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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur skolverksamheten bidrar till att elever 

utvecklar tillit till sin egen politiska förmåga samt vilka mekanismer som kan tänkas ha en 

positiv respektive negativ inverkan. Dessutom undersöker jag om det finns stöd för den så 

kallade kompensationshypotesen gällande utbildningens betydelse för framväxten av en 

självskattad politisk kompetens (Internal Political Efficacy). Frågorna som har styrt studien är: 

(1) Vilken effekt har ett öppet klassrumsklimat elevernas självskattade politiska kompetens (2) 

finns det stöd för att skolan kompenserar de elever som inte kommer från politiska hemmiljöer 

(där föräldrarna har ett relativt litet intresse för politik)? 

 

1.2 Begreppet självskattad politisk kompetens 

Självskattad politisk kompetens är ett centralt begrepp i uppsatsen som dessutom fungerar som 

beroende variabel i analysen. Det är en översättning på den engelska termen Internal Political 

Efficacy, som är viktig teoretisk utgångspunkt. Termen kan också översättas till politiskt 

självförtroende, men eftersom politiskt självförtroende har en bredare betydelse används istället 

självskattad politisk kompetens för att kunna urskilja teorierna. Det är också den term som har 

använts i den svenska ICCS-rapporten, som bygger på samma studie som jag använder min 

analys (ICCS 2009).1 I den senare analysen används ibland också den engelska förkortningen 

IPE. Campbell, Gurin och Miller (1954) tillskrivs vara författarna som från början konstruerade 

konceptet “sense of political efficacy” och enligt deras urpsprungliga defintion av Political 

Efficacy handlade det om: “The feeling that individual political action does have, or can have, 

an impact upon the political process, namely, that it is worthwhile to perform one’s civic 

duties”.2 Det handlar således om en inneboende känsla hos individen huruvida denne kan 

påverka den politiska processen. Detta skiljer sig från andra beståndsdelar i politiken som till 

exempel politiskt intresse och förtroende för demokratiska institutioner. 

Sedan PE-teorin utvecklades på 1950-talet har den allt oftare delats upp två typer: Internal 

respektive External Political Efficacy. Medan den första bygger på en egen känsla av att förstår 

och ha kompetens att påverka, handlar extern tilltro om mottagandet och uppfattningar om att 

                                                 
1 Skolverket (2010) Rapport 345. Morgondagens medborgare. ICCS 2009: svenska 14-åringars kunskaper, 

värderingar och deltagande i internationell belysning s.77 
2 Campbell et al. (1954) s.187; Caprara et al. 
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de demokratiska institutionerna lyssnar och faktiskt går att påverka.3 I analysen fokuserar jag 

huvudsakligen på den interna kompetensen. Detta eftersom det är relativt vedertaget att 

distinktera och analysera typerna var för sig. Internal Political Efficacy handlar mer om en 

inneboende tilltro din den egna förmågan som byggs upp genom politisk socialisering. 

Samtidigt står tilltron till den egna förmågan i relation till External Political Efficacy, det vill 

säga att man inte bara har en tilltro till den egna förmågan utan också en tilltro till den externa 

förmågan, till exempel myndigheters och politikers tillgänglighet och förmåga att påverkas. 

Den senare skulle skolan möjligen kunna påverka genom att förmedla positiva attityder, men 

den interna tilltron är mer grundläggande och värd att studera, med dess stora komplexitet. 

Frågan är hur pass mycket skolan och utbildningen bidrar till framväxten av en självskattad 

politisk kompetens.  

 

1.2 Kopplingen till politiskt deltagande – en bredare kontext 

Självskattad politisk kompetens brukar oftast kopplas till samma kontext som tar upp politiskt 

deltagande. Med politiskt deltagande avses aktiviteter som syftar till att påverka den politiska 

processen och till detta lyfts IPE upp som en av de allra viktigaste komponenterna i 

deltagarprocessen.  

Även om begreppet självskattad politisk kompetens inte tas upp explicit i skolans 

styrdokument, så finns flera punkter som berör grundtanken. I läroplanen från 1994 (Lpo 94), 

som gällde vid studiens genomförande, var ett av de så kallade medborgarförberedande målen 

att eleven ”utvecklar tillit till sin egen förmåga”.4 I skollagen framgår det att syftet med 

utbildningen bland annat är ”att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare”.5 Och i skolans värdegrund står det att ”skolans uppgift är att låta varje enskild 

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

ansvarig frihet.”6 Att främja en självskattad politisk kompetens beskrivs således vara en del i 

skolans uppdrag. 

Självförtroende, kompetentes samt tillit till den egna förmågan ges alltså ett demokratiskt 

värde rent normativt och som dessutom utgör en del av skolans uppgift. För att uppnå en politisk 

jämlikhet krävs inte bara en upplyst förståelse, utan också självförtroende. Om det finns stora 

                                                 
3 Niemi et al. (1991) s.1407 
4 Skolverket (2010) Rapport 345. Morgondagens medborgare. ICCS 2009: svenska 14-åringars kunskaper, 

värderingar och deltagande i internationell belysning, s.42 
5 Svensk författningssamling, Skollag 2010:800 
6 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, rev. 2016 
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klyftor när det gäller tilltron till den egna förmågan bland medborgarna, skulle det också kunna 

påverka det faktiska deltagandet och därigenom den politiska jämlikheten. Utifrån ett 

rekonstruktivistiskt synsätt ska skolan inte bara förmedla kunskap och förståelse, utan också 

uppmuntra och utveckla politiskt självförtroende.   

Här presenterar jag en tankemodell som kan sägas utgöra de huvudsakliga beståndsdelarna 

i konceptet politiskt deltagande, vilket också placerar självskattad politisk kompetens och 

självförtroende i en bredare kontext. Notera att politiskt deltagande inte är definierat och att det 

snarare är faktorer som kretsar kring deltagande som utgör modellen.  

 

 
(Min egen sammanställning) 

 

Det råder en omfattande samvariation mellan alla komponenter, men modellen kan vi placera 

IPE-teorin i en bredare förståelse. Det är värt att nämna att PE-teorin förutsätter en 

deltagardemokratisk eller deliberativ demokratidefinition, med tanke på att de frågeställningar 

Psykologiska faktorer

Självskattad politisk kompetens och 
politiskt självförtroende

(Internal political efficacy, 
Self-efficacy)

Känsla av utanförskap eller tillhörighet 
(Politisk alienation)

Extern tilltro samt tillit till politiker 
(External Political Efficacy, political 

trust, social trust)

Samhällsfaktorer

Poltiska system och 
konstitutionella spelregler, 

demokratiska inskränkningar 
respektive möjligheter, etcetera.

Mediebevakning och debatter

Politiska kampanjer, 
opinionsläge, ageranden från 

makthavare, etcetera.

Sociala faktorer

Samhällsengagemang och 
politiskt intresse 
(Civic Engagement. 
Political Interest)

Kunskap (Civic knowledge)

Socioekonimisk status (SES), 
socialt kapital och sociala 
förutsättningar.

Inkomst, kön, ålder, etnicitet, 
utbildning, uppväxt- och 

bostadsort m.m.

Samhällsdeltagande  

Politiskt deltagande 
(Political Participation,  

Civic Participation) 
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som ställs i enkäterna kretsar kring andra deltagaraktiviteter utöver röstningsförfarandet. Syftet 

med modellen är främst att visa att självskattad politisk kompetens också påverkar på de 

demokratiska institutionerna. Att studera medborgarnas attityder och självförtroende är därför 

inte bara relevant för den individernas kapacitet, utan också för hela den politiska kontexten. 

Bland annat har Sohl (2014) och Sohl och Arensheimer (2015) nyligen diskuterat vilken 

betydelse självförtroende har på den politiska jämlikheten, vilket utgör en viktig beståndsdel i 

Robert Dahls demokratidefinition.7 Värdet av en självskattad politisk kompetens kan därför 

också sättas in i en normativ diskussion.  

 

1.3 Politisk socialisation i en svensk skolkontext 

Politisk socialisation är ett begrepp inom politisk sociologi som innefattar hela 

socialiseringsprocessen mot att bli samhällsmedborgare, tillika deltagare i det politiska och 

demokratiska beslutsfattandet. Med andra ord handlar socialisationen om de mekanismer som 

påverkar framväxten av bland annat åsikter, politiskt engagemang, intresse för politik – och 

såklart också framväxten av den självskattade kompetensen hos en individ. Socialisationen 

utgörs av ett komplext system av broar, där flera nätverk och interaktioner hela tiden 

samspelar.8 Det är därför en stor utmaning att lyckas isolera de mekanismer som förklarar 

utvecklingen av en självskattad politisk kompetens.  

Möjligtvis är det lättare att hitta förklaringar hos ungdomar eftersom de har utsatts för en 

tidsmässigt kortare socialiseringsprocess. Å andra sidan innebär det att slutsatserna som 

presenteras i resultatet framförallt gäller just ungdomar i en svensk skolkontext. Det går att 

föreställa sig andra mekanismer som sker senare i livet, som eventuellt kan ha större 

förklaringsvärde i slutändan. 

