kan	alltså	valet	att	läsa	vidare	efter	gymnasiet	eller	ej	
sedan	 2011	 års	 reform	 sägas	 fattas	 redan	 i	 årskurs	 nio	 i	 grundskolan	 vid	 val	 av	
gymnasieprogram.	
	
Sedan	 2011	 års	 skolreform	 har	 andelen	 elever	 på	 yrkesprogrammen	minskat	 medan	
andelen	elever	på	högskoleförberedande	program	har	ökat	i	motsvarande	grad.	År	2015	
gick	34	procent	av	eleverna	på	nationella	program	på	yrkesprogram	och	66	procent	på	
högskoleförberedande	program,	jämfört	med	47	procent	på	praktiska	och	53	procent	på	
teoretiska	 program	 år	 2009	 (Skolverket	 2016,	 s.	 6-8;	 Skolverket	 2010a,	 s.	 87).	
Skolverket	 rapporterar	 att	 denna	 utveckling	mot	 en	mer	 ojämn	 fördelning	mellan	 de	
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olika	 typerna	 av	 program	 kan	 bero	 på	 en	 kombination	 av	 saker.	Möjliga	 faktorer	 kan	
enligt	 Skolverket	 vara	 negativa	 inställningar	 bland	 ungdomar	 till	 yrkesprogrammen	 i	
förhållande	 till	 de	 högskoleförberedande	 programmen	 och	 att	 eleverna	 vill	 ”hålla	
vägarna	 öppna”	 inför	 framtiden	 genom	 att	 välja	 en	 sådan	 bred	 utbildning	 som	 de	
högskoleförberedande	 programmen	 ger.	 Skolverket	 rapporterar	 också	 att	 ett	 möjligt	
skäl	 till	 elevernas	 preferens	 för	 breda	 utbildningar	 skulle	 kunna	 vara	 bristfällig	
information	 om	 vad	 de	 olika	 utbildningsalternativen	 innebär,	 då	 den	 tudelning	 som	
reformen	 inneburit	 för	 gymnasieskolan	 även	 inneburit	 en	 tudelning	 av	 informationen	
om	 gymnasieskolan	 där	 den	 ofta	 beskrivs	 som	 två	 separata	 delar	 –	 en	
yrkesförberedande	och	en	högskoleförberedande	(Skolverket	2016,	s.	12).	Oavsett	vad	
som	 är	 skälet	 till	 det	 minskade	 elevantalet	 på	 yrkesprogram	 är	 det	 tydligt	 att	 just	
yrkesprogrammen	 har	 tappat	 i	 attraktivitet	 i	 relation	 till	 de	 högskoleförberedande	
programmen.	

2.2	Demokratiuppdraget	i	läroplanen	
Även	 om	 skolans	 huvuduppdrag	 inte	 längre	 är	 att	 fostra	 demokratiska	 människor	
(jämför	 huvuduppdraget	 efter	 andra	 världskriget)	 utan	 att	 ”förmedla	 kunskaper	 och	
skapa	förutsättningar	för	att	eleverna	ska	tillägna	sig	och	utveckla	kunskaper”	så	finns	
demokratiuppdraget	som	tidigare	nämnt	fortfarande	kvar	i	andra	former.	Utbildningen	
ska	 ”förmedla	 och	 förankra	 respekt	 för	 de	 mänskliga	 rättigheterna	 och	 de	
grundläggande	 demokratiska	 värderingar	 som	 det	 svenska	 samhället	 vilar	 på”	 och	
”främja	 elevernas	 utveckling	 till	 ansvarskännande	människor,	 som	 aktivt	 deltar	 i	 och	
utvecklar	 yrkes-	 och	 samhällslivet”.	 Undervisningen	 ska	 ”utveckla	 elevernas	 förmåga	
och	 vilja	 att	 ta	 personligt	 ansvar	 och	 aktivt	 delta	 i	 samhällslivet”.	 	 Elever	 skall	 alltså	
anlägga	 dels	 demokratiska	 värderingar	 och	 dels	 en	 vilja	 att	 delta	 i	 samhällslivet.	
Dessutom	skall	skolan	och	undervisningen	vara	demokratiskt	organiserade	och	eleverna	
skall	ha	inflytande	över	dess	utformning	(Skolverket		2011,	s.	5-6).	 

Demokratiuppdraget	 är	 alltså	 relativt	 tydligt	 artikulerat	 och	 det	 blir	 intressant	 att	
studera	 huruvida	 skolan	 lyckas	 med	 sitt	 uppdrag.	 Fostrar	 skolan	 aktivt	 deltagande	
samhällsmedborgare	 och	 förankrar	 den	 grundläggande	 demokratiska	 värderingar	 hos	
eleverna?	Även	om	detta	uppdrag	gäller	alla	elever	i	gymnasieskolan	finns	indikationer	
på	 att	 skolan	 lyckas	 i	 varierande	 mängd	 på	 olika	 program.	 Vad	 kan	 då	 en	 sådan	
systematisk	skillnad	i	framgång	i	demokratifostran	på	olika	program	ha	för	samhällelig	
betydelse?		

3.	TEORI	

3.	1	Upplyst	förståelse	och	utbildningens	relevans	för	demokrati	
Utbildningens	betydelse	för	demokratin	har	fastställts	av	många.	Statsvetaren	Robert	A.	
Dahl	 ställer	 till	 exempel	upp	 fem	kriterier	 för	vad	som	är	en	demokratisk	process	och	
hävdar	 att	 ett	 statsskick	 som	 uppfyller	 dessa	 kriterier	 är	 demokratiskt	 (Dahl	 1989,	 s.	
109).	Ett	av	dessa	kriterier	är	nära	sammanlänkat	med	utbildning,	och	kallas	för	upplyst	
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förståelse.	Kriteriet	grundar	sig	i	tanken	att	i	en	demokrati	–	där	folket	styr	–	skall	folkets	
vilja	råda,	och	för	att	veta	vad	det	vill	ha	måste	folket	vara	upplyst.	Enligt	detta	kriterium	
skall	alla	medborgare	ha	tillräckliga	och	likvärdiga	möjligheter	att	upptäcka	och	bekräfta	
(inom	den	för	beslutet	givna	tidsramen)	det	alternativ	som	bäst	tjänar	dennes	intressen	
(Dahl	 1989,	 s.	 111-112).	 Varje	medborgare	måste	 alltså	 ha	 verktygen	 att	 förstå	 vilka	
intressen	hen	har	och	vilka	medel	som	leder	till	det	önskade	utfallet.	Hur	kan	då	en	stat	
säkerställa	att	dess	medborgare	har	tillräckliga	och	likvärdiga	möjligheter	att	förstå	och	
påverka	samhällsbeslut?	Jo,	förslagsvis	med	allmän	skola	där	alla	elever	tillika	framtida	
väljare	 tillägnar	 sig	 dessa	 verktyg	 att	 förstå	 hur	 samhället	 fungerar	 och	 hur	 olika	
samhälleliga	fenomen	hänger	samman	och	påverkar	varandra.	
	
Med	 tanke	 på	 den	 förändring	 av	 organisering	 av	 innehåll	 som	 2011	 års	 skolreform	
inneburit	 för	 svensk	 skola	 blir	 reformen	 intressant	 att	 diskutera	 i	 förhållande	 detta	
Dahls	 kriterium.	Ger	 gymnasieskolan	 alla	 elever	 tillräckliga	 och	 likvärdiga	möjligheter	
att	delta	i	demokratin	för	att	uttrycka	sina	intressen?	Har	alla	elever	möjlighet	att	förstå	
vilka	alternativ	som	bäst	leder	till	det	utfall	de	vill	se?	Om	det	skulle	visa	sig	vara	så	att	
skolan	 enbart	 lyckas	 förankra	 dessa	 läroplansstadgade	 demokratiska	 värderingar	 och	
vilja	 att	 aktivt	 delta	 i	 samhället	 bland	 eleverna	 på	 vissa	 gymnasieprogram	 kan	 detta	
argumenteras	vara	ett	problem	för	den	upplysta	förståelsen	i	samhället,	och	därmed	för	
demokratin.	 Det	 finns	 därmed	 ett	 stort	 samhälleligt	 intresse	 av	 att	 kartlägga	
skillnaderna	i	demokratisk	kompetens	mellan	eleverna	på	olika	gymnasieprogram.		

3.2	Politiskt	deltagande	
Sidney	 Verba	 och	 Norman	 H.	 Nie	 hävdar	 att	 i	 en	 demokrati	 –	 ett	 folkstyre	 –	 är	 det	
givetvis	intressant	att	studera	vilka	som	deltar	i	demokratin	och	i	beslutsfattandet.	Om	
få	deltar	 i	 beslutsfattande	 så	 råder	 lite	 demokrati,	 och	om	många	deltar	 så	 råder	mer	
demokrati.	 Även	 om	detta	 synsätt	 på	 vad	 som	 är	 demokrati	 är	 väldigt	 simplifierande,	
minimalt	 och	 ej	 tar	 hänsyn	 till	 andra	 aspekter	 av	 demokrati	 som	 till	 exempel	
yttrandefrihet	eller	fria	val	så	säger	det	enligt	Verba	och	Nie	ändå	mycket	om	demokrati,	
eftersom	frågan	om	vem	som	deltar	och	 får	delta	 i	demokratin	relaterar	 till	alla	andra	
demokratiska	 institutioner	 (Verba	 &	 Nye	 1972,	 s.	 1).	 Mot	 bakgrund	 av	 detta	 är	 det	
enkelt	att	förstå	att	det	inom	demokratiuppdraget	i	läroplanen	är	stadgat	att	skolan	ska	
”utveckla	 elevernas	 förmåga	 och	 vilja	 att	 ta	 personligt	 ansvar	 och	 aktivt	 delta	 i	
samhällslivet”	(Skolverket	2011).	En	demokrati	är	alltså	beroende	av	aktivt	deltagande	
medborgare,	varför	den	svenska	skolan	är	ålagd	att	producera	sådana.	

Vad	är	då	politiskt	deltagande?	Politiskt	deltagande,	eller	demokratiskt	deltagande	som	
det	 också	 kan	 kallas,	 refererar	 till	 handlingar	 eller	 aktiviteter	 utförda	 av	 enskilda	
medborgare	 i	 syfte	 att	 påverka	 vilka	 som	 blir	 förtroendevalda	 i	 den	 offentliga	
statsapparaten	 och/eller	 vilka	 beslut	 de	 förtroendevalda	 fattar,	 enligt	 Verba	 och	 Nie.	
Politiskt	 deltagande	 är	 inte	 bara	 att	 rösta	 eller	 delta	 i	 valkampanjer	 utan	 även	 andra	
processer	 genom	 vilka	 medborgare	 söker	 påverka	 den	 förda	 politiken	 (Verba	 &	 Nie	
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1972,	s.	2-3).	Verba	och	Nie	väljer	att	avgränsa	sin	definition	av	politiskt	deltagande	till	
lagliga	aktiviteter	och	handlingar,	processer	”inom	systemet”	som	de	kallar	dem.		
	
