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Sammanfattning 
Samhällskunskapen i den svenska skolan har en normativ uppgift i att forma morgondagens 

medborgare vilket gör skolämnet till ett intressant analysobjekt. Vilka medborgare man vill ha i 

samhället är och har länge varit en omdebatterad fråga. Läroplanen kan ses som skolans främsta 

styrdokument genom vilken varje generation fostras till önskade medborgare. Läroplanen har 

förändrats över tid och det påstås att den har blivit allt mer individfokuserad med en betoning på 

kritiskt tänkande. Med tanke på att läroplanen länge strävat efter att fostra demokratiska 

medborgare men på olika sätt är det av intresse att veta vilken typ av demokratiska medborgare 

som fostras av den aktuella läroplanen.  

För att undersöka detta används Westheimer och Kahnes medborgaridealsteori och den 

appliceras genom en form av tematisk analys på det nationella provet i samhällskunskap för årskurs 

9. Medborgaridealsteorin presenterar tre olika typer av medborgare som kan fostras genom 

undervisning, dessa tre är: den personligt ansvariga medborgaren; den deltagande medborgaren och den 

rättviseorienterade medborgaren. Materialet som har använts är elevsvar från det nationella provet i 

samhällskunskap samt medföljande exempelsvar i bedömningsstödet. Undersökningen visar att den 

rättviseorienterade medborgaren är det vanligast förekommande idealet tätt följt av den personligt ansvariga 

medborgaren. Den deltagande medborgaren förekommer i lägre utsträckning än de andra två. När det 

kommer till det deltagande medborgaridealet är det anmärkningsvärt att det främst är det passiva 

kunnandet om samhällets funktioner som får mest utrymme i jämförelse med det aktiva 

samhällsdeltagandet. 

Resultatet går i linje med tidigare forskning kring svenska elevers samhällskunskaper samt 

forskning kring vad som lyfts fram i svenska läroplaner.  

 

Nyckelord: Samhällskunskap; medborgarideal; demokratifostran; nationella provet i 

samhällskunskap 
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1. Inledning 
Samhällskunskap är ett brett skolämne som innehåller många olika aspekter av det samhälle vi lever 

i. Elever i den svenska skolan ska lära sig om politik, lag och rätt, arbetsmarknaden, sociala 

strukturer med ett flertal ytterligare kunskapsområden som alla ska rymmas inom en viss tidsram 

under en elevs skolgång. På