Att hemmiljön har en stor betydelse är redan utforskats mycket.9 Frågan är vilken betydelse 

skoltiden har och hur stor del av förklaringen som kan tillskrivas utbildningen? En del forskning 

hävdar att skolan rent sammantaget har haft en väldigt liten påverkan på politiska attityder hos 

vuxna. Visserligen anses skolan ha indirekt effekt, men man menar att effekten är i princip 

obetydlig jämfört med andra orsaksmekanismer.10 Andra teorier menar att skolan inte alls har 

någon effekt,11 medan ett annat perspektiv hävdar att det är utbildningen i sig som bidrar till en 

                                                 
7 Sohl (2014) s.14 
8 Beaumont (2010) s. 530 
9 McLeod (2010) s. 366 
10 Nie et al (1996) 
11 Kam och Palmer (2008) 
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utveckling som medborgare och inte själva innehållet.12 Skolans betydelse för den politiska 

socialisationsprocessen, utgör därmed också en vetenskaplig debatt.13 Det gör skolans effekt i 

den politiska socialisationsprocessen svårbedömd, utan att behöva undersöka alla 

förklaringsmodeller. 

Men på vilka grunder kan vi då utgå från att det finns mekanismer i utbildningen som har 

relevans för utgången av självskattad kompetens? Skolan betraktas ofta som en viktig arena för 

socialisationen i statsvetenskaplig forskning.14 Det är en plats för många intryck och 

interaktioner och där de flesta av naturliga skäl ägnar mycket tid i ungdomsåren och där politiskt 

självförtroende byggs upp på lång sikt.15 Sohl och Arensheimer (2015) menar egentligen att 

klassrumsstrukturen och undervisningen spelar en viktigare roll än den sociala miljön som 

skolan erbjuder.16 Samtidigt utgår jag ifrån att skolan och olika lärare har olika påverkan från 

person till person. Även om det generellt vore så att utbildningen i själva verket är sekundärt i 

utvecklingen av en självskattad politisk kompetens, kanske skolan står för den primära 

utvecklingen hos ett litet antal. 

 

 

  

                                                 
12 Niemi et al. (2013) 
13 Persson (2013) s.15 
14 Sohl & Arensheimer (2015) s.134 
15 Pasek et al. (2008) 
16 Ibid. s.133 
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2. Teori 

2.1 Social bakgrund och kompensation 

Social bakgrund går förstås inte att bortse från i analysen. De vanliga teorierna handlar i regel 

om socio-ekonomiska status (SES) som är en av de starkaste variationsförklaringarna på 

politiskt deltagande.17 I stora drag handlar SES-teorin om att medborgare med en högre socio-

ekonomisk status generellt är mer politiskt aktiva och upplever sig mer kompetenta.  Dessutom 

tenderar socio-ekonomisk status att vara relativt statiskt.18 Social bakgrund är inte minst den 

miljö som eleven växer upp i. Föräldrarnas socio-ekonomiska status har därför en viktig 

betydelse, men också föräldrarnas egna attityder och intressen för politik.  

Politiskt självförtroende har inte bara betydelse i en politisk kontext, utan det finns också 

ett egenvärde i individens kompetenskänsla, möjligheter ta sig fram i livet, likväl som på synen 

att kunna påverka samhället.19 Därför finns också en utbildningssociologisk relevans när det 

gäller politiskt självförtroende och en självskattad kompetens. I den sociologiska kontexten 

inryms social bakgrund, som anses ha en särskilt stor effekt på tilltron till den egna förmågan i 

samhället. Bland annat har socio-ekonomisk status (SES) visat sig ha starkt samband med 

kunskap, engagemang, intresse, självförtroende och deltagande, etcetera.20 Skolans beskrivs 

ofta ha en funktion kunna utjämna klyftor samt kompensera för bristande politisk socialisering. 

Kompensationseffekten, eller the Compensation Effect of Civic Education eller the Civic 

Empowerment Gap är den hypotes jag testar mot självskattad politisk kompetens, och där 

föräldrarnas intresse för politik fungerar som en kontrollvariabel för att kontrollera effekterna 

i klassrummet. Kompensationshypotesen innebär kortfattat att skolan har en mer eller mindre 

outtalad funktion att kompensera luckor såsom för bristande socialisering hemifrån. på grund 

av till exempel föräldrarnas socio-ekonomiska status.21 Dessutom innebär teorin att 

kompensationseffekten är som störst hos elever som ”saknar” förutsättningar för politisk 

socialisering. Det är ett välkänt faktum att familjen spelar en avgörande roll i den politiska 

socialiseringen.22 

Socialisering sker förstås i alla sociala sammanhang, men det är förstås omöjligt att 

kontrollera alla dessa och egentligen är det svårt att på individnivå kontrollera var den politiska 

                                                 
17 Sohl (2014) s.14 
18 Ibid. 
19 Ibid. s.15 
20 McLeod (2010) s.366; Manganelli et al. (2014) 
21 Niemi et al (2013) s. 1 
22 Ibid. s.3 



 

7 

 

socialiseringen har ägt rum. Genom att ta in familjebakgrund som en variabel går det att 

kontrollera om det politiska självförtroendet beror främst på familjebakgrund, eller om det 

också kan kvarstå signifikanta effekter från skolundervisningen.  Det som kan kritiseras är vilka 

slutsatser man kan dra av effekterna från medborgarutbildningen, eftersom utbildning i sig 

påstås ha ett direkt samband med faktorer som kunskap, intresse och politiskt deltagande.23 

Även om skolans uppgift är att främja samtliga elevers utveckling, innebär 

kompensationshypotesen att skolan i praktiken har en större potentiell betydelse för elever med 

en låg socio-ekonomisk status. Med kompensationshypotesen, som jag testar i analysen, avses 

att undervisningen har en kompensationseffekt på elever som saknar de förutsättningar samt 

den bakgrund som andra elever har. Anledningen till att skolan anses ha en kompensatorisk 

funktion beror på dess potential att fylla igen brister. Elever som kommer från gynnsamma 

hemförhållanden utvecklas i viss utsträckning, men eftersom de redan får med sig kunskaper 

och attityder hemifrån så står skolan för en mindre del av deras utveckling jämfört med elever 

där skolan står för merparten av utvecklingen.  

Den studie som närmast kan kopplas samman med min analys skriver Sohl och Arensheimer 

(2015) om kompensationseffekten på Politcal Efficacy. Deras teoretiska ramverk bygger till 

stor del på en fyrfältare med fyra stereotyper kopplade till kompensationshypotesen. Deras 

operationalisering av social bakgrund bygger på vilket gymnasieprogram gymnasisterna går. 

Antagandet är att elever på högskoleförberedande program har ett högre PE-värde från start och 

oftare kommer från en högre socio-ekonomisk bakgrund, medan gymnasister på 

yrkesförberedande utbildning från början antas ha ett lägre PE-värde. Sohl och Arensheimer 

visar på ett delvis stöd för kompensationseffekten.24 På en del skolfaktorer finns knappt någon 

skillnad, men generellt skriver de att en engagerad och deliberativ undervisning är särskilt 

betydelsefull.25 

Analysschemat som Sohl och Arensheimer presenterar och som visas på nästa sida, ger en 

tydlig illustration av kompensationshypotesen. De respondenter som kommer från en lägre 

social bakgrund förväntas ha en mer positiv utveckling om de till exempel upplever en 

engagerad lärare. 

  

                                                 
23 Niemi et al (2013) 
24 Sohl och Arensheimer (2015) s. 148 
25 Ibid. s.149 
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Analysschema. Hypotetisk modell för kompensationseffekten i  

Sohl & Arensheimer (2015) 
  Utbildningsprogram (Social bakgrund) 

 

 

  Högskoleförberedande 

utbildning 

 

Yrkesförberedande 

utbildning 

Erfarenheter 

från skolan och 

lärmiljön 

Stor social tillföring 

Stor 

kompensationseffekt 

”Advantaged” 

 

Högt PE från start 

Positiv utveckling 

”Compensated” 

 

Lågt PE från start 

Väldigt positiv utveckling 

 Liten (ingen) social 

tillföring 

Liten (ingen) 

kompensationseffekt 

”Unboosted” 

 

Högt PE från start 

Liten utveckling till följd 

av social bakgrund 

”Underprivileged” 

 

Lågt PE från start 

Ingen utveckling 

Referens: Sohl och Arensheimer (2015) s.140 

 

Kompensationshypotesen kan tillämpas inom flera områden. Niemi et al. (2013) har till 

exempel analyserat kompensationseffekten genom att använda politiskt engagemang och 

politiskt deltagande som två beroende variabler. Deras mått på politiskt deltagande var ett index 

baserat på frågor hur ofta respondenterna deltog i 10 olika politiska aktiviteter.26 Deras resultat 

visade inget signifikant samband när handlade om effekten av olika variabler på det politiska 

deltagandet. Studien visade också att skolan allt som allt har en förhållandevis liten betydelse 

gällande deltagandet samhället.  De menar att det beror på att medborgarna ofta anser att det 

viktigt att delta, trots lågt självförtroende. I så fall skulle självtilltro inte ha någon demokratisk 

betydelse, men det är ändå en för enkel förklaring. Det visar snarare att mekanismerna bakom 

politiskt deltagande är oerhört komplexa. Därför tycker jag att det är mer relevant att titta på 

skolans effekt politiskt självförtroende än själva deltagandet i sig.  