Även	Dahl	tar	fasta	på	politiskt	deltagande	och	ställer	upp	effektivt	deltagande	som	ett	
kriterium	jämte	upplyst	förståelse	för	vad	som	kan	räknas	som	en	demokratisk	process.		
Dahl	menar	att	genom	den	beslutsfattande	processen	ska	alla	medborgare	ha	adekvata	
och	 jämlika	 möjligheter	 att	 uttrycka	 sina	 preferenser	 gällande	 utfallet,	 att	 föra	 upp	
frågor	på	dagordningen	samt	att	argumentera	för	ett	utfall	över	ett	annat	(Dahl	1989,	s.	
198).	

3.3	Demokratisk	kompetens	och	skillnader	mellan	olika	program	
I	 sin	 avhandling	 ”Demokratisk	 kompetens	 –	 om	 gymnasiet	 som	 demokratiskola”	
konstaterar	 Tiina	 Ekman	 att	 gymnasieskolan	 i	 varierande	 utsträckning	 lyckas	 med	
denna	 fostran	 av	 demokratiska	 medborgare	 och	 att	 det	 finns	 en	 tydlig	 polarisering	
mellan	 olika	 program.	 I	 ena	 änden	 av	 skalan	 återfinns	 det	 naturvetenskapliga	
programmet	där	den	demokratiska	kompetensen	är	stor,	och	i	andra	änden	återfinns	de	
manligt	 dominerade	 yrkesförberedande	 programmen	 där	 den	 demokratiska	
kompetensen	är	betydligt	mindre	(2007,	s.	162-163).	
	
Ekman	definierar	demokratisk	kompetens	utifrån	två	dimensioner	–	demokratikunskaper	
och	 politiskt	 självförtroende	 (2007,	 s.	 12).	 	 En	 skola	 som	 lyckas	 förmedla	 båda	 dessa	
dimensioner	 till	 eleverna	 ”lyckas	 med	 målet	 att	 utbilda	 ungdomar	 till	 kompetenta	
samhällsmedborgare	 som	 förstår	 demokratins	 principer	 och	 som	 vet	 hur	 samhället	
styrs	 och	 dessutom	 har	 tilltro	 till	 sin	 egen	 förmåga”	 och	 lyckas	 alltså	 att	 utbilda	
demokratiska	 medborgare	 (Ekman	 2007,	 s.	 12).	 	 Maria	 Jarl	 tolkar	 begreppet	
demokratisk	kompetens	utifrån	tre	dimensioner	där	hon	utöver	politiskt	självförtroende	
och	kunskaper	om	politiska	processer	(jämför	Ekman)	även	lägger	till	politiskt	intresse	
(Jarl	 2004,	 s.	 54).	 Vad	 gäller	 dimensionen	 om	 demokratisk	 eller	 politisk	 kunskap	
återfinns	 inget	 motsvarande	 mål	 i	 värdegrunden	 i	 Lgy11	 utan	 istället	 inom	
samhällkunskapsämnets	 syftesbeskrivning	 (Skolverket	 2011,	 s.	 143).	 Dimensionerna	
politiskt	 självförtroende	 och	 politiskt	 intresse	 återfinns	 inte	 heller	 i	 läroplanen,	 men	
som	Ekman	argumenterar	är	självförtroende	tätt	sammankopplat	med	aktivitet:	
	

”[självförtroende	är]	en	viktig	 förklaring	till	 individens	attityder	och	beteende,	eftersom	
bristande	självförtroende	inom	ett	fält	tenderar	att	leda	till	ett	passivt	förhållningssätt	till	
aktiviteter	som	är	relaterade	till	det	aktuella	kompetensfältet.	Individer	som	ser	sig	själv	
som	omusikaliska	är	 sällan	med	 i	körer	eller	orkestrar,	och	 individer	 som	uppfattar	 sig	
själva	 som	 mindre	 kunniga	 i	 politik	 än	 andra	 deltar	 mer	 sällan	 i	 politiska	 aktiviteter”	
(Ekman	2007,	s.	17).	
	

Samma	 logik	gäller	även	 för	 intresse,	att	människor	som	är	ointresserade	av	något	 tar	
mer	sällan	del	av	aktiviteter	 inom	det	området	än	människor	med	 intresse	 för	samma	
sak.	Dessa	dimensioner	blir	alltså	relevanta	att	studera	genom	sin	relation	till	aktivitet	
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och	 eftersom	 skolan	 ska	 främja	 elevernas	 vilja	 att	 ”aktivt	 delta	 i	 samhällslivet”	 och	
intresse	och	självförtroende	ofta	hänger	samman	med	aktivitet	(Skolverket	2011,	s.	6).	

	
Genom	 en	 enkätundersökning	 kartlägger	 Ekman	 svenska	 gymnasieelevers	
demokratiska	 kompetens	 och	 finner	 stora	 skillnader	 mellan	 olika	 gymnasieprogram.	
Störst	 är	 polariseringen	 mellan	 det	 naturvetenskapliga	 programmet	 och	 de	 manligt	
dominerade	 yrkesprogrammen.	 Exempelvis	 uppger	 94	 procent	 av	 eleverna	 på	 det	
naturvetenskapliga	 programmet	 att	 de	 kommer	 att	 rösta	 i	 nationella	 val	 i	 framtiden,	
men	 bara	 49	 procent	 av	 eleverna	 på	 de	mansdominerade	 yrkesprogrammen.	 Samma	
polarisering	återfinns	i	demokratikunskaper,	där	naturvetenskaps-eleverna	hade	högst	
resultat,	och	eleverna	på	de	mansdominerade	yrkesprogrammen	lägst.		
	
Eftersom	Ekmans	studie	är	baserad	på	data	 insamlad	år	2000	och	elever	som	därmed	
genomgått	 sin	 gymnasieskola	 i	 enlighet	 med	 Lpf94	 (Läroplanen	 för	 de	 frivilliga	
skolformerna	 94)	 vore	 det	 intressant	 och	 relevant	 att	 genomföra	 en	 liknande	
undersökning	 i	 denna	 nya	 skolform	 som	 2011	 års	 reform	 inneburit.	 	 Finns	 det	
fortfarande	 stora	 skillnader	 i	 demokratisk	 kompetens	 mellan	 eleverna	 på	 olika	
program?	Kvarstår	 skillnaderna,	har	de	 förstärkts,	 försvagats	 eller	 rent	 av	 försvunnit?	
Denna	undersökning	kan	ses	som	ett	första	försök	att	besvara	dessa	frågor.	

3.4	Skilda	målsättningar	för	de	olika	typerna	av	gymnasieprogram	
Genom	de	olika	typer	av	examina	som	2011	års	skolreform	medför	skapas	en	tydligare	
åtskillnad	mellan	de	två	olika	typerna	av	gymnasieprogram,	och	Mattias	Nylund	(2010)	
menar	att	denna	skillnad	bland	annat	tar	sig	uttryck	i	läroplanens	olika	implicita	syften	
och	mål	 för	 de	 olika	 utbildningarna.	 Nylund	menar	 att	 betoningen	 på	 allmänkunskap	
som	 finns	 inom	de	 högskoleförberedande	 programmen,	 och	 före	 2011	 års	 skolreform	
även	 fanns	 inom	yrkesprogrammen,	 syftar	 till	 att	 utbilda	 kritiskt	 tänkande	 och	 aktiva	
samhällsmedborgare.	Inom	yrkesprogrammen,	däremot,	ligger	fokus	på	yrkesutbildning	
som	syftar	 till	att	utbilda	effektiv	arbetskraft.	Nylund	menar	vidare	att	det	 inte	är	 just	
utbildningarnas	fokus	på	olika	karaktärsämnen	som	är	problematiskt,	utan	var	makten	
över	 utformningen	 av	 karaktärsämnenas	 innehåll	 ligger.	 	 I	 Lgy11	 ges	 olika	 avnämare	
stort	inflytande	över	innehållet	i	utbildningarna,	vilket	för	yrkesprogrammen	i	huvudsak	
är	 framtida	 möjliga	 arbetsgivare,	 och	 på	 de	 högskoleförberedande	 programmen	
högskolor	 och	 universitet.	 Detta	 leder	 enligt	 Nylund	 till	 att	 ett	 kritiskt	
medborgarförberedande	 innehåll	 ges	 lägre	 prioritet	 på	 yrkesprogrammen	 än	 det	 som	
har	en	mer	direkt	nytta	ur	ett	arbetsgivarperspektiv,	medan	det	får	stort	utrymme	på	de	
högskoleförberedande	 programmen	 (Nylund	 2010b,	 s.	 46-47).	 Alltså	 har	 eleverna	 på	
studieförberedande	 program	 bättre	 förutsättningar	 att	 utbildas	 till	 kritiska	
samhällsmedborgare	 än	 elever	 på	 yrkesprogram,	 där	 fokus	 snarare	 är	 att	 utbilda	
effektiva	arbetare.	
	
Nylunds	kritik	mot	2011	års	skolreform	och	dess	läroplan	(Lgy11)	i	relation	till	Ekmans	
resultat	 ger	 anledning	 att	 tro	 att	 de	 skillnader	 i	 demokratisk	 kompetens	 mellan		
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naturvetenskapsprogrammet	 å	 ena	 sidan	 och	 manligt	 dominerade	 yrkesprogram	 å	
andra	sidan	sedan	införandet	av	Lgy11	har	förstärkts.	Detta	ger	två	hypoteser:	
	

1) Det	 borde	 finnas	 stora	 skillnader	 i	 demokratisk	 kompetens	mellan	 eleverna	 på	
naturvetenskapsprogrammet	och	el-	och	energiprogrammet	

2) 2011	års	skolreform	bör	ha	förstärkt	dessa	skillnader	
	
Dessa	 hypoteser	 kommer	 i	 denna	 studie	 att	 testas	 genom	 kartläggning	 av	 den	
demokratiska	 kompetensen	 hos	 elever	 i	 avgångsklasser	 på	 de	 båda	 typerna	 av	
gymnasieprogram,	och	genom	jämförelse	med	Ekmans	tidigare	resultat.	

3.	5	Mekanismer	
Även	 om	 denna	 studie	 kommer	 att	 fokusera	 på	 relationen	 mellan	 val	 av	
gymnasieprogram	och	demokratisk	kompetens	så	finns	det	en	poäng	i	att	diskutera	hur	
andra	variabler	kan	påverka	dessa	två	faktorer.	På	så	sätt	kan	jag	exempelvis	diskutera	
hur	mitt	urval	i	termer	av	föräldrarnas	utbildningsgrad	tänkas	påverka	resultaten.		
	