I samma artikel visar de däremot att det fanns stöd för kompensationseffekten när de istället 

använde politiskt engagemang som beroende variabel. Öppna diskussioner om sociopolitiska 

frågor i klassrummet visade sig ha en mycket signifikant effekt, liksom grupparbeten och besök 

från bland annat politiker. Grupparbeten framförs inledningsvis ha en negativ effekt på 

engagemanget, men de som utsattes för grupparbeten halvfrekvent uppvisade en positiv effekt 

ju äldre de blev – samtidigt som de uppvisade en snabbare utveckling än respondenter med färre 

grupparbeten. Besök utifrån visade sig tvärtom ha en avtagande effekt på äldre elever, precis 

som volontärarbete vars effekt visade en låg signifikans.27  

                                                 
26 Niemi et al. (2013) 
27 Ibid. s.14 
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Campbell (2008) har funnit ett starkt stöd för hypotesen gällande ett öppet klassrumsklimat 

och politiskt engagemang.28 Mikael Persson (2015) visar att det visserligen finns ett starkt 

samband mellan klassrumsklimatet och politisk kunskap, men han finner inget signifikant stöd 

för kompensationshypotesen i sin analys av ICCS’s datamaterial.29 Hooghe och Dassonneville 

(2011) visar istället en motsats av kompensationshypotesen, det vill säga att kunskapen blir mer 

tilltagande hos elever som redan besitter goda kunskaper. Rent hypotetiskt skulle skolan i så 

fall inte bara minska, utan också kunna utöka klyftorna i samhället.  

Huruvida det finns en kompensationseffekt och inom vilka områden, råder det alltså 

fortfarande många frågor kring och olika studier pekar på olika resultat. Frågan är det vill säga 

inte om det finns en generell kompensationseffekt, utan snarare var och på vilka beståndsdelar 

som det går att finna en kompensationseffekt. Om klyftor utvidgas eller utjämnas kan också 

variera beroende på undervisning och utbildningssystem – därför är det viktigt att studera vilken 

typ av undervisning som leder till vilka konsekvenser. 

 

 

2.2 Självskattad politisk kompetens som en beroende variabeln 

I tankemodellen fungerar politiskt självförtroende som en mekanism bakom 

samhällsdeltagande. Syftet med studien är att studera vilka mekanismer inom skolan som kan 

ha en effekt på elevernas politiska självtilltro. Här används IPE som den beroende variabeln, 

som tillsammans med kompensationshypotesen, används för att ta reda på vilka faktorer i 

skolans verksamhet som kan ge upphov till framväxten av en självskattad politisk kompetens – 

och om det finns stöd för kompensationshypotesen. 

Med tanke på att analysen bygger på en större internationell studie ser jag ingen anledning 

att ändra på den definition som har använts vid utformningen av studien. Självskattad politisk 

kompetens definieras som individens tilltro till den egna förmågan att förstå samt agera 

politiskt. Definitionen i ICCS’s studiedesign: “Internal efficacy: can be defined as individuals’ 

confidence in their ability to understand politics and to act politically”.30 

 

                                                 
28 Campbell (2008) 
29 Persson (2015) s.  
30 Schulz et al. (2008) International Civic and Citizenship Education Study Assessment Framework.  s.23 
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2.3 Beaumonts ramverk för framväxten av Political Efficacy 

Det finns inte många studier på mekanismerna som styr framväxten av Internal Political 

Efficacy. Beaumont har utifrån en psykologisk ansats utformat ett ramverk där hon identifierar 

fyra vägar (pathways) till Political Efficacy. Det är alltså ett försök att teoretisera mekanismerna 

bakom framväxten av politiskt självförtroende. Variabler som relaterar till Beaumonts modell 

kan användas för att analysera effekten på den självskattade politiska kompetensen.  

I Beaumonts modell ingår rationella förklaringar, men hon menar också att utvecklingen 

präglas av känslomässiga och ibland irrationella känsloyttringar hos varje individ.31  I modellen 

presenteras fyra generella vägar (pathways) till att personer utvecklar en självskattad politisk 

kompetens. Det som beskrivs som viktigast är (1) självupplevda erfarenheter (mastery 

experiences) som innebär att personer blir konfronterade samt lär sig att bemästra specifika 

situationer och aktivister. Framgångsrika erfarenheter leder till en positiv effekt, medan 

misslyckanden reducerar effekten, vilket Beaumont menar varierar beroende upplevelsen från 

person till person.32 Gruppuppgifter och klassrumsdebatter är exempel på sådana aktiviteter. 

 

Figur 2. Vägar till självskattad politisk kompetens 

 
Referens: Beaumont, Elizabeth. ”Political Agency and Empowerment”, i Handbook of Research on Civic 

Engagement in Youth, i Handbook of Research and Policy on Civic Engagement in Youth, Lonnie R. Sherrod, 

Judith Tourney-Purta och Constance Flanagan (red). 

                                                 
31 Beaumont (2010) s.532 
32 Ibid. s.539 
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Övriga vägar består av (2) politiska förebilder och delaktighet, (3) social uppmuntran, stöttande 

nätverk och medverkande i politiska miljöer, (4) samt positiva och stärkande attityder. Politiska 

förebilder bygger på närheten till personer med hög självskattad politisk kompetens. 

Mekanismen är att individerna blir inspirerad och tar intryck från personen. Sådana förebilder 

komma utifrån, men det skulle också kunna vara lärare eller andra personer på skolan. 

Uppmuntran och politiska miljöer handlar om socialisation. Det skulle kunna vara lärare som 

uppmuntrar eleven eller umgänge med andra skolkamrater som är politiskt intresserade. Det 

räcker dock inte med uppmuntran, utan såväl gruppen som individen behöver ha en upplyftande 

och positiv inställning till samhället.33 Även i en klass som uppmuntrar varandra kan en mer 

cynisk inställning påverka utgången. Den senare är dock mer relevant inom Self-Efficacy-

teorin, det vill säga med en kollektiv medborgartillit.  

Ett öppet eller deliberativt klassrumsklimat anses i många studier ha en positiv inverkan på 

den politiska socialisationen.34 Förutom klassrumsklimatet kan handla om en uppmuntrande 

miljö med positiva inställningar, innebär det en förutsättning för positiva erfarenheter. McLeod 

(2010) menar också att ett öppet klassrum gynnar utvecklingen av en kommunikativ kompetens, 

stämmer överens med Beaumonts idé om ” mastery experiences”.35 

 

2.4 Forskning om politiskt självförtroende och självskattad politisk kompetens. 

Inom undervisningen anses inte sällan klassrumsdiskussioner och ett deliberativt 

klassrumsklimat ha positiv en effekt för utvecklingen av framväxten av en självskattad 

kompetens.36 Flera studier har dessutom visat ett starkt samband mellan kunskap och politiskt 

självförtroende. Ju mer kunskap personer har om politik och samhällsfrågor, desto större är 

tilltron till den egna förmågan.37  Den internationella ICCS-rapporten visar dock att kunskap 

inte är helt avgörande för det politiska självförtroendet i en internationell jämförelse. 

Exempelvis fick eleverna i Latinamerika det högsta PE-värdet i analysen, men deras 

prestationer i kunskapstestet motsvarade inte det höga PE-värdet. Eleverna i Finland visade 

däremot ett lägre politiskt självförtroende, men presterade andra sidan bättre i kunskapsdelen.38  

                                                 
33 Beaumont (2010) s.539 
34 Persson (2007); Sohl och Arensheimer (2015) s.137 
35 McLeod (2010). s.381 
36 Sohl och Arensheimer (2015) s.137; Ekman (2007b) 
37 Ekman (2007a) 
38 Skolverket (2010) Rapport 345. Morgondagens medborgare. ICCS 2009: svenska 14-åringars kunskaper, 

värderingar och deltagande i internationell belysning s.75 
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Politiskt självförtroende tycks därför inte endast vara knutet till kunskap, utan det finns 

förmodligen flera mekanismer som har betydelse. Till exempel tillämpar Elizabeth Beaumont 

(2010) ett psykologiskt ramverk för politisk inlärning i sin analys av de psykologiska 

mekanismerna för framväxten av Poltical Efficacy. Beumonts modell beskrivs mer ingående i 

teoridelen, men hon visar bland annat att det finn ett omvänt förhållande gällande politiskt 

deltagande, där det deltagandet i sig har effekt på den självskattade politiska kompetensen.39 

Putnams teori kring socialt kapital utgörs också av en liknande samvariation. Putnam menar 

att det är föreningsdeltagande och socialt engagemang som leder till politiskt engagemanget, 

vilket i sin tur leder till politiskt deltagande samt högre förtroende för det politiska systemet.40 

I samma spår menar Schulz (2005) att deltagande i politiska ungdomsorganisationer ger en 

positiv effekt på det politiska självförtroendet.41 Den slutsatsen anser jag dock bör tas med viss 

försiktighet. Politiska aktiviteter och politiska miljöer anses förvisso gynna utvecklingen av en 

självskattad kompetens.42 Men personer som söker sig till politiska ungdomsorganisationer 

borde i regel redan ha ett högt politiskt självförtroende. 

 

2.5 PE-teorin 

PE-teorin utvecklades på 1950-talet och har sedan dess delats upp två olika typer: en intern och 

extern. Det finns med andra ord en ursprunglig teori som flertalet statsvetare sedan har valt att 

dela upp i två grenar. Därför gäller det att vara lite uppmärksam på vilken typ som aktuell i 

respektive studie. Särskilt i äldre studier där de oftast ingår i samma teori. Utöver det överlappar 

både internt och externt PE varandra, vilket är ett problem om man i en studie endast vill 

undersöka den ena typen. Många studier har ägnats åt att skapa validitet och reliabilitet i hur 

Political Efficacy ska mätas. Campbell, Gurin och Miller (1954) konstruerade den första 

modellen där deras idé handlade om: “The feeling that individual political action does have, or 

can have, an impact upon the political process, namely, that it is worthwhile to perform one’s 

civic duties”.43 Mätningar av Political Efficacy har sedan 1960 och framåt varit sammanlänkad 

med ANES, American National Election Studies. 

Författare som Lane (1959) och Balch (1974) argumenterade tidigt för en uppdelning av 

konceptet, vilket så småningom resulterade i Internal PE respektive External PE. Balch menade 

                                                 
39 Beaumont (2010) s.539 
40 Putnam (1996) 
41 Schulz (2005) s.13 
42 Beaumont (2010) s.540 
43 Campbell et al. (1954) s.187; Caprara et al.  
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bland annat att fokuset i ANES låg mer på det politiska systemet än på individens känslor och 

självskattade kompetens.44 Några alternativa skalor utvecklades under 1970- och 1980-talet, 

men det var egentligen först 1987 som frågorna i ANES ändrades och en ny skala etablerades. 

Sedan dess har dessutom flera varianter tillkommit.45  

I Niemi et al. (1991) beskrivs distinktionen mellan de båda grenarna: “(1) internal efficacy, 

referring to beliefs about one's own competence to understand, and to participate effectively in, 

politics, and (2) external efficacy, referring to beliefs about the responsiveness of governmental 

authorities and institution to citizen demands.”46 

En liknande teori från psykologin är Self-Efficacy, som ursprungligen myntades av Albert 

Bandura. Denna har fått viss betydelse inom statsvetenskapligt med konceptet Perceived 

Political Self-Efficacy (PPSE). Caprara et al. menar att PE-modellen snarare står för 

självvärdering samt inställning till offentliga personer, snarare än uppfattad förmåga att påverka 

politiska processer.47 Medan den teoretiska utgångspunkten gällande PE är mer knutet till 

individen handlar P-PSE desto mer om kollektiva insatser, nätverk av relationer och 

interaktioner. Det vill säga att gruppen har en viktig betydelse för individens tilltro att utföra 

särskilda aktiviteter. Därför är frågeställningarna i den modellen mer knutna till specifika 

situationer. Vi har alltså två väldigt snarlika teorier som kommer från två olika vetenskapliga 

discipliner – Psykologi och statsvetenskap. Kritiken mot PE är att den inte mäter individens 

riktiga känsla att kunna påverka. Även om individen känner sig kompetent kan denne känna sig 

begränsad på grund av gruppen eller att det känns svårt att engagera gruppen i en politisk 

aktion.48 Just den teorin skulle därför vara mer relevant i studier av organisationer eller i det här 

fallet skolklasser. Skillnaden är främst att IPE handlar om självvärdering, medan Self-Efficacy 

som sagt handlar om självtillit i mer konkreta situationer.49 

 

2.6 Mätskalor 

Validiteten mellan teori och mätningarna utgör ofta en stor del i många PE-studier. Det finns 

förstås en problematik i att mäta en känsla, det vill säga tron på den egna förmågan. Inte minst 

att göra det en surveyundersökning – där teorin baseras på socialkognitiva och psykologiska 

                                                 
44 Balch (1974) s.2 
45 Morrel (2003) s.592 
46 Niemi et al. (1991) s.1407 
47 Caprara et al. (2009) s. 1011 
48 Ibid. s.1004 
49 Schulz et al. (2008) International Civic and Citizenship Education Study Assessment Framework. s.24 
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teorier. Men det är så det går till i de flesta PE-studier. Därför är frågeställningarnas koppling 

till teorin av stor betydelse för att säkerställa validiteten i mätningarna.  

Eftersom jag använder ett befintligt datamaterial är frågeställningarna redan förutbestämda. 

Däremot redogör varken den internationella ICCS-rapporten eller den tekniska rapporten 

bakgrunden till frågeställningarna, vilket kan bero på att frågorna är redan är så pass teoretiskt 

etablerade. Teorin hänger nämligen ihop med utformningen av skalorna. Skalorna är således 

inte bara en metod för att mäta teorin, utan också en del teoriutvecklingen. Därför är 

mätskalorna i princip vedertagna inom PE-forskningen, även om förändringar såklart har skett 

i takt med att teorin har utvecklats. Det är också dessa som ger frågeställningarna tyngd 

eftersom det finns validitetsstudier som har försökt analysera hur frågorna korrelerar. I flera fall 

används Cronbachs alfa för att kontrollera samvariationen mellan svaren.50 

”Originalskalan” är en 4-item-skala skapad av Campbell et al. som ett mått på Sense of 

Political Efficacy. Denna utvecklades sedan till en 6-item-skala som länge ingick i amerikanska 

Center for Political Studies/National Election Study (CPS/NES). I CPS/NES 1987–1988 

tillkom fyra nya frågor, vars validitet studerades av Craig et al. och sedan ingick i den nya 

skalan för IPE.51 Denna reducerades sedan av Niemi et al. till en 4-item-skala. Detta eftersom 

frågorna ansågs falla mellan eller ligga närmare External-PE.52 Frågorna ställs i en fyrgradig 

skala mellan ”strong disagreement”, ”disagreement”, ”agreement” och ”strong agreement”. 

I ICCS 2009 går det att se en koppling till framförallt Craig, Niemi & Silver-skalan. 

Frågorna är anpassade för att passa målgruppen och dessutom har NOSAY, COMPLEX och 

NOCARE omformulerats så att de istället berör den egna personen i högre utsträckning. 

PUBOFF har mer eller mindre uteslutits, vilket är motiverat eftersom frågan huvudsakligen 

handlar om jobb i offentliga myndigheter och därför är mindre relevant för målgruppen. 

 

                                                 
50 Niemi et al. (1991); Caprara et al. (2009); Craig et al. (1982) 
51 Craig et al. (1990) 
52 Niemi et al. (1991) 
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Modell 1. Modeller för att mäta PE respektive Internal PE 

Item Question 

Original 

scale 

 

Campbell, 

Gurin & 

Miller-

scale 

(1954) 

 

Original 

CPS-

scale 

 

(1960) 

CPS/NES 

(1987–

1988) 

 

Craig, 

Niemi, & 

Silver-

scale 

(1990) 

 

Niemi, Craig & 

Mattei-scale 

 (1991) 

COMPLEX 

Sometimes politics and 

government seem so 

complicated that a person 

like me can’t really 

understand what’s going on. 

Ingår 

 
Ingår 

 

Ingår 

 

Ingår i studien, men 

utesluts eftersom 

frågan anses falla 

mellan External och 

Internal PE. 

NOSAY 

People like me don’t have 

any say about what the 

government does. 

Ingår 

 

Ingår 

 

Ingår 

 

Ingår i studien, men 

utesluts eftersom 

frågan främst anses 

mäta External PE 

NOCARE 

I don’t think public 

officials care much what 

people like me think. 

Ingår 

 

Ingår 

 

Ingår 

 

Ingår i studien, men 

utesluts eftersom 

frågan främst anses 

mäta External PE   

VOTING 

Voting is the only way that 

people like me can have any 

say about how the 

government runs things. 

Ingår 

 

Ingår 

 
 

 

CONGRESS 

Generally speaking, those 

we elect to Congress in 

Washington lose touch with 

the people pretty quickly. 