I	och	med	att	det	finns	tydliga	mönster	gällande	kön	och	utbildningsbakgrund	och	val	av	
gymnasieprogram	 kan	 effekten	 av	 kön	 och	 utbildningsgrad	 på	 den	 demokratiska	
kompetensen	sägas	gå	genom	gymnasieprogram	som	en	slags	mellanliggande	variabel.	
Som	 tidigare	 nämnt	 visar	 exempelvis	 attitydundersökningar	 att	 dels	 flickor	 och	 dels	
elever	 med	 högutbildade	 föräldrar	 är	 mer	 toleranta	 än	 pojkar	 och	 elever	 med	
lågutbildade	 föräldrar,	 samt	 att	 elever	med	högutbildade	 föräldrar	 i	 högre	 grad	 väljer	
högskoleförberedande	 utbildningar,	 och	 elever	 med	 arbetarklassbakgrund	 i	 högre	
utsträckning	 väljer	 yrkesutbildningar	 (Bevelander	 och	 Otterbeck	 2014,	 s.	 73-74,	 76;	
Broady	&	Börjesson	2008,	s.	3).	Alltså	kan	valet	av	gymnasieprogram	bli	som	ett	slags	
filter	 som	 sorterar	 elever	 med	 olika	 socioekonomisk	 bakgrund	 och	 kön	 till	 olika	
program,	 varför	 skillnader	 i	 attityder	 och	 demokratisk	 kompetens	 blir	 synliga	 på	 de	
olika	programmen.	
	
Eleverna	på	de	olika	programmen	studerar	också	olika	mycket	samhällskunskap.	Elever	
på	 yrkesprogram	 läser	 50	 gymnasiepoäng	 samhällskunskap,	 medan	
högskoleförberedande	 program	 läser	 100	 gymnasiepoäng	 (elever	 på	
ekonomiprogrammet	läser	200	gymnasiepoäng	samhällskunskap,	men	de	studeras	inte	i	
denna	 undersökning),	 vilket	 givetvis	 kan	 tänkas	 påverka	 bland	 annat	
demokratikunskaperna,	 som	 i	 sin	 tur	 kan	 påverka	 det	 politiska	 självförtroendet	 och	
intresset,	samt	värderingar	och	viljan	att	delta	i	samhället	(SFS	2010:800,	bilaga	3).		
	
Andra	 möjliga	 faktorer	 som	 kan	 påverka	 elevers	 demokratiska	 kompetens	 är	 till	
exempel	 huruvida	 det	 förs	 deliberativa	 samtal	 i	 skolan	 eller	 inte.	 Deliberativa	 samtal	
brukar	 definieras	 utifrån	 ett	 antal	 kriterier,	 nämligen	 att	 olika	 synsätt	 ställs	 mot	
varandra;	 att	 olika	 argument	 ges	 utrymme;	 att	 det	 finns	 en	 önskan	 om	 att	 komma	
överens,	åtminstone	temporärt	samt	att	inga	uppfattningar	eller	individer	på	förhand	är	
uteslutna	ur	samtalet	(Molloy	2003,	s.	85).	Ytterligare	en	möjlig	påverkansfaktor	är	hur	
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elevinflytandet	 är	 organiserat	 i	 skolan.	 I	 läroplanen	 befästs	 det	 att	 ”[d]et	 är	 inte	
tillräckligt	 att	 i	 undervisningen	 förmedla	 kunskap	 om	 grundläggande	 demokratiska	
värden.	 Undervisningen	 ska	 dessutom	 bedrivas	 i	 demokratiska	 arbetsformer	 och	
utveckla	 elevernas	 förmåga	 och	 vilja	 att	 ta	 personligt	 ansvar	 och	 aktivt	 delta	 i	
samhällslivet”	(Skolverket	2011).	Elevinflytandet	finns	alltså	till	för	att	träna	eleverna	i	
demokratiska	processer	och	 forma	dem	till	 aktiva	och	deltagande	medborgare.	Sådant	
inflytande	 kan	 exempelvis	 handla	 om	 elevråd	 eller	 elevers	 möjlighet	 att	 påverka	
arbetsformer	 i	 klassrummet.	 Dessa	 mekanismer	 är	 alltså	 också	 möjliga	
påverkansfaktorer	men	kommer	inte	att	undersökas	i	denna	studie.		

	

4.	METOD	OCH	MATERIAL	

4.1.	Metod	
För	att	besvara	frågan	om	det	finns	en	skillnad	i	demokratisk	kompetens	mellan	elever	
på	 högskoleförberedande	 och	 yrkesförberedande	 gymnasieprogram	 har	 en	
enkätundersökning	 utförts.	 Enkäten	 syftar	 till	 att	 kartlägga	 elevernas	 demokratiska	
kompetens	och	består	av	 fyra	delar.	 I	del	ett	 får	eleverna	besvara	 frågor	om	sig	själva	
och	 i	 del	 två	 testas	 deras	 demokratikunskaper.	 I	 del	 tre	 besvarar	 eleverna	 frågor	 om	
deras	 inställning	 till	 demokrati	 och	politik	 och	 i	 del	 fyra	handlar	 frågorna	om	politisk	
aktivitet	och	hur	eleverna	tänker	sig	att	de	kommer	att	delta	i	demokratin	i	framtiden.		
	
Frågorna	 i	 del	 ett	 kan	beskrivas	 som	kontrollfrågor	 där	 eleverna	 svarar	 på	 frågor	 om	
gymnasieprogram,	 kön	 och	 föräldrars	 utbildningsnivå.	 Genom	 dessa	 frågor	 blir	 det	
möjligt	att	kontrollera	 för	dessa	 faktorer	senare	 i	 jämförelsen	och	diskutera	mitt	urval	
av	respondenter.		
	
Del	 två	består	av	kunskapsfrågor	som	är	hämtade	 från	Ekmans	studie	och	det	projekt	
den	var	del	 av	och	 syftar	 till	 att	 kartlägga	den	aspekt	 av	demokratisk	kompetens	 som	
utgörs	 av	 demokratikunskaper	 (Ekman	 2007;	 Skolverket	 2010a;	 Skolverket	 2012).	
Frågorna	 behandlar	 faktakunskaper	 om	 demokrati	 och	 vad	 som	 är	 demokratiskt	 och	

Figur	1.	Mekanismer	
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handlade	bland	annat	om	vad	offentlighetsprincipen	kan	tjäna	för	syfte	 i	en	demokrati	
och	varför	maktdelning	är	en	viktig	princip	i	demokratier.	Eleverna	svarade	genom	att	
kryssa	för	ett	av	fyra	givna	alternativ.		
	
För	 att	 undersöka	 elevernas	 värderingar	 och	 syn	 på	 rättigheter	 och	 förhållande	 till	
politik	 och	 demokrati	 fick	 eleverna	 i	 del	 tre	 ta	 ställning	 till	 frågor	 som	 ”demokrati	 är	
bättre	än	alla	andra	styrelseskick”	och	”alla	vuxna	som	har	rösträtt	ska	också	ha	rätt	att	
kandidera	 till	offentliga	befattningar”	med	svarsalternativen	”Håller	absolut	 inte	med”,	
”Håller	inte	med”,	”Håller	med”	eller	”Håller	absolut	med”.	Dessa	frågor	syftar	alltså	till	
att	 ta	reda	på	om	skolan	 lyckats	”förmedla	och	 förankra	[…]	 	respekt	 för	de	mänskliga	
rättigheterna”	och	”[de]	demokratiska	värderingar	som	det	svenska	samhället	vilar	på”	
som	läroplanen	föreskriver	(Skolverket	2011,	s.	5).	Denna	typ	av	attitydfrågor	fanns	inte	
med	 i	 Ekmans	 (2007)	 enkät	 utan	 har	 tagits	 fram	 för	 denna	 undersökning	 för	 att	
undersöka	 hur	 elevgrupperna	 förhåller	 sig	 till	 varandra	 i	 dessa	 frågor.	 Denna	 del	
innehöll	 även	 påståenden	 om	 elevernas	 relation	 till	 politik,	 exempelvis	 ”jag	 är	
intresserad	av	politik”	eller	”jag	har	 lätt	 för	att	 förstå	de	flesta	politiska	frågorna”	med	
samma	 svarsalternativ	 som	 ovan,	 för	 att	 kartlägga	 de	 dimensioner	 av	 demokratisk	
kompetens	som	utgörs	av	politiskt	självförtroende	och	politiskt	intresse.	
	
Del	fyra	i	enkäten	syftade	till	att	undersöka	huruvida	eleverna	utvecklat	den	”vilja	att	ta	
personligt	ansvar	och	delta	 i	samhällslivet”	som	läroplanen	föreskriver	att	skolan	skall	
leda	 till.	 Eleverna	 fick	 då	 exempelvis	 besvara	 frågor	 på	 om	 de	 tror	 att	 de	 som	 vuxna	
kommer	att	rösta	 i	nationella	val,	bli	medlem	i	ett	politiskt	parti	eller	delta	 i	protester	
utifrån	 svarsalternativen	 ”Det	 gör	 jag	 säkert	 inte”,	 ”Det	 gör	 jag	 nog	 inte”,	 ”Det	 gör	 jag	
nog”	och	”Det	gör	jag	säkert”.	
	
För	att	möjliggöra	en	jämförelse	med	Ekmans	(2007)	resultat	har	denna	enkät	till	stor	
del	 baserats	 på	 den	 enkät	 som	 användes	 i	 hennes	 forskningsprojekt.	 Dock	 har	 vissa	
delar	och	frågor	som	användes	i	hennes	enkät	helt	uteslutits	i	denna,	då	hennes	studie	
undersökte	 fler	 aspekter	 än	 vad	 denna	 studie	 gör.	 Den	 enkät	 som	 användes	 i	 hennes	
studie	 finns	heller	 inte	att	 tillgå	 i	sin	helhet	men	denna	enkät	är	grundad	på	de	 frågor	
som	finns	redovisade	i	hennes	avhandling	och	rapporter	från	den	internationella	studie	
som	hon	var	del	i	(Skolverket	2010b;	Skolverket	2012).	Ekmans	enkät	var	betydligt	mer	
omfattande	än	denna.	

4.2	Material	
Denna	undersökning	grundar	sig	på	enkäter	från	116	avgångselever	i	gymnasieskolor	i	
Uppsala.	 Med	 hänvisning	 till	 den	 polarisering	 mellan	 det	 naturvetenskapliga	
programmet	och	mansdominerade	 yrkesprogram	 som	Ekman	 (2007)	 funnit	 fokuserar	
denna	 undersökning	 på	 naturvetenskapsprogrammet	 (som	 det	 heter	 sedan	 2011	 års	
skolreform)	 och	 el-	 och	 energiprogrammet,	 som	 är	 ett	 av	 de	 mest	 mansdominerade	
yrkesprogrammet	med	96	procent	manliga	elever	och	endast	4	procent	kvinnliga	elever	
(Skolverket	 2016	 a).	 Endast	 VVS-	 och	 fastighetsprogrammet	 har	 en	 skevare	
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könsfördelning	 med	 manlig	 dominans	 (97	 procent	 män	 och	 3	 procent	 kvinnor)	 men	
ingen	kontakt	kunde	upprättas	på	detta	program	 (se	nedan)	 (Skolverket	2016b).	Med	
hänvisning	till	studiens	omfattning	är	jag	tidsmässigt	begränsad	till	att	undersöka	skolor	
i	 mitt	 närområde,	 Uppsala.	 En	 fördel	 med	 att	 studera	 elever	 i	 Uppsala	 är	 att	 även	
eleverna	 på	 yrkesprogrammen	 kommer	 från	 relativt	 studievana	 miljöer,	 varför	
resultatet	i	denna	studie	borde	styras	mer	av	gymnasievalet	än	av	bakgrundsfaktorer.			
	