 
Ingår 

 
 

 

PARTIES 

Parties are only interested in 

people's votes but not in 

their opinions 

 
Ingår 

 
 

 

SELFQUAL 

I consider myself to be well 

qualified to participate in 

politics. 

  
Ingår 

 

Ingår 

 

UNDERSTAND 

I feel that I have a pretty 

good understanding of the 

important politic issues 

facing our country. 

  

Ingår 

 

Ingår 

 

PUBOFF 

I feel that I could do as good 

a job in public office as most 

other people. 

  
Ingår 

 

Ingår 

 

INFORMED 

I think that I am better 

informed about politics and 

government than most 

people. 

  

Ingår 

 

Ingår 

 

Källor: Campbell et al. (1954); Craig et al (1982); Craig et al. (1990); Niemi et al. (1991); Caprara et al. (2009) 

Förklaring: Fråga 1-6 indikerar svaret ”håller inte med” högre PE, 7-10 indikerar ”håller med” högre PE. 

Frågorna ingår eller har tidigare ingått i American National Election Study (ANES). 
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3. Studiedesign 

3.1 Datamaterial och urval 

Datamaterialet som används i analysen är hämtat från ICCS 2009 (International Civic and 

Citizenship Study). ICCS 2009 är en internationell surveyundersökning genomförd 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) i samarbete 

med flera andra organisationer. Det fullständiga datamaterialet består av cirka 140 000 elever i 

38 länder, varav cirka 75 000 elever i 28 europeiska länder.53 

För att kunna analysera mekanismerna i klassrummet är det en fördel om undvika 

makropåverkan; det vill säga effekter av bland annat utbildningssystem och 

samhällsförhållanden. Därför ser jag det som en välmotiverat att fokusera på ett land eftersom 

förutsättningen då är att går under samma utbildningssystem och politiska kontext.  

I Sverige har Skolverket stått för datainsamlingen och resultatet har presenterats både i en 

svensk rapport samt flera internationella rapporter. Framförallt används studien som en 

internationell jämförelse gällande elevers kunskaper, attityder samt kognitiva förmågor i 

demokrati- och samhällsfrågor. Studien föregicks av en liknande, men mindre omfattande 

studie från 1999 (CIVED)54 och under våren 2016 genomfördes dessutom en ny studie som 

väntas presenteras under november 2017.55 

Studien består av flera enkäter där eleverna dels fått besvara en internationell enkät (ca. 45 

minuter), samt ytterligare en enkät med regionsspecifika frågor. Dessutom har lärare och 

rektorer fått besvara varsin enkät om karaktären på skolan och undervisningen (ca. 30 minuter). 

I skolor med 20 eller färre lärare deltog samtliga lärare, medan 15 stycken valdes ut 

slumpmässigt i skolor med fler lärare. Urvalet av skolor har skett inom respektive land, med ett 

strategiskt urval och en metod kallad probability proportional to size (PPS), vilket kort innebär 

ett proportionellt urval baserat på skolornas elevantal. Elevpopulationen består av elever i 

årskurs 8 eller motsvarande, det vill säga med en medelålder på 13,5 år. I varje skola valdes en 

intakt klass ut slumpmässigt och samtliga elever deltog i enkäten.56 

I Sverige, Norge, Slovenien och Grekland har enkäten också genomförts i årskurs 9. I 

Sverige valdes en klass i årskurs 8 och en i årskurs 9, det vill säga två klasser. I internationella 

jämförelser används oftast bara statistiken från årskurs 8, men i min analys används den svenska 

                                                 
53 Kerr et al. (2010) ICCS 2009 European Report. Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-

secondary students in 24 European countries. s.15 
54 Ibid. s.16 
55 Skolverket.se (2017-12-16) 
56 Schulz et al. (2011) ICCS 2009 Technical Report 
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statistiken från både årskurs 8 och 9. Det ger möjligen en lite sämre enhetlighet bland 

respondenterna, men det totala datamaterialet blir nästan dubbelt så stort. Antalet svenska 

respondenter består av 155 rektorer, 1942 lärare och 6 979 elever, fördelat på 339 klasser och 

167 skolor. 

 

3.2 Operationalisering av självskattad politisk kompetens (beroende variabeln) 

Politiskt självförtroende mäts enligt vedertagen metod som redogjordes i inledningen, det vill 

säga i en sammanvägd skala. Svaren på frågorna som ingår i skalan har kodats till poäng 0–3; 

”håller absolut inte med” = 0, ”håller inte med” = 1, ”håller med” = 2 och ”håller absolut med” 

= 3. I skalan för självskattad politisk kompetens (Internal Political Efficacy) ingår sex punkter, 

som efterliknar kriterierna i Craig, Niemi & Silver-skalan. 

Svaren på frågorna har sedan testats med Cronbachs alfa, vilket visar att skalan har en god 

intern konsistens (α: 0,8979). Svaren summeras och ger ett mått på elevernas självskattade 

politiska kompetens (IPE) mellan 0–18. Medelvärdet är 7,901 för både årskurs 8 och 9 (Årskurs 

8: 7,659). Nedan visas ett histogram över fördelningen av skalan. 

 

Modell 2. Mätning av självskattad politisk kompetens 

# Fråga: ”Hur mycket håller du med om nedanstående påståenden?” 

Svarsalternativ: ”håller absolut inte med” = 0, ”håller inte med” = 1, 

”håller med” = 2 och ”håller absolut med” = 3 

Craig, Niemi & 

Silver-skalan 

A Jag vet mer om politik än de flesta i min ålder INFORMED 

B När politiska frågor eller problem diskuteras så har jag oftast något 

att säga 

[NO]SAY 

C Jag har lätt att förstå de flesta politiska frågor. COMPLEX 

D Jag har politiska åsikter som är värda att lyssna på. [NO]CARE 

E När jag blir vuxen kommer jag att kunna delta i politiken. SELFQUAL 

F Jag har god insikt i de politiska frågor detta land står inför. UNDERSTAND 
Referens: Skolverket, Internationell studie om medborgar- och samhällsfrågor i skolan. ICCS 2009 

huvudstudie. Internationell elevenkät. 
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Skalans fördelning kan sedan illustreras i ett histogram. Att det är många nollor beror helt 

enkelt på att så många svarade det lägsta alternativet i samtliga sex delfrågor. 

Histogram. Internal Political Efficacy, Årskurs 8 och 9 

 
 

3.3 Operationalisering av social bakgrund (kontrollvariabel) 

Den variabel som jag har använt som oberoende variabel för elevernas sociala bakgrund är ett 

mått på intresset för politik hos elevernas föräldrar (eller vårdnadshavare). Social bakgrund är 

egentligen svårt att omfamna helt, eftersom det består av flera samvarierande förhållanden. Det 

finns förvisso teoretiskt sammanvägda SES-mått på socio-ekonomisk bakgrund, men för att 

analysen ska bli tydligare och inte onödigt teorityngd med två sammanvägda skalor, har jag 

valt ett enklare mått på föräldrarnas och vårdnadshavarnas politiska intresse. 

Det har gått till så att eleverna själva har fått svara på frågan Hur intresserad är din 

förälder/dina föräldrar av politiska frågor och samhällsfrågor? Frågan består av dubbla rader 

Mamma eller kvinnlig vårdnadshavare respektive Pappa eller manlig vårdnadshavare, med 

fyra svarsalternativ: Mycket intresserad, Ganska intresserad, Inte så intresserad, Inte alls 

intresserad. Frågorna kodas sedan om till 0 för ”Inte alls intresserad” upp till 3 för ”Mycket 

intresserad”. Sedan räknas de ihop till en ny variabel för den vårdnadshavare med högst värde. 

Tanken är att det räcker med en politiskt intresserad förälder och att det främst är elever som 

kommer från hem med mindre politiskt intresse som behöver kompensation. Detta innebär 

också ett annat synsätt än det mer traditionella SES-perspektivet, eftersom politiskt intresserade 

hem omfattar både familjer med låg respektive hög socioekonomisk bakgrund. Det är heller 

inte de socio-ekonomiska förhållandena som ska kompenseras utan elevens känsla av 
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kompetens att kunna påverka. Om föräldrarnas intresse för politik har en stor effekt på politiskt 

självförtroende, är det något som också ska kompenseras. 

Genom att först kontrollera effekten av vårdnadshavarnas politiska intresse gentemot andra 

variabler som berör elevernas sociala bakgrund, kan vi se varför det finns skäl att använda 

vårdnadshavarnas politiska intresse som oberoende variabel i huvudanalysen. I tabellen här 

nedan visas tre bivariata och tre multivariat regressionsanalys av tre oberoende variabler. Det 

är förstås inte opreblamiskt att använda ordinalskalor som kvotskalor i en linjär regression 

(ISEI-index bygger dessutom på nominalfrågor). Hur som helst ser vi att effekten (kofficienten) 

av vårdnadshavarnas politiska intresse i den bivariata regressionen (2,13819 i kolumn 1) till 

stor del kvarstår i de mulitvariata regressionerna (kolumn 5 och 6). Det går att tolka det som ett 

samband mellan utbildning och intresse för politik. Antingen för att de som är politiskt 

intresserade tenderar att utbilda sig längre, eller för att en längre utbildning får människor att 

bli mer intresserade av politik. Men slutsatsen är att vårdnadshavarnas intresse för politik verkar 

ha en mer direkt effekt gällande framväxten av politiskt självförtroende hos barnen, än deras 

socio-ekonomiska status. 

 

Tabell 1. Internal Political Efficacy (skala 0–18) och social bakgrund 
 (1) (2) (3) (4) (7) (6) 

Vårdnadshavarnas 

politiska intresse (MAX) 

(skala 0–3) 

 

2,13819* 

(32,96) 

  2,011789* 

(30,13) 

 

2,04941* 

(30,55) 

1,980113* 

(28,963) 

Vårdnadshavarnas 

yrkesstatus (MAX)57  

(ISEI-index,  

skala 0–100) 

 

 0,050638* 

(16,24) 

 0,033597* 

(11,18) 

 0,029364* 

(8,909) 

Vårdnadshavarnas högst 

avslutade utbildning 

(MAX)58 (skala 0–5) 

 

  0,61713* 

(11,9) 

 0,35155* 

(7,06) 

0,214720* 

(3,873) 

Konstant 3,93777* 

(30,34) 

5,285763* 

(31,36) 

5,35448* 

(24,0) 

2,433396* 2,64976* 

(11,66) 

1,822627* 

(7,484) 

n 6440 6393 6332 6228 6185 5994 

Justerat R2 0,1442 0,03949 0,02173 0,1632 0,151 0,1663 

Regressionsstandardfel 3,884 4,098 4,145 3,823 3,858 3,807 

T-värden i parenteser. * p <0,01 

                                                 
57 Bygger på International Socioeconomic Index of Occupational Status,  

Schulz et al. (2011) ICCS 2009 Technical Report s.157 
58 Den förälder/vårdnadshavare med högst avslutad utbildning. 0= Inte gått ut årskurs 6; 1= Grundskola 

(1-6); 2= Grundskola (7-9); 3= Gymnasieskola; 4= Yrkes-, teknisk eller praktisk eftergymnasial 

utbildning eller universitets-/ högskoleutbildning (kortare än 3 år); 5= Universitets- eller 

högskoleutbildning (3 år eller längre) 
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Det kan dock finnas ett problem med att eleverna har besvarat frågeställningen och inte 

föräldrarna själva, och att det därför snarare fångar upp elevernas eget intresse. 

Operationaliseringen förutsätter först och främst att eleverna (13–15 år) har en viss kännedom 

om deras föräldrars intresse för politik. De elever som själva är politiskt intresserade och 

eventuellt redan har ett stort politiskt självförtroende borde också ha en bredare kännedom om 

sina föräldrars intresse för politik. Det finns därför en risk att den beroende variabeln i viss mån 

påverkar den oberoende variabeln, det vill säga elevernas egna intressen fångas upp. Det är ett 

problem som inte går att komma ifrån, men som förstås påverkar hur stora slutsatser som kan 

dras av utifrån analysen. ”Intresse” kan dessutom vara ett mångtydigt begrepp, likväl som 

gränsdragningen mellan bland annat inte så intresserad och inte alls intresserad. Fördelen med 

att låta eleverna själva besvara frågan är det förhoppningsvis ger en indikation på hemmiljöer 

där föräldrarna pratar om politik och inte bara det faktiska intresset hos föräldrarna. Hur de 

sedan pratar om politik är förstås också relevant, men ingår inte i den här studien. 

 

3.4 Operationalisering av öppet klassrumsklimat (oberoende variabel) 

Variabeln öppet klassrumsklimat baseras på frågeställningen ”Hur ofta händer nedanstående 

saker när ni diskuterar politiska frågor och samhällsfrågor på vanliga lektioner?”. Påståendet är 

”Elever uttrycker sina åsikter i klassrummet även om deras åsikter skiljer sig från de flesta av 

de andra elevernas” där respondenterna fått kryssa i ett alternativ: ”Aldrig”, ”Sällan”, ”Ibland” 

och ”Ofta”, vilket sedan har omskrivits till 0–3. Utifrån det har två nya variabler konstruerats 

för att analysera effekterna av ett öppet klassrumsklimat. Dels en binär variabel för elevernas 

enskilda uppfattning om klassrumsklimatet, samt en aggregerad variabel som motsvarar 

medelvärdet av svaren i varje klass. Den binära variabeln innebär att svaren ”Aldrig och 

”Sällan” slås ihop till 0, medan ”Ibland” och ”Ofta” bildar ettan. Fördelen med en enskild 

variabel är att det handlar om enskilda uppfattningar; det vill säga att klassrumsklimatet kan 

upplevas olika från person till person. Ett aggregerat värde gör det istället lättare att jämföra 

olika klasser eftersom det utgår från klasskamraternas samlade upplevelse. I den aggregerade 

variabel får vi en spridning från det lägsta värdet i en klass (1,125) till det högsta värdet i en 

klass (3) som dessutom är det maximala värdet (medelvärde: 2,067 och median: 2,059). 
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3.5 Operationalisering av lärarens uppmuntran (oberoende variabel) 

Variabeln lärarens uppmuntran baseras också på frågeställningen ”Hur ofta händer 

nedanstående saker när ni diskuterar politiska frågor och samhällsfrågor på vanliga lektioner?” 

med tre påståenden: (1) ” Lärarna uppmuntrar eleverna att själva bestämma sig för vad de 

tycker”, (2) ”Lärarna uppmuntrar eleverna att uttrycka sina åsikter” och (3) ”Lärarna 

uppmuntrar eleverna att diskutera sådana frågor med personer som har andra åsikter.” Svaren 

på frågorna har sedan räknats ihop till ett medelvärde på samtliga tre frågor. 

Precis som i den första oberoende variabeln har två nya variabler konstruerats för att mäta 

effekten av lärarens uppmuntran. Dels individuell (binär), men också en klassaggregerad 

variabel baserat på snittet i klassen. Här kan man förstås hävda att den individuella 

uppfattningen är viktigare eftersom lärarens uppmuntran till eleverna kan variera. Den binära 

variabeln innebär att resultaten 0-4 slås ihop till 0, medan 5-9 omvandlas till 1. Den aggregerade 

variabeln har en spridning från det lägsta värdet i en klass (1,0878) till det högsta värdet i en 

klass (2,759) på en skala 0–3 (medelvärde: 2,147 och median: 2,140). 

 

3.6 Analysmetoder 

För att analysera sambanden mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna har 

jag använt olika varianter av regressionsanalys. Dels används bivariata regressioner, men 

framförallt multipla linjära regressioner. Observera att de flesta variabler inte ligger på en 

intervallskalenivå, men att de i analysen ändå används som en intervallskala.  

Dessutom används interaktionseffekter i en del regressioner för att kontrollera om effekten 

skiljer sig mellan olika fall. I en multivariat regression (y = a + b1x1 + b2x2 + e) 59 blir de kausala 

sambanden av b2 och b2 en genomsnittlig effekt oavsett värdena på x1 och x2. Med en 

interaktionseffekt kan vi få reda på hur värdena på b1 och b2 varierar beroende på värdena av x2 

och x1. Idén bakom interaktionseffekten innebär således att styrkan i en variabeln samvarierar 

med en annan variabel, vilket kan vara användbart för att se om effekten skiljer sig åt i olika 

fall. Till exempel om man vill jämföra två olika fall såsom två olika politiska system.60 I mitt 

fall vill jag se om effekten av en viss lärmiljö skiljer beroende på olika fall av elevernas sociala 

bakgrund. Interaktionseffekten blir då ytterligare en variabel i modellen som visar skillnaden 

                                                 
59 y = den beroende variabeln, b = koefficienter för effekten på den beroende variabeln, x = oberoende variabler 

e = okända förklaringar, ej med i uträkningen. b1x1 = den första oberoende variabeln, koefficienten av den beroende 

variabeln multiplicerat med antalet skalsteg (x) av den oberoende variabeln på x-axeln. b2x2 = den andra oberoende 

variabeln, 
60 Teorell och Svensson (2007) s.195 
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när flera variabler kombineras. Med interaktionseffekten ser regressionsmodellen ut så här: y = 

a + b1x1 + b2x2 + b3(x1* x2) + e. Är x2 = 0 är också tillskottet från interaktionseffekten för b1x1 

lika med 0. Kontentan är att b-koefficienterna kan tolkas som den kausala effekten i respektive 

variabel där värden på den andra variabel är 0. Med de variabler som används i analysen ser 

bland annat en av regressionsmodellerna ut enligt modellen:  

 

Självskattad politisk kompetens =  

Politiskt intresse i hemmet + Öppet klassrumsklimat + Politiskt intresse i hemmet*Öppet 

klassrumsklimat 

 

För att tolkningen ska bli ännu tydligare har de oberoende variabler som använts regressionerna 

kodats om till binära skalor. I modellen på nästa sida förklarar jag hur interaktionseffekten kan 

tolkas. I Fall 1 är den kausala effekten av positiv skolmiljö b2*1, medan den i Fall 2 är b2*1 + 

interaktionseffekten och där det förväntade värdet i fall två utgörs av hela modellen. Rutan i 

vänstra övre hörnet utgörs endast av konstanten (interceptet), det högra övre hörnet utgörs av 

konstanten samt b-koefficienten för effekten av en politiskt intresserad förälder. I det nedre 

vänstra hörnet räknas endast effekten av en positiv skolmiljö, då dessa saknar en politiskt 

intresserad förälder. I det nedre högra hörnet räknas effekten av att ha både en politiskt 

intresserad förälder samt en positiv skolmiljö. För att finna stöd för kompensationseffekten bör 

således interaktionseffekten ha en negativ lutning – det vill säga en mindre effekt om eleven 

kommer från en politiskt intresserad hemmiljö. 