Vid	materialinsamling	till	denna	undersökning	har	mail	skickats	till	de	skolor	i	Uppsala	
som	 tillhandahåller	 naturvetenskapsprogrammet,	 VVS-	 och	 fastighetsprogrammet	 och	
el-	och	energiprogrammet.	 Somliga	 skolor	har	kontaktuppgifter	 till	 anställda	 lärare	på	
sina	hemsidor,	 och	 andra	 inte.	När	 kontaktuppgifter	 funnits	 har	mail	 skickats	 till	 hela	
lärarlag	 eller,	 om	 specificerat,	 de	 som	 undervisat	 på	 berörda	 program	 eller	 i	 ämnet	
samhällskunskap.	När	hemsidorna	inte	givit	den	typen	av	information	har	mail	skickats	
till	 skolornas	 administration	 med	 förfrågningar.	 Dessa	 typer	 av	 förfrågningar	 hos	
skolornas	 administration	 gav	 aldrig	 resultat.	 Kontakt	 har	 också	 tagits	 genom	
bekantskaper.		
	
Sex	lärare	på	lika	många	skolor	intresserade	sig	för	undersökningen	och	den	insamlade	
datan	 kommer	 från	 sju	 klasser	 på	 dessa	 sex	 skolor.	 Fyra	 av	 klasserna	 är	
naturvetenskapliga	och	tre	är	på	el-	och	energiprogrammet.	 Ingen	skola	med	VVS-	och	
fastighetsprogrammet	svarade.	Dessa	antal	kommer	sig	av	vilka	lärare	som	svarade	på	
förfrågningen	om	att	delta	i	undersökningen.	Då	de	naturvetenskapliga	klasserna	ofta	är	
större	är	klasser	på	el-	och	energiprogrammet	utgör	de	81	av	de	116	respondenterna.	
Detta	 betyder	 att	 ett	 respondentsvar	 på	 el-	 och	 energiprogrammet	 får	 lite	 mer	
genomslag	 i	 undersökningen	 än	 två	 respondentsvar	 på	 naturvetenskapsprogrammet.	
Detta	är	givetvis	problematiskt	men	 inte	 förödande	om	det	bara	bärs	med	 i	minne	vid	
reflektion	kring	resultaten.	Den	låga	andelen	el-	och	energielever	skall	också	betraktas	i	
förhållande	till	programmets	storlek.	Även	om	el-	och	energieleverna	endast	utgör	35	av	
116	 respondenter	 så	 kommer	 svaren	 från	 tre	 av	 de	 fem	 skolor	 som	 tillhandahåller	
programmet	i	Uppsala	kommun.	Naturvetenskapsprogrammet	är	ett	vanligare	program	
som	ges	på	tolv	skolor	och	med	större	klasser	varför	det	även	finns	fler	sådana	elever	i	
realiteten	(Uppsala	kommun	2012).	 I	 studien	har	alltså	 tre	av	de	 fem	skolor	 i	Uppsala	
kommun	som	tillhandahåller	el-	och	energiprogrammet	och	fyra	av	de	tolv	skolor	som	
tillhandahåller	naturvetenskapsprogrammet	deltagit.		
	
Att	 undersökningen	 genomförts	 på	 skolor	 i	 Uppsala	 kan	 vara	 något	 problematiskt	 då	
eleverna	som	besvarat	studien	generellt	har	välutbildade	föräldrar,	mer	än	vad	som	kan	
tänkas	vara	genomsnittligt	 i	 Sverige.	Av	de	deltagande	eleverna	 i	denna	 studie	har	86	
procent	av	eleverna	på	naturvetenskapliga	programmet	och	51	procent	av	eleverna	på	
el-	och	energiprogrammet	högskoleutbildade	föräldrar	och	samtliga	föräldrar	har	enligt	
eleverna	 minst	 genomgått	 gymnasiet.	 Denna	 studiebakgrund	 återspeglas	 inte	 alls	 i	
Ekmans	 (2007)	 studie	 där	 43	 procent	 av	 eleverna	 på	 naturvetenskapsprogrammet	
respektive	11	procent	på	el-	och	energikunskapsprogrammet	hade	föräldrar	som	minst	
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genomgått	 högskoleutbildning.	 I	 denna	 undersökning	 har	 alltså	 eleverna	 på	 el-	 och	
energiprogrammet	 mer	 välutbildade	 föräldrar	 än	 eleverna	 på	
naturvetenskapsprogrammet	hade	 i	Ekmans	studie,	som	i	sin	tur	var	mer	välutbildade	
än	el-	och	energikunskapselevernas	föräldrar	i	samma	studie.	Detta	gör	att	resultaten	ur	
denna	studie	bör	kunna	generaliseras	till	gymnasieungdomar	i	Uppsala	kommun,	då	de	
två	 programmen	 bör	 återfinnas	 i	 ytterkanterna	 på	 en	 skala	 över	 demokratisk	
kompetens,	men	möjligtvis	inte	till	landet	i	stort	då	respondenterna	i	denna	studie	kan	
tänkas	 ha	 icke-representativ	 utbildningsbakgrund	 i	 och	 med	 den	 höga	 andelen	
högskoleutbildade	föräldrar.	Möjligen	kan	resultaten	generaliseras	till	andra	städer	med	
liknande	nivå	av	utbildning	bland	befolkningen.	Exakta	siffror	återfinns	i	tabellen	nedan.	
	
Tabell	1.	Bakgrundsfaktorer,	procent	

	 	 NV	 EE	

	 	 2007	 2016	 2007	 2016	

Kön	
Pojkar	 61	 56	 83	 97	
Flickor	 39	 44	 17	 3	

	 	 	 	 	 	

Förälders	högsta	utbildning	

Grundskola	 12	 0	 26	 0	
Gymnasium	 45	 14	 63	 49	
Högskola	 43	 86	 11	 51	

N	 	 857	 81	 226	 35	
	
Vad	gäller	bortfall	finns	det	flera	sätt	att	se	på	denna	undersökning.	Dels	kan	de	skolor	
där	förfrågan	om	deltagande	i	undersökning	aldrig	kom	förbi	administrationen	ses	som	
en	typ	av	bortfall,	dels	kan	de	klasser	vars	lärare	fick	mail	men	som	inte	svarade	dessa	
eller	valde	att	inte	delta	ses	som	en	annan.	Vidare	kan	de	elever	som	inte	närvarade	på	
lektionen	då	 enkäten	 genomfördes	 ses	 som	bortfall,	 liksom	om	några	 elever	 skulle	 ha	
valt	 att	 inte	 göra	 enkäten.	 Alla	 elever	 som	 närvarade	 vid	 genomförandet	 av	 enkäten	
fyllde	 dock	 i	 den.	 Den	 sista	 typen	 av	 bortfall	 är	 felaktigt	 eller	 ofullständigt	 ifyllda	
enkäter.	 En	 del	 respondenter	 har	 lämnat	 vissa	 frågor	 tomma,	 kryssat	 i	 flera	
svarsalternativ	eller	placerat	kryss	mellan	olika	svarsalternativ	för	att	exempelvis	skapa	
ett	 neutralt	 alternativ	 där	 sådant	 inte	 gavs.	 Denna	 typ	 av	 bortfall	 upptäcktes	 efter	
insamling	 av	 enkäter	 i	 de	 första	 klasserna	 varför	 information	 kunde	 ges	 om	detta	 vid	
senare	 insamling,	vilket	gjorde	att	denna	typ	av	bortfall	kunde	elimineras	 från	 fortsatt	
insamlad	data.	Den	finns	dock	kvar	i	de	data	som	insamlats	först.	Alla	obesvarade	eller	
tvetydiga	svar	är	redovisade	i	raden	n/a	i	tabellerna	i	resultat-avsnittet.		

5.	RESULTAT	

5.1	Skillnader	mellan	programmen	
Nedan	 redogörs	 för	de	 skillnader	mellan	eleverna	på	de	 två	programmen	 som	 funnits	
enkätundersökningen.	 Först	 avhandlas	 den	 demokratiska	 kompetensen,	 det	 vill	 säga	
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demokratikunskaper,	 politiskt	 självförtroende	 och	 politiskt	 intresse,	 och	 sedan	 de	
läroplansstadgade	målen,	det	vill	säga	politisk	aktivitet	och	demokratiska	värderingar.	

5.1.1	Demokratisk	kompetens	
I	 detta	 avsnitt	 kommer	 enkätresultaten	 gällande	 de	 tre	 dimensionerna	 i	 demokratisk	
kompetens	 att	 behandlas.	 Varje	 dimension	 presenteras	 i	 text	 och	 tabell.	
Demokratikunskaper	 är	 en	 av	 dimensionerna	 av	 demokratisk	 kompetens,	 och	 dessa	
kartlades	som	tidigare	nämnt	genom	fem	kunskapsfrågor	om	demokrati.	Kunskaperna	
skiljer	sig	drastiskt	mellan	programmen.	På	naturvetenskapsprogrammet	har	nästan	två	
tredjedelar	 (64	 procent)	 av	 eleverna	 alla	 rätt,	 medan	 endast	 en	 knapp	 fjärdedel	 (23	
procent)	av	eleverna	på	el-	och	energiprogrammet	uppnådde	samma	resultat.	Samtliga	
elever	 på	 naturvetenskapsprogrammet	 är	 fördelade	 från	 två	 poäng	 och	 uppåt	 (med	
endast	nio	procent	av	eleverna	fördelade	på	två	och	tre	poäng)	medan	femton	procent	
av	 eleverna	 på	 el-	 och	 energiprogrammet	 fick	 noll	 eller	 ett	 poäng.	 På	
naturvetenskapsprogrammet	 är	 den	 stora	 majoriteten	 av	 eleverna	 koncentrerad	 vid	
fyra	 och	 fem	 rätt,	 medan	 eleverna	 på	 el-	 och	 energiprogrammet	 har	 betydligt	 mer	
varierade	kunskaper	med	en	relativt	jämn	fördelning	i	antal	rätt	med	en	knapp	fjärdedel	
med	fem	rätt,	lika	många	elever	med	tre	rätt,	och	en	dryg	fjärdedel	med	två	rätt.	
	