 

Analysschema 

 0 – Fall 1 1 – Fall 2 

0 - negativ skolmiljö y = a + b1*0 + b2*0 + b3(0*0) y = a + b1*1 + b2*0 + b3 (1*0) 

1 - positiv skolmiljö y = a + b1*0 + b2*1 + b3(0*1). y = a + b1*1 + b2*1 + b3 (1*1) 
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4. Resultat 

4.1 Effekten av ett öppet klassrumsklimat 

Regressionsanalysen visar att det eventuellt skulle kunna finnas ett samband mellan ett öppet 

klassrumsklimat och den beroende variabeln, det vill säga elevernas självskattade politiska 

kompetens). Effektskillnaden är signifikant, men inte särskilt markant. Eleverna som upplever 

sig ha ett öppet klassrumsklimat får ett förväntat värde på 8,13 (PE-skala 0–18), medan elever 

som upplever sig ha ett något mindre tolerant klassrum har ett förväntat värde på 7,08. Det finns 

således ett positivt samband i analysen mellan den beroende variabeln och ett öppet 

klassrumsklimat. 

Regressionstabellen nedanför innehåller tre bivariata regressioner, en mulitivariat regession 

samt en regression med en interaktionsmodell. I den första kolumnen visas effekten av 

elevernas uppfattning av klassrumsklimatet som en dummyvariabel. B-koefficienten (1,0544) 

visar den förväntade ökningen på PE-skalan (0–18) för varje steg på x-axeln (0–1). Konstanten 

är detsamma som det förväntade värdet för elever som tycker att det aldrig eller sällan går att 

ta upp åsikter som riskerar att ogillas av klassen. 

 

Tabell 2. Självskattad politisk kompetens – effekten av öppet klassrumsklimat 

T-värden i parenteser. **p<0,10 **p<0,05 ***p <0,01 

 

  

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Öppet klassrumsklimat 

(skala 0–1) 

 

1,0544*** 

(8,464) 

  0,7593*** 

(6,281) 

0,5628*** 

(2,779) 

Öppet klassrumsklimat 

(Aggregerat) 

(skala 0–3) 

 

 2,4249*** 

(13,643) 

   

Politiskt intresse i hemmet 

(0–1) 

 

  2,89924*** 

(26,85) 

2,8171*** 

(25,977) 

2,5864*** 

(11,786) 

Interaktionseffekt 

Öppet klassrumsklimat  

x Politiskt intresse i hemmet 

 

    0,3052 

(1,209) 

 

Konstant 7,0805*** 

(64,308) 

2,8975*** 

(7,826) 

5,88615 *** 

(65,28) 

5,3533***  

(42,501) 

5,4962*** 

(94,37) 

N 6585 6632 6442 6400 6400 

Justerat R2 0,01062 0,02716 0,1005 0,1046 0,1047 

Regressionsstandardfel 4,18 4,149 3,982 3,968 3,968 
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Kolumn tre förevisar ett starkt samband mellan föräldrarnas intresse för politik och elevernas 

självskattning kring sin egen kompetens. Elever med politiskt intresserade föräldrar har ett 

förväntat värde på 8,79 (0–18) jämfört med 5,89 för eleverna vars föräldrar är mindre 

intresserade av politik. Det bekräftar sambandet mellan kontrollvariabeln och den beroende 

variabeln, men vilka mekanismer som förklarar detta är oklart. En inte allt för vågad gissning 

utifrån tidigare forskning är att vårdnadshavarnas attityder avspeglas hos eleverna, likväl som 

vårdnadshavarnas egen närhet och eventuella engagemang i politiken. Hemförhållanden som 

har en positiv och uppmuntrande inverkan gällande politik, ger också förutsättningar för en 

större självskattning till den egna politiska kompetensen. Frågan är följaktligen om skillnaderna 

utjämnas genom att genom politisk socialisering i andra miljöer. En elev som inte får samma 

uppmuntran hemifrån med medföljande attityder, skulle då enligt kompensationshypotesen 

istället kunna få det från skolan. 

Den fjärde kolumnen visar multivariat regression mellan den beroende variabeln, oberoende 

variabeln och kontrollvariabeln. B-koefficenten för den oberoende variabeln (öppet 

klassrumsklimat) avtar något när den testas med kontrollvariabeln, men effekten är fortfarande 

signifikant.  

Den femte kolumnen visar regressionen med interaktionseffekten. Denna visar att det inte 

finns någon signifikant skillnad gällande klassrumsklimatets påverkan på elever med olika 

hemförhållanden, eller rättare sagt föräldrarnas intresse för politik. Det innebär att vi med det 

här resultatet inte finner något stöd för kompensationshypotesen i denna fallstudie. Förutsatt att 

det finns ett kausalt samband mellan variablerna innebär det dessutom att eleverna får ett likartat 

påslag, oavsett föräldrarnas intresse för politik. Interaktionseffekten är inte statistiskt 

signifikant, men visar att ett öppet klassrumsklimat ger ett större påslag på elever som har 

politiskt intresserade föräldrar (0,3052), vilket i så fall pekar på en motsatt effekt sett till 

kompensationshypotesen. Eftersom skillnaden inte är signifikant går det dock inte att dra några 

större slutsatser kring detta. Istället konstaterar jag att kompensationshypotesen inte får stöd i 

den här delen. Om det finns en korrelation mellan ett öppet klassrumsklimat och elevernas 

politiska självskattning, innebär det i så fall ett ungefär lika stort påslag oavsett föräldrarnas 

intresse. På nästa sida sammanfattas resultatet i en fyrfältare med förväntade värden utifrån 

interaktionseffekten. Om kompensationshypotesen hade varit gällande hade skillnaderna i de 

två övre fälten utjämnats i de nedre fälten.   
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Tabell 3. Förväntade värden av självskattad politisk kompetens 

   

Social bakgrund 

 

  Lågt politiskt intresse i 

hemmet  

= 0 

Högt politiskt intresse i 

hemmet  

= 1 

Skolfaktor 

Mindre öppet 

klassrumsklimat  

= 0 

5,4962 8,0826 

 Öppet 

klassrumsklimat  

= 1 

6,059 8,9506 

 

Genom att titta på spridningsmåtten i regressionstabell 1 får vi också en uppfattning om 

förklaringsvärdet och styrkan i sambanden. R2 är ett mått på andelen förklarad varians. Ju 

närmare siffran är 1, desto närmare har vi kommit en perfekt anpassning.61 I det här fallet får vi 

därmed en förklaringskraft på endast 1 %. Det är dock inte särskilt oväntat om vi går tillbaka 

till teorin där flera socialiseringsmekanismer samverkar. Den vetenskapliga normen om få 

starka förklaringsmodeller får snarare ses som en utopi i det här fallet.62 Men det låga värdet på 

R2 förtar ändå förklaringsvärdet delvis, då det visar att öppet klassrumsklimat inte tycks spela 

en helt avgörande roll för den politiska socialiseringen som helhet. Skolan skulle i så fall ha en 

ganska liten betydelse totalt sett. 

Med regressionsstandarfelet avses den genomsnittliga avvikelsen längs regressionslinjen. 

Om regressionsstandardfelet ligger nära noll innebär det att alla analysenheter ligger längs 

regressionslinjen, vilket innebär en nästintill perfekt förklaringsmodell. Jag lägger dock inte 

någon större vikt vid att analysera spridningsmåtten eftersom förklaringsvärdena och 

förändringarna mellan kolumnerna är väldigt små. Att b-koefficienten i den andra bivariata 

modellen är större beror på att konstanten har blivit lägre och att färre fall befinner sig nära y-

axeln (lägsta fallet är 1,25). Kolumn 2 visar att det finns en effekt av öppna klassrumsklimat, 

både utifrån egna upplevelser samt hur klassen i helhet uppfattar klassrumsklimatet. 