Tabell	2.	Antal	rätt,	procent	

	 Demokratikunskaper	 	
	 NV	 EE	
5	rätt	 64	 23	

4	rätt	 27	 14	

3	rätt	 5	 23	

2	rätt	 4	 26	

1	rätt	 0	 8	

0	rätt	 0	 6	

Total	 100	 100	
N	 81	 35	

	

Vad	gäller	den	andra	dimensionen	i	demokratisk	kompetens,	politiskt	självförtroende,	är	
eleverna	på	de	två	programmen	mer	lika	varandra.	På	samtliga	påståenden	fördelar	sig	
eleverna	i	de	respektive	grupperna	enligt	liknande	mönster.	Ett	mönster	som	återfinns	i	
de	 båda	 grupperna	 är	 att	 självförtroendet	 är	 högre	 när	 referens	 inte	 görs	 till	 andra	
personer.	Om	påståendena	graderas	på	en	skala	med	individuellt	fokus	i	ena	änden	och	
individen	i	förhållande	till	andra	individer	i	den	andra	änden	skulle	påståendet	”Jag	har	
lätt	att	förstå	de	politiska	frågorna”	hamna	i	den	första	änden	och	”Jag	vet	mer	om	politik	
än	de	 flesta	 i	min	 ålder”	 i	 den	 andra,	med	påståendet	 ”Jag	har	ofta	något	 att	 säga	när	
politiska	 frågor	 eller	 problem	 diskuteras”	 i	 mitten.	 På	 frågan	 med	 individuellt	 fokus	
svarar	75	respektive	71	procent	av	eleverna	”Håller	med”	eller	”Håller	absolut	med”,	på	
frågan	i	mitten	av	skalan	svarar	65	respektive	60	procent	något	av	jakande	alternativen,	
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medan	motsvarande	siffror	på	frågan	i	den	ände	av	skalan	som	mest	sätter	 individen	i	
relation	 till	 andra	människor	är	36	respektive	46.	Den	sistnämnda	 frågan	är	den	enda	
där	 eleverna	 på	 el-	 och	 energiprogrammet	 är	 de	 som	 känner	 sig	 marginellt	 mer	
kompetenta	än	eleverna	på	naturvetenskapsprogrammet.	
	

Tabell	3.	Politiskt	självförtroende,	procent	

	 Jag	vet	mer	om	
politik	än	de	flesta	i	
min	ålder	

Jag	har	oftast	något	att	
säga	när	politiska	frågor	
eller	problem	diskuteras	

Jag	har	lätt	att	förstå	
de	flesta	politiska	
frågorna	

	 NV	 EE	 NV	 EE	 NV	 EE	
Håller	absolut	inte	med	 19		 22	 4	 6	 3	 6	
Håller	inte	med	 44	 29		 31	 34	 22	 20	
Håller	med	 30	 29		 47	 31	 64	 60	
Håller	absolut	med	 6		 17		 18	 29	 11	 11	
n/a	 1		 3		 0	 0		 0	 3	
Total	 100		 100	 100	 100		 100	 100	
N	 81	 35	 81	 35	 81	 35	

	
Den	 tredje	 dimensionen	 i	 demokratisk	 kompetens	 är	 som	 tidigare	 nämnt	 politiskt	
intresse.	Det	politiska	intresset	är,	 i	stil	med	det	politiska	självförtroendet,	 jämförbart	 i	
de	 två	 elevgrupperna.	 58	 respektive	 57	 procent	 av	 eleverna	 anger	 ”Håller	med”	 eller	
”Håller	 absolut	 med”	 på	 påståendet	 ”Jag	 är	 intresserad	 av	 politik”.	 Även	 här	 är	 det	
eleverna	på	det	naturvetenskapliga	programmet	som	med	ytterst	liten	marginal	har	det	
största	intresset.		
	
Tabell	4.	Politiskt	intresse,	procent	

	 Jag	är	intresserad	av	politik	
	 NV	 EE	
Håller	absolut	inte	med	 11	 14	
Håller	inte	med	 29	 29	
Håller	med	 41	 40	
Håller	absolut	med	 17	 17	
n/a	 1	 0	
Total	 100	 100	
N	 81	 35	
	

5.1.2	Läroplansstadgade	mål	
I	detta	avsnitt	behandlas	de	läroplansstadgade	målen	politisk	aktivitet	och	demokratiska	
värderingar.	Liksom	ovan	kommer	resultaten	att	presenteras	 i	 text	och	tabell.	 	Politisk	
aktivitet	 är	 inte	 en	 av	 dimensionerna	 i	 demokratisk	 kompetens	 men	 ett	 av	 målen	 i	
läroplanen	är	som	tidigare	nämnt	att	eleverna	i	gymnasieskolan	skall	anlägga	”förmåga	
och	vilja	att	ta	personligt	ansvar	och	aktivt	delta	i	samhällslivet”	(Skolverket	2011).	Att	
aktivt	delta	i	samhällslivet	har	här	operationaliserats	genom	sju	frågor	som	handlar	om	
politisk	 aktivitet.	 Här	 återfinns	 skillnader	 mellan	 elevgrupperna,	 om	 än	 inte	 lika	
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markanta	 som	 skillnaderna	 i	 demokratikunskaper	 så	 ändå	 påtagliga.	 På	
naturvetenskapsprogrammet	svarar	96	procent	av	eleverna	”Det	gör	jag	nog”	eller	”Det	
gör	jag	säkert”	på	frågan	om	de	tror	att	de	som	vuxna	kommer	att	rösta	i	nationella	val.	
På	el-	och	energiprogrammet	är	motsvarande	siffra	endast	80	procent.	Att	bli	medlem	i	
ett	 politiskt	 parti,	 skriva	 insändare	 om	 politiska	 frågor,	 ställa	 upp	 som	 kandidat	 i	
kommunalval	eller	att	samla	in	underskrifter	för	ett	upprop	är	alla	aktiviteter	som	mer	
än	 hälften	 av	 eleverna	 på	 båda	 programmen	 säger	 att	 det	 säkert	 inte	 eller	 nog	 inte	
kommer	att	ta	del	i.	Skillnaderna	mellan	programmen	är	här	marginella	men	eleverna	på	
naturvetenskapsprogrammet	 är	 de	 som	 tror	 att	 de	 kommer	 att	 vara	mest	 aktiva	 som	
vuxna.	Att	delta	i	en	protestmarsch	eller	-möte	eller	att	bojkotta	ett	företag	på	grund	av	
etiska	 principer	 är	 dock	 aktiviteter	 som	 fler	 av	 eleverna	 tror	 att	 de	 kommer	 att	 göra.	
Nästan	 hälften	 av	 eleverna	 på	 naturvetenskapsprogrammet	 (49	 procent)	 och	 en	
femtedel	av	eleverna	på	el-	och	energiprogrammet	(26	procent)	anger	att	de	nog	eller	
säkert	kommer	att	delta	i	en	protest,	och	nästan	två	tredjedelar	(63	procent)	av	eleverna	
på	 naturvetenskapsprogrammet	 och	 två	 femtedelar	 av	 el-	 och	 energieleverna	 (40	
procent)	säger	att	de	nog	eller	säkert	kommer	att	bojkotta	ett	företag	på	grund	av	etiska	
principer.	Här	är	det	återigen	påtagliga	skillnader	mellan	programmen	där	eleverna	på	
naturvetenskapsprogrammet	 tror	 att	 de	 kommer	 att	 vara	 mer	 aktiva	 i	 framtiden	 än	
eleverna	på	el-	och	energiprogrammet.			
	
Tabell	5.	Politisk	aktivitet,	procent	

Vad	tror	du	att	
du	kommer	att	
göra	som	
vuxen?	

Rösta	i	
nationella	
val	

Bli	medlem	
i	politiskt	
parti	

Skriva	
politiska	
in-
sändare		

Ställa	upp	till	
val	i	
kommunen	

Samla	in	
under-
skrifter	för	
ett	upprop	

Delta	i	en	
protest-
marsch	
eller	-möte	

Bojkotta	ett	
företag	
p.g.a.	etiska	
principer	

	 NV	 EE	 NV	 EE	 NV	 EE	 NV	 EE	 NV	 EE	 NV	 EE	 NV	 EE	
Det	gör	jag	
säkert	inte	

0	 3	 25	 32	 28	 46	 44	 57	 32	 46	 17	 37	 5	 26	

Det	gör	jag	nog	
inte	

4	 17	 57	 57	 51	 43	 52	 34	 52	 37	 32	 34	 31	 28	

Det	gör	jag	nog	 21	 34	 16	 11	 20	 3	 1	 0	 13	 14	 35	 20	 32	 17	
Det	gör	jag	
säkert	

75	 46	 2	 0	 1	 8	 1	 6	 2	 0	 14	 6	 31	 23	

n/a	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 3	 1	 3	 2	 3	 1	 6	
Total	 100	 100	 100	 99	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	

N	 81	 35	 81	 35	 81	 35	 81	 35	 81	 35	 81	 35	 81	 35	

	
Enligt	läroplanen	så	skall	utbildningen	”förmedla	och	förankra	respekt	för	de	mänskliga	
rättigheterna	 och	 de	 grundläggande	 demokratiska	 värderingar	 som	 det	 svenska	
samhället	 vilar	 på”	 (Skolverket	 2011).	 	 Därför	 har	 attitydfrågor	 kring	 demokrati	 och	
rättigheter	ställts,	för	vilka	resultaten	nedan	redogörs	i	text	och	tabellform.	På	frågan	om	
demokrati	är	bättre	än	alla	andra	styrelseskick	är	det	endast	9	respektive	12	procent	av	
eleverna	som	inte	håller	med,	vilket	får	betraktas	som	en	marginell	skillnad	med	något	
fler	 skeptiker	 på	 el-	 och	 energiprogrammet.	 Intressant	 är	 dock	 att	 eleverna	 på	
naturvetenskapsprogrammet	är	mer	övertygade	om	detta,	 där	53	procent	 av	 eleverna	
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svarar	att	de	absolut	håller	med.	På	el-	och	energiprogrammet	är	den	stora	massan	(68	
procent)	 däremot	 mindre	 övertygade	 och	 svarar	 det	 försiktigare	 alternativet	 ”Håller	
med”,	 och	 endast	 en	 femtedel	 väljer	 alternativet	 ”Håller	 absolut	 med”.	 Att	 alla	
röstberättigade	vuxna	ska	ha	rätt	att	kandidera	till	offentliga	befattningar	är	något	som	
är	mindre	förankrat	hos	eleverna,	med	19	respektive	34	procent	som	motsätter	sig,	en	
marginell	skillnad	med	naturvetenskapsprogrammet	som	mer	positiva,	men	av	de	som	
stödjer	denna	princip	är	eleverna	på	naturvetenskapsprogrammet	med	övertygade	där	
42	 procent	 svarar	 ”Håller	 absolut	 med”	 jämfört	 med	 20	 procent	 på	 el-	 och	
energiprogrammet.	 	 Gällande	 medborgerliga	 rättigheter	 för	 utlandsfödda	 finns	 stora	
skillnader	 mellan	 programmen.	 På	 naturvetenskapsprogrammet	 anger	 en	 procent	 av	
eleverna	 att	 de	 inte	 håller	 med	 om	 att	 utlandsfödda	 medborgare	 ska	 ha	 samma	
rättigheter	 som	 infödda,	 och	 ingen	 anger	 att	 de	 absolut	 inte	 håller	 med.	 På	 el-	 och	
energiprogrammet	motsätter	sig	dock	en	dryg	tredjedel	(37	procent)	detta.	90	procent	
av	 eleverna	 på	 naturvetenskapsprogrammet	 är	 nöjda	med	 hur	 demokratin	 fungerar	 i	
Sverige,	jämfört	med	65	procent	på	el-	och	energiprogrammet.	Det	skall	dock	framhållas	
att	denna	sista	 fråga	 inte	handlar	om	demokratiska	värderingar	utan	snarare	om	åsikt	
oberoende	av	inställning	till	demokrati.	
	

Tabell	6.	Attityder,	procent	

	 Demokrati	är	
bättre	än	alla	
andra	
styrelseskick	

Alla	vuxna	ska	ha	
rätt	att	kandidera	
till	offentliga	
befattningar		

Utlandsfödda	
medborgare	ska	ha	
samma	rättigheter	
som	infödda	

Jag	är	nöjd	med	hur	
demokratin	fungerar	i	
Sverige	

	 NV	 EE	 NV	 EE	 NV	 EE	 	NV	 EE	
Håller	absolut	
inte	med	

0	 3	 4	 6	 0	 3	 1	 11	

Håller	inte	med	 9	 9	 15	 28	 1	 34	 9	 23	
Håller	med	 37	 68	 38	 46	 22	 37	 64	 51	
Håller	absolut	
med	

53	 20	 42	 20	 76	 23	 26	 14	

n/a	 1	 0	 1	 0	 1	 3	 1	 0	
Total	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	 100	
N	 81	 35	 81	 35	 81	 35	 81	 35	
	

5.2	Skillnader	över	tid	
I	 detta	 avsnitt	 jämförs	 resultaten	 från	 den	 enkätundersökning	 som	 utförts	 i	 samband	
med	 denna	 studie	med	 resultaten	 från	 Ekmans	 avhandling	 från	 år	 2007.	 	 Skillnader	 i	
demokratikunskaper	är	något	vanskligt	att	jämföra	då	Ekmans	(2007)	studie	och	enkät	
var	betydligt	mer	omfattande	än	föreliggande.	Kunskapsdelen	i	Ekmans	studie	bestod	av	
43	frågor	medan	kunskapsdelen	 i	denna	studie	endast	bestod	av	5	 frågor.	Resultaten	 i	
Ekmans	studie	redovisas	i	spann	om	antal	rätta	svar,	där	det	lägsta	spannet	går	från	0-
20	 rätt	 och	 det	 högsta	 från	 40-43	 rätt	 (2007,	 s.	 79).	 För	 att	 skapa	 någon	 slags	
jämförbarhet	jämförs	dessa	grupper	med	noll	till	två	respektive	fem	rätt	i	denna	studie.	
20	rätt	 i	Ekmans	studie	är	knappt	hälften	rätt,	varför	det	 jämförs	med	två	rätt,	som	är	
strax	under	hälften	 rätt	 i	 denna	undersökning.	 40-43	 rätt	 jämförs	med	alla	 rätt,	 alltså	
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fem,	 i	 denna	 studie,	 och	 21-39	 rätt	 jämförs	 med	 tre	 till	 fyra	 rätt	 i	 denna.	 En	 sådan	
jämförelse	är	som	sagt	vansklig	men	nödvändig	då	dessa	spann	är	det	enda	sätt	Ekman	
redovisar	kunskapsresultaten	i	sin	studie.	På	det	naturvetenskapliga	programmet	hade	i	
Ekmans	studie	år	2007	47	procent	av	eleverna	minst	40	rätt	på	kunskapsfrågorna,	att	
jämföra	 med	 64	 procent	 som	 hade	 alla	 rätt	 i	 denna	 undersökning.	 Sex	 procent	 av	
eleverna	på	det	naturvetenskapliga	programmet	hade	i	Ekmans	studie	under	20	rätt,	att	
jämföra	med	att	sex	av	naturvetenskapseleverna	i	denna	undersökning	hade	under	två	
rätt.	På	motsvarande	el-	och	energiprogrammet	hade	i	Ekmans	undersökning	70	procent	
av	eleverna	under	20	rätt,	att	 jämföra	med	70	procent	 i	denna	undersökning	som	 fick	
under	 två	 poäng.	 Sex	 procent	 av	 eleverna	 på	motsvarande	 el-	 och	 energiprogrammet	
hade	år	2007	mer	än	40	rätt,	att	jämföra	med	23	procent	som	i	denna	undersökning	fick	
fem	rätt.		
	
I	Ekmans	avhandling	framkommer	att	94	procent	av	eleverna	på	det	naturvetenskapliga	
programmet	 och	 49	 procent	 av	 eleverna	 på	 mansdominerade	 yrkesförberedande	
program	att	det	nog	eller	säkert	skulle	rösta	 i	nationella	val	 (2007,	19).	 I	 föreliggande	
undersökning	angav	96	procent	av	eleverna	på	naturvetenskapsprogrammet	samma	sak	
och	80	procent	på	el-	och	energiprogrammet.	Större	andelar	av	eleverna	angav	alltså	 i	
denna	undersökning	att	de	kommer	att	rösta	i	framtiden,	och	den	största	ökningen	har	
skett	 på	 el-	 och	 energiprogrammet	 (som	 då	 jämförs	 med	 mansdominerade	
yrkesförberedande	 program	 i	 Ekmans	 undersökning).	 	 Vad	 gäller	 deltagande	 i	
protestaktioner	 är	 intresset	 i	 princip	 oförändrat.	 År	 2000	 angav	 49	 respektive	 28	
procent	att	de	trodde	att	de	kommer	att	delta	i	en	protestmarsch-	eller	möte,	att	jämföra	
med	49	och	26	procent	i	denna	undersökning	(2007,	66).	Övriga	frågor	redogör	Ekman	
ej	för	gällande	de	för	denna	studie	aktuella	program,	varför	jämförelse	inte	blir	möjlig.		
	
Jämförelsen	är	inte	helt	okomplicerad	att	göra	på	grund	av	de	former	Ekman	använder	
sig	av	vid	presentationen	av	sina	resultat.	För	att	möjliggöra	en	jämförelse	har	en	tabell	
(se	nedan)	konstruerats	med	samma	typ	av	kategorier	 som	Ekman	har.	För	 tydlighets	
skull	 redogörs	denna	 studies	 resultat	 genom	andra	 typer	av	 tabeller	 i	 tidigare	avsnitt,	
men	här	konstrueras	alltså	nedanstående	tabell	i	likhet	med	Ekmans	för	att	möjliggöra	
jämförelse.		 	
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Tabell	7.	Jämförelse	över	tid,	procent	

	 	 2007	 2016	

	 	 NV	 EE	 NV	 EE	

Demokratikunskaper	 Max	20	rätt	/0-2	rätt	 6	 70	 4	 40	
21-39	rätt/3-4	rätt	 48	 24	 32	 37	
Minst	40	rätt/5	rätt	 47	 6	 64	 23	

	 	 	 	 	 	
Politiskt	självförtroende	 Nedre	kvartil	 18	 23	 9	 11	

Medel	 50	 59	 79	 69	
Övre	kvartil	 32	 18	 12	 19	

	 	 	 	 	 	
Politisk	aktivitet	 Rösta	i	nationella	val	 94	 49	 96	 80	

Delta	i	protestaktioner	 49	 28	 49	 26	
	 	 	 	 	

N	 857	 226	 81	 35	
På	grund	av	att	bortfall	ej	redovisas	i	denna	tabell	blir	summan	inte	alltid	100	procent		

	
Viktigt	 att	 minnas	 vid	 denna	 jämförelse	 mellan	 undersökningarna	 är	 att	
sammansättningen	av	de	olika	elevgrupperna	med	hänsyn	till	utbildningsbakgrund	och	
kön	 skiljer	 sig.	 Att	 respondenterna	 i	 föreliggande	 undersökning	 i	 betydligt	 högre	
utsträckning	 har	 högutbildade	 föräldrar	 talar	 för	 att	 skillnaderna	 skall	 vara	 mindre	
mellan	de	två	elevgrupperna,	eftersom	föräldrarnas	utbildningsbakgrund	kan	tänkas	ha	
en	direkt	effekt	på	elevernas	demokratiska	kompetens.	Detta	gör	att	vi	kan	förvänta	oss	
mindre	 skillnader	 mellan	 de	 båda	 elevgrupperna	 i	 föreliggande	 undersökning	 än	 i	
Ekmans	undersökning.	Så	medan	vi	på	grund	av	Nylunds	resonemang	antar	att	Lgy11	
skulle	 ha	 förstärkt	 skillnaderna	mellan	 elevgrupperna,	 antar	 vi	 också	 att	 skillnaderna	
blir	mindre	i	och	med	den	höga	utbildningsbakgrunden	bland	respondenterna.		
	
6.	SAMMANFATTANDE	DISKUSSION	
Genom	 den	 undersökning	 som	 gjorts	 har	 det	 framkommit	 tydliga	 skillnader	 i	
demokratisk	kompetens,	värderingar	och	vilja	att	delta	 i	samhällslivet	mellan	eleverna	
på	 naturvetenskapsprogrammet	 och	 eleverna	 på	 el-	 och	 energiprogrammet.	 I	 den	
demokratiska	 kompetensen	 är	 skillnaderna	 markanta	 i	 demokratikunskaper	 men	
marginella	i	politiskt	självförtroende	och	intresse.	I	samtliga	fall	där	skillnaderna	enbart	
är	 marginella	 utom	 ett	 är	 det	 alltid	 eleverna	 på	 naturvetenskapsprogrammet	 som	
marginellt	uppvisar	mer	demokratiska	tendenser.	Detta	bekräftar	henna	studies	hypotes	
om	 att	 det	 bör	 finnas	 stora	 skillnader	 i	 demokratisk	 kompetens	 mellan	 eleverna	 på	
naturvetenskapsprogrammet	och	el-	och	energiprogrammet.		
	