Politiskt intresse i hemmet har däremot en betydligt större förklaringskraft och förklarar 

cirka 10 % av den förklarade variansen. B-kofficienten är närmare 2,9 nivåer högre för elever 

som kommer från politiskt intresserade hem.  

                                                 
61 Teorell och Svensson (2007) s.201 
62 Ibid. s.202 
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Regressionsmodellen med interaktionsmodellen måste tolkas annorlunda. Först ser vi att 

interaktionseffekten inte är statistiskt signifikant. T-värdet, som helst borde den ligga utanför -

2 och 2, befinner sig mellan dessa värden på 1,2. Med andra är ord är det inte statistiskt 

säkerställd att det finns en effektskillnad mellan de två fallen.  

Konstanten tolkas som det fall där båda variablerna är noll, det vill säga det förväntade värde 

för eleverna som varken har politiska föräldrar eller ett öppet klassrumsklimat. Den första B-

koefficienten (0,5628) tolkas som effekten av ett öppet klassrumsklimat, där det politiska 

intresset i hemmet är noll. Adderat med konstanten får vi fram det förväntade värdet för dessa 

fall. På samma sätt tolkas den andra koefficienten som effekten av politiskt intresse i hemmet 

när det inte finns ett öppet klassrumsklimat. Det innebär i sin tur att effekten för ett öppet 

klassrumsklimat med politiskt intresserade föräldrar hem hamnar på 0,868 (0,5628 + 

interaktionseffekten 0,3052) jämfört med 0,5628 för den andra gruppen. Det förväntade värdet 

får vi fram genom att addera konstanten med samtliga koefficienter, inklusive 

interaktionseffekten. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant och jag finner inget stöd för 

vare sig kompensationshypotesen eller motsatsen i relation till ett öppet klassrumsklimat.  

Resultaten blir helt annorlunda med den aggregerade variabeln i en interaktionseffekt. 

Istället för att jämföra inom klasserna framträder en tydligare jämförelse mellan klasserna. Det 

visar att ett öppet klassrumsklimat helt klart betyder mer för elever som har politiskt 

intresserade föräldrar. Eventuellt innebär det att elever som redan har ett stort politiskt 

självförtroende får ett särskilt stort lyft av öppna klassrum. 

 

Tabell 4. Självskattad politisk kompetens – effekten av öppet klassrumsklimat (aggregerat) 

T-värden i parenteser. *p<0,10 **p<0,05 ***p <0,01 

 

 (1) (2) (3) 

Öppet klassrumsklimat 

(Aggregerat) 

(skala 0–3) 

 

2,4249*** 

(13,643) 

 1,3062*** 

(4,076) 

Politiskt intresse i hemmet 

(0–1) 

 

 2,89924*** 

(26,85) 

0,6941 

(0,888) 

Interaktionseffekt 

Öppet klassrumsklimat (aggregerat)  

x Politiskt intresse i hemmet 

 

  1,0225** 

(2,695) 

 

Konstant 2,8975*** 

(7,826) 

5,88615 *** 

(65,28) 

3,2438*** 

(4,958) 

n 6632 6442 6442 

Justerat R2 0,02716 0,1005 0,1047 

Regressionsstandardfel 4,149 3,982 3,968 
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4.2 Uppmuntran från läraren 

Resultatet blir inte annorlunda angående uppmuntran från läraren, som rent teoretiskt borde ha 

en mer kompensatorisk funktion. I den första kolumnen ser vi istället att uppmuntran har en 

lägre förklarad varians än den förra oberoende variabeln. B-koefficienten (0,8286) visar 

förvisso på ett signifikant samband mellan uppmuntran och elevernas självskattade politiska 

kompetens. Trots att en aggregerad variabel torde ha mindre betydelse när det kommer till 

uppmuntran, så visar ändå klassens gemensamma svar att lärarnas uppmuntran har en betydelse. 

Kolumn 4 visar på en kvarstående effekt i en multivariat regression. Kolumn 5 visar precis 

som i föregående del ingen statistisk signifikans på interaktionseffekten. Skillnaden är nästan 

helt obefintlig och visar snarare på en positiv lutning för elever med politisk intresserade 

föräldrar. Med andra ord finner jag heller inget stöd för kompensationseffekten i den här 

analysen.  

 

Tabell 5. Självskattad politisk kompetens – uppmuntran från läraren 

T-värden i parenteser. **p<0,10 **p<0,05 ***p <0,01 

 

Uppmuntran från läraren har också ett lägre förklaringsvärde än modellen för det öppna 

klassrummet. Det finns förvisso litet samband, men den förklarade variansen endast är 0,5 %. 

Interaktionseffekten har en mycket låg statistisk signifikans och effekten är i princip 

obefintlig. Effekten av lärarens uppmuntran minskas dock inte särskilt mycket av 

kontrollvariabeln, vilket ändå stöder att det eventuellt finns ett litet förklaringsvärde. Trots att 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

Uppmuntran från läraren 

(skala 0–1) 

 

0,8286*** 

(5,88) 

  0,7593*** 

(4,319) 

0,5245* 

(2,287) 

Uppmuntran från läraren 

(Aggregerat)  

(skala 0–3) 

 

 2,4867*** 

(13,024) 

   

Politiskt intresse i hemmet 

(0–1) 

 

  2,89924*** 

(26,85) 

2,8171*** 

(26,238) 

2,7681*** 

(10,675) 

Interaktionseffekten 

Uppmuntran från läraren  

*Politiskt intresse i 

hemmet 

 

    0,1021 

(0,2294) 

 

Konstant 7,2167*** 

(55,90) 

2,5574*** 

(6,186) 

5,88615 *** 

(65,28) 

5,4308*** 

(38,060) 

5,4839*** 

(26,632) 

n 6543 6632 6442 6366 6366 

Justerat R2 0,005105 0,04672 0,1005 0,102 0,1018 

Regressionsstandardfel 4,187 4,154 3,982 3,971 3,972 
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de inte finns någon signifikant skillnad kan resultatet presenteras med denna fyrfältare. Den 

visar att det förväntade värdet för politisk självskattning är högre med uppmuntran från 

läraren, men det är inte så att eleverna i det nedre vänstra hörnet får ett större uppsving 

jämfört med fallet i det nedre högra hörnet. 

 

Tabell 6. Förväntade värden av självskattad politisk kompetens 

   

Social bakgrund 

 

  Lågt politiskt intresse i 

hemmet  

= 0 

Högt politiskt intresse i 

hemmet  

= 1 

Skolfaktor 

Mindre 

uppmuntran från 

läraren  

= 0 

5,4839 8,250 

 Mycket 

uppmuntran från 

läraren 

= 1 

6,00084 8,8786 

 

4.3 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis ger ingen av de oberoende variablerna stöd för kompensationshypotesen. 

Skolan kan mycket väl ha en positiv effekt genom rätt undervisning, men det är ingen grupp 

som har fått ett särskilt stort lyft. Utifrån analysen fyller alltså undervisningen ingen direkt 

kompensatorisk funktion i den politiska socialiseringen. Däremot finns tecken på motsatsen, 

det vill säga att ett öppet klassrumsklimat snarare gynnar elever med ett politiskt kapital. 

Resultatet går därmed emot slutsatserna i Sofia Sohl och Cecilia Arensheimers studie kring 

skolans påverkan på political efficacy och dess kompensatoriska effekt. Skillnader i metod, 

urval och genomförande kan förstås påverka en hel del, men likaså utgör fallen två olika typer 

av populationer. Medan Sohl och Arensheimer studerar gymnasieelever, utgörs populationen i 

ICCS av högstadieelever. Det innebär att eleverna eventuellt har flera år kvar i skolan och att 

en kompensationseffekt kan ske längre fram. Men i fram till årskurs 8 och 9 finner jag i det här 

fallet inget stöd för kompensationseffekten. Snarare stöder resultaten i med de aggregerade 

variablerna den motsatta effekten av kompensationseffekten, den som Hooghe och 

Dassonneville (2011) tidigare visat. I en normativ diskussion skulle det förstås kunna ses som 

ett problem eftersom skolan snarare tycks utöka klyftorna, vilket försämrar förutsättningarna 

för politisk jämlikhet i samhället. 
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Skolan tycks dock ha en relativt liten inverkan i den politiska socialiseringen i sin helhet, 

även om det finns ett positivt samband. För att koppla resultaten till Beaumonts modell kan vi 

se det öppna klassrumsklimatet som en del i social uppmuntran och nätverkande, medan läraren 

står för de stärkande effekterna respektive de positiva attityderna. Resultatet ger ett litet stöd 

för Beaumonts modell, som dock inte bara inkluderar skolan utan alla sociala miljöer. En 

vidarestudie skulle kunna eventuellt kunna gå in i ett mikroperspektiv och studera elever och 

identifiera elever som huvudsakligen har fått sitt politiska självförtroende eller intresse från 

skolan. Detta för att ta reda på exakt vilka mekanismer som har varit av betydelse för just dessa 

elever.  
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