Jämförelsen	 över	 tid	 försvåras	 på	 grund	 av	 de	 olika	 förhållanden	 som	 präglat	 denna	
undersökning	och	den	 som	 jämförelsen	gjorts	med.	Hypotesen	var	 att	på	 grund	av	de	
skillnader	 som	 genom	Lgy11	 infört	mellan	 högskole-	 och	 yrkesförberedande	 program	
bland	 annat	 genom	 minskandet	 av	 teoretiska	 ämnen	 på	 yrkesprogram	 borde	 ha	
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förstärkt	 skillnaderna	 i	 demokratisk	 kompetens	 mellan	 elever	 på	
naturvetenskapsprogrammet	 och	 el-	 och	 energiprogrammet.	 Då	 respondenterna	 i	
föreliggande	 undersökning	 visade	 sig	 ha	 betydligt	 mer	 högutbildade	 föräldrar	 än	
respondenterna	 i	 den	 undersökning	 som	 resultatet	 skulle	 jämföras	 med	 kan	
skillnaderna	antas	vara	mindre	 i	denna	undersökning.	Det	 finns	alltså	 två	krafter	 som	
verkar	 åt	 motsatta	 håll	 –	 Lgy11	 som	 förväntas	 förstärka	 skillnaderna	 och	
utbildningsbakgrunden	 som	 förväntas	 minska	 skillnaderna.	 Jämförelsen	 försvåras	
ytterligare	av	det	faktum	att	enkäterna	var	olika	omfattande	och	att	resultaten	i	Ekmans	
avhandling	ofta	presenteras	gruppvis	med	avseende	på	frågor	eller	svarsalternativ.	I	ett	
försök	 till	 jämförelse	 kan	 sägas	 att	 båda	 elevgrupper	 presterade	 bättre	 på	
kunskapsfrågorna,	 som	 syftar	 till	 att	 kartlägga	 den	 ena	 dimensionen	 i	 demokratisk	
kompetens	 –	 demokratikunskaper,	 i	 föreliggande	 undersökning	 än	 i	 Ekmans.	 Här	 är	
dock	 viktigt	 att	 komma	 ihåg	 att	 Ekmans	 studie	 hade	 43	 kunskapsfrågor	 och	 denna	
undersökning	endast	hade	fem	sådana,	och	att	resultatet	kanske	hade	varit	annorlunda	
om	föreliggande	enkät	haft	fler	kunskapsfrågor.	Här	har	skillnaderna	mellan	grupperna	
minskat	 men	 detta	 kan	 alltså	 antas	 ske	 på	 grund	 av	 elevernas	 höga	
utbildningsbakgrund,	 snarare	än	på	grund	av	Lgy11,	då	det	alltså	kan	antas	att	Lgy11	
skulle	 förstärka	 skillnaderna.	 Lgy11	 kan	 alltså	 inte	 antas	 ha	 att	 göra	 med	 denna	
minskning	 av	 skillnaden	 mellan	 de	 båda	 grupperna.	 Gällande	 skillnader	 i	 politiskt	
självförtroende,	den	andra	dimensionen	av	demokratisk	kompetens,	är	 förändringarna	
små	 och	 likartade	 bland	 eleverna	 på	 både	 naturvetenskapsprogrammet	 och	 el-	 och	
energiprogrammet.	 Färre	 elever	 har	 lågt	 och	 högt	 självförtroende,	 och	 fler	 elever	
befinner	 sig	 i	 medelgruppen	 i	 föreliggande	 undersökning.	 Här	 fanns	 inga	 drastiska	
skillnader	mellan	de	två	elevgrupperna	år	2007	och	finns	inte	heller	år	2016.	Dock	hade	
fler	 elever	 på	 naturvetenskapsprogrammet	 högt	 politiskt	 självförtroende	 än	 el-	 och	
energiprogrammet	 år	 2007,	 ett	 förhållande	 som	 år	 2016	 är	motsatt.	 Dock	 är	 andelen	
med	 högst	 politiskt	 självförtroende	 så	 när	 som	 på	 en	 procentenhet	 oförändrad	 för	
eleverna	 på	 el-	 och	 energiprogrammet,	 medan	 den	 har	 sjunkit	 bland	 eleverna	 på	
naturvetenskapsprogrammet.	 Då	 det	 inte	 anses	 troligt	 att	 Lgy11	 skulle	 ha	 sänkt	
självförtroendet	 bland	 eleverna	 på	 naturvetenskapsprogrammet	 och	 inte	 påverkat	
eleverna	 på	 el-	 och	 energiprogrammet	 antas	 denna	 förändring	 inte	 vara	 kopplad	 till	
Lgy11.		
	
De	 stora	 skillnader	 i	 attityder	 och	 värderingar	 som	 framkom	 i	 undersökningen	 torde	
vara	 alarmerande	 i	 förhållande	 till	 det	 läroplansstadagde	 målet	 om	 att	 skolan	 skall	
förankra	 demokratiska	 värderingar	 och	 respekt	 för	 de	 mänskliga	 rättigheterna.	 De	
frågor	 som	 ställts	 i	 denna	 undersökning	 gällande	 värderingar	 skall	 på	 intet	 sätt	
betraktas	som	en	fullständig	kartläggning	av	demokratiska	värderingar	och	respekt	för	
mänskliga	rättigheter	eller	utan	snarare	bara	som	frågor	som	skrapar	på	ytan.	Även	om	
vi	genom	dessa	få	frågor	bara	kan	ana	något	om	elevernas	värderingar	så	ser	vi	i	svaren	
på	dem	att	det	finns	tydliga	skillnader	mellan	elevgrupperna.	Att	37	procent	av	eleverna	
på	el-	och	energiprogrammet	 inte	tycker	att	utlandsfödda	medborgare	skall	ha	samma	
rättigheter	 som	 infödda	medborgare	 är	 ju	 till	 exempel	 problematiskt	 i	 förhållande	 till	
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alla	människors	lika	värde.	Den	stora	skillnaden	i	övertygelse	om	huruvida	demokrati	är	
det	optimala	styrelseskicket	eller	 inte	är	 inte	problematisk	 i	den	mening	att	många	av	
eleverna	på	el-	och	energiprogrammet	bara	”Håller	med”	hellre	än	”Håller	absolut	med”	
utan	snarare	i	skillnaden	i	sig	mellan	programmen.	Skolan	har	ett	demokratimål	–	den	
ska	 vara	 demokratisk	 och	 den	 ska	 fostra	 demokrater,	 och	 på	
naturvetenskapsprogrammet	 är	 majoriteten	 av	 eleverna	 övertygade	 om	 demokratins	
överlägsenhet	som	styrelseskick	och	väljer	alternativet	”Håller	absolut	med”.	Det	bör	för	
statsvetare	och	skolväsende	vara	oroande	att	det	finns	så	systematiska	skillnader	mellan	
elever	på	olika	program	i	syn	på	demokrati.	Denna	typ	av	attitydfrågor	ställdes	som	sagt	
inte	 i	 Ekmans	 (2007)	 undersökning	 vilket	 gör	 att	 dessa	 resultat	 hör	 till	 studiens	mer	
intressanta	bidrag.	Vad	gäller	frågan	om	eleverna	är	nöjda	med	hur	demokratin	fungerar	
i	 Sverige	 bör	 det	 poängteras	 att	 den	 inte	 syftar	 till	 att	 undersöka	 demokratiska	
värderingar.	 Det	 går,	 givetvis,	 att	 vara	 övertygad	 demokrat	 och	 samtidigt	 tycka	 att	
demokratin	vid	en	given	tid	och	plats	(i	detta	fall	här	och	nu)	fungerar	dåligt.	Det	är	ändå	
intressant	 att	 det	 även	på	den	 frågan	 framkom	 stora	 skillnader	mellan	 elevgrupperna	
och	 att	 nästintill	 alla	 naturvetenskapselever	 men	 bara	 två	 tredjedelar	 av	 el-	 och	
energieleverna	tycker	att	demokratin	fungerar	bra	i	Sverige.	Hur	intressant	det	än	är	så	
relaterar	 det	 inte	 till	 demokratisk	 kompetens,	 politisk	 aktivitet	 eller	 demokratiska	
värderingar	 varför	 jag	 lämnar	 till	 någon	 annan	 att	 avgöra	 betydelsen	 för	 den	 skillnad	
som	där	 återfanns.	 Även	 om	 frågan	 inte	 faller	 in	 under	 någon	 av	 de	 kategorier	 som	 i	
denna	 undersökning	 analyseras	 (kunskaper,	 intresse,	 självförtroende,	 aktivitet	 och	
värderingar)	 så	 följer	 resultatet	 samma	 mönster	 som	 syns	 i	 övriga	 kategorier	 –	 att	
naturvetenskapseleverna	 är	 med	 hängivna,	 kunniga,	 aktiva	 demokrater	 än	 el-	 och	
energieleverna,	vilket	är	skälet	till	att	frågan	kommenteras.	Detta	indikerar	att	det	finns	
anledning	att	i	framtida	studier	undersöka	detta	fenomen	vidare.		
	
Utifrån	Robert	A.	Dahls	kriterium	för	en	demokratisk	process,	upplyst	 förståelse,	 finns	
utrymme	 för	 diskussion.	 Upplyst	 förståelse	 innebär	 som	 tidigare	 nämnt	 att	 alla	
medborgare	skall	ha	tillräckliga	och	likvärdiga	möjligheter	att	förstå	och	påverka	beslut.	
I	 kunskapstestet,	bestående	av	 fem	ytterst	basala	demokratifrågor,	 framkom	drastiska	
skillnader	i	demokratikunskaper	mellan	eleverna	på	de	olika	programmen.	Detta	bör	då	
ge	fog	till	att	ifrågasätta	om	huruvida	båda	elevgrupper	genom	svensk	skola	tillägnar	sig	
tillräckliga	 och	 likvärdiga	 möjligheter	 att	 förstå	 politiska	 diskussioner	 och	 att	 ta	
ställning	för	det	alternativ	som	leder	till	det	politiska	eller	samhälleliga	utfall	de	önskar	
se.	40	procent	av	eleverna	på	el-	och	energiprogrammet	fick	två	eller	färre	rätt	av	fem	
möjliga.	Fyra	procent	av	eleverna	på	naturvetenskapsprogrammet	fick	två	rätt	och	ingen	
fick	 färre	 än	 det.	 Nästan	 två	 tredjedelar	 (64	 procent)	 av	 eleverna	 på	
naturvetenskapsprogrammet	 fick	 alla	 rätt,	 att	 jämföra	 med	 en	 knapp	 fjärdedel	 (23	
procent)	på	el-	och	energiprogrammet.	Detta	visar	att	många	av	eleverna	knappast	har	
tillräckliga	 eller	 likvärdiga	 möjligheter	 att	 förstå	 och	 delta	 i	 samhälleliga	 debatter.	
Många	 elever	 på	 el-	 och	 energiprogrammet	 saknar	 basala	 kunskaper	 om	 vad	 som	 är	
demokratiskt	och	kan	därför	 inte	sägas	ha	 likvärdiga,	eller	ens	 tillräckliga,	möjligheter	
att	 upptäcka	 och	 bekräfta	 det	 alternativ	 som	 bäst	 tjänar	 dennes	 intressen,	 som	 Dahl	
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menar	att	alla	medborgare	skall	ha	för	att	den	demokratisk	process	skall	kunna	äga	rum.	
Jag	hävdar	alltså	att	svensk	gymnasieskola	inte	med	nödvändighet	ger	alla	elever,	tillika	
framtida	väljare,	den	upplysta	förståelse	som	ett	samhälle	kräver	för	att	kunna	uppfylla	
detta	av	Dahls	kriterium	för	demokratiska	processer.		
	
Vad	gäller	politiskt	deltagande	återfanns	relativt	stora	skillnader	i	tänkt	valdeltagande.		
De	 båda	 elevgruppernas	 resultat	 kan	 dels	 jämföras	 med	 varandra	 och	 dels	 med	 det	
nationella	 valdeltagandet	 i	 det	 senaste	 riksdagsvalet	 som	 var	 86	 procent	
(Valmyndigheten	2014).	På	naturvetenskapsprogrammet	angav	som	sagt	96	procent	av	
eleverna	att	de	tror	att	de	i	framtiden	kommer	att	rösta	och	80	procent	av	eleverna	på	
eleverna	 på	 el-	 och	 energiprogrammet	 svarade	 samma	 sak.	 Eleverna	 på	
naturvetenskapsprogrammet	 ligger	 alltså	 tio	 procentenheter	 över	 det	 nationella	
valdeltagandet	 och	 eleverna	 på	 el-	 och	 energiprogrammet	 6	 procentenheter	 under.	
Enligt	Verba	och	Nie	råder	som	sagt	mer	demokrati	där	fler	deltar	i	demokratin,	än	där	
få	gör	det.	En	simpel	tolkning	av	det	skulle	ju	kunna	vara	att	det	då	råder	mer	demokrati	
i	samhällsgruppen	elever	på	naturvetenskapsprogrammet	och	mindre	i	gruppen	elever	
på	el-	och	energiprogrammet.	En	sådan	tolkning	är	dock	platt	och	intetsägande	och	det	
blir	mer	intressant	att	tolka	resultatet	i	förhållande	till	samhället.	Vad	innebär	det	då	att	
det	 finns	 en	 skillnad	 i	 huruvida	 de	 olika	 elevgrupperna	 tror	 att	 de	 kommer	 rösta	 i	
framtiden	eller	inte?	Om	vad	eleverna	nu	tror	återspeglar	deras	faktiska	valdeltagande	i	
framtiden	 betyder	 ju	 det	 såklart	 att	 naturvetenskapseleverna	 kommer	 att	 få	 sina	
intressen	representerade	i	högre	utsträckning	än	el-	och	energieleverna.	För	samhället	
innebär	det	att	arbetarklassens	röster	inte	kommer	att	höras	i	samma	utsträckning	som	
akademikernas	 (baserat	 på	 antagandet	 att	 flertalet	 elever	 på	
naturvetenskapsprogrammet	 kommer	 att	 gå	 vidare	 till	 att	 bli	 akademiker	 och	 att	
flertalet	elever	på	el-	och	energiprogrammet	kommer	att	gå	vidare	till	arbetaryrken	så	
som	elektrikeryrket)	 vilket	 kan	 leda	 till	 en	polarisering	 inom	 samhället.	Ur	Verba	 och	
Nies	perspektiv	blir	ju	då	också	den	totala	graden	av	demokrati	i	samhället	lägre	och	el-	
och	 energieleverna	 kan	 antas	 i	 högre	 grad	 komma	 att	 stå	 utanför	 demokratin	 som	
samhällsinstitution	genom	sitt	lägre	valdeltagande.	
	
Tydligt	 är	 att	 det	 finns	 stora	 skillnader	 mellan	 eleverna	 på	 de	 olika	
gymnasieprogrammen	 avseende	 demokratikunskaper,	 vilja	 att	 delta	 i	 samhället	 och	
attityder	 till	 demokrati	 som	 styrelseskick,	 demokratiska	 institutioner	 och	 mänskliga	
rättigheter.	 På	 grund	 av	 respondenternas	 relativt	 höga	 utbildningsbakgrund	 i	 denna	
studie	 är	 generaliserbarheten	 i	 resultaten	möjligtvis	 inte	 så	 god	 som	 en	 hade	 kunnat	
hoppas	 på.	 Resultaten	 torde	 gå	 att	 generalisera	 till	 elever	 i	 Uppsala	 kommun,	 då	 de	
elever	som	studerats	går	på	de	program	som	enligt	tidigare	forskning	skall	vara	två	olika	
extremer	på	en	skala	i	demokratisk	kompetens,	men	måhända	inte	utanför	kommunen	
då	 den	 höga	 utbildningsbakgrund	 som	 eleverna	 i	 denna	 studie	 har	 förmodligen	 inte	
återspeglar	 elever	 generellt	 i	 Sverige.	 En	 framtida	 studie	 skulle	 därför	 kunna	
genomföras	 på	 en	 annan	 plats	 eller	 med	 ett	 större	 material	 för	 att	 få	 en	 mer	
representativ	samansättning	av	elevgruppen.	Något	annat	som	också	vore	av	intresse	att	
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undersöka	 är	hur	 de	 skillnader	 som	 i	 denna	undersökning	 framkommit	mellan	de	 två	
olika	 elevgrupperna	 uppstår.	 Vad	 är	 det	 som	 skapar	 dessa	 stora	 skillnader?	 Är	 det	
mängden	samhällskunskap	som	studeras	som	avgör?	Den	totala	mängden	studier	inom	
humaniora?	Eller	något	helt	annat?	Dessa	frågor	vore	av	statsvetenskapligt	intresse	att	i	
framtiden	besvara.		
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BILAGA	–	ENKÄT	
	
I. INTRODUKTION 

1. Kön: _______________________ 
 

2. Gymnasieprogram: _______________________________________________________________ 
 

3. Vilken är den högsta nivå av utbildning som någon av dina föräldrar avslutat? 
 Grundskola 
 Gymnasium 
 Högskola eller högre 

 

II. DEMOKRATI 

1. Vilket av följande är det tydligaste brottet mot medborgerliga friheter i en demokrati? 
 Att en beväpnad polis i uniform går in i en religiös byggnad 
 Att en polis avbryter ett möte där människor kritiserar politiska ledare 
 Att en polis arresterar medlemmarna i en grupp som planerar att spränga en 

regeringsbyggnad 
 Att en person som bär på vapen utan tillstånd får betala böter 

 
2. Vad kommer mest troligt att hända om ett stort tidningsförlag köper upp många av de mindre 

tidningarna i ett land? 
 Regeringen censurerar tidningarna 
 Det blir färre olika åsikter i tidningarna 
 Tidningarnas pris sjunker 
 Det blir mindre reklam i tidningarna 

 
3. Vilket av följande är det tydligaste exemplet på korruption? En riksdagsledamot… 

 … håller ett tal som kritiserar hur regeringen använder pengar 
 … klagar på en kritisk artikel i en tidning 
 … ber jordbruksministern att ge ekonomiskt stöd till bönder som fått sina skördar 

förstörda av en översvämning 
 … tar emot pengar från väljare för att stödja en lag som de vill ha 
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4. Regeringar dokumenterar alla sina aktiviteter, beslut och informationen de använder för att 
fatta sina beslut. Vissa länder har lagar som gör det möjligt för människor att titta på många av 
dessa dokument.  
 
Varför är det viktigt i en demokrati att människorna har möjlighet att titta på regeringens 
dokumentation? 

 Det bevisar för människor att regeringen fattar rätt beslut 
 Det gör det möjligt för människor att göra välinformerade bedömningar av regeringens 

beslut 
 Det innebär att regeringen bara kommer att fatta beslut som alla är med på 
 Det hindrar människor från att kritisera regeringens beslut 

 
5.  I de flesta länder är det en grupp som stiftar lagarna i parlamentet/riksdagen, och en annan 

grupp som tillämpar lagarna i domstolarna. 
 
Vilken är den bästa anledningen att ha det här systemet? 

 Många människor har möjlighet att göra lagändringar 
 Rättsväsendet blir lättare att förstå för vanliga medborgare 
 Lagarna kan hållas hemliga tills de tillämpas i domstolarna 
 Ingen enskild grupp har all makt över lagarna 

 

III. INSTÄLLNING TILL POLITIK  

1. Demokrati är bättre än alla andra styrelseskick 
 Håller absolut inte med 
 Håller inte med 
 Håller med 
 Håller absolut med 

 
2. Jag är nöjd med hur demokratin fungerar i Sverige 

 Håller absolut inte med 
 Håller inte med 
 Håller med 
 Håller absolut med 

 
3. Alla vuxna som har rösträtt ska också ha rätt att kandidera till offentliga befattningar (bli 

politiker) 
 Håller absolut inte med 
 Håller inte med 
 Håller med 
 Håller absolut med 
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4. Svenska medborgare som är födda utomlands ska på alla sätt ha samma rättigheter i samhället 
som infödda 

 Håller absolut inte med 
 Håller inte med 
 Håller med 
 Håller absolut med 

 
5. Jag är intresserad av politik 

 Håller absolut inte med 
 Håller inte med 
 Håller med 
 Håller absolut med 

 
6. Jag vet mer om politik än de flesta i min ålder 

 Håller absolut inte med 
 Håller inte med 
 Håller med 
 Håller absolut med 

 
7. Jag har oftast något att säga när politiska frågor eller problem diskuteras 

 Håller absolut inte med 
 Håller inte med 
 Håller med 
 Håller absolut med 

 
8. Jag har lätt för att förstå de flesta politiska frågorna 

 Håller absolut inte med 
 Håller inte med 
 Håller med 
 Håller absolut med 

 
9. Hur ofta diskuterar du vad som händer i svensk politik? 

a. Med människor i din egen ålder 
 Varje dag 
 Flera gånger i veckan 
 En gång i veckan 
 Mer sällan 

 
b. Med dina föräldrar eller andra vuxna i familjen 

 Varje dag 
 Flera gånger i veckan 
 En gång i veckan 
 Mer sällan 
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c. Med dina lärare 
 Varje dag 
 Flera gånger i veckan 
 En gång i veckan 
 Mer sällan 

 

IV. POLITISK AKTIVITET 

1. Hur ofta följer du nyhetsrapporteringen i exempelvis tv eller tidningar (fysiska eller digitala)? 
 Varje dag 
 Flera gånger i veckan 
 En gång i veckan 
 Mer sällan 

 
2. Vad tror du att du kommer att göra som vuxen? 

a. Rösta i nationella val 
 Det gör jag säkert inte 
 Det gör jag nog inte 
 Det gör jag nog 
 Det gör jag säkert 

 
b. Skaffa information om partierna innan jag röstar 

 Det gör jag säkert inte 
 Det gör jag nog inte 
 Det gör jag nog 
 Det gör jag säkert 

 
c. Bli medlem i ett politiskt parti 

 Det gör jag säkert inte 
 Det gör jag nog inte 
 Det gör jag nog 
 Det gör jag säkert 

 
d. Skriva insändare till tidningar om samhällsfrågor eller politiska frågor 

 Det gör jag säkert inte 
 Det gör jag nog inte 
 Det gör jag nog 
 Det gör jag säkert 
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e. Ställa upp som kandidat i val i kommunen 
 Det gör jag säkert inte 
 Det gör jag nog inte 
 Det gör jag nog 
 Det gör jag säkert 

 
f. Samla in namnunderskrifter för ett upprop 

 Det gör jag säkert inte 
 Det gör jag nog inte 
 Det gör jag nog 
 Det gör jag säkert 

 
g. Delta i en fredlig protestmarsch eller ett protestmöte 

 Det gör jag säkert inte 
 Det gör jag nog inte 
 Det gör jag nog 
 Det gör jag säkert 

 
h. Bojkotta exempelvis ett företag eller märke på grund av etiska principer 

 Det gör jag säkert inte 
 Det gör jag nog inte 
 Det gör jag nog 
 Det gör jag säkert 

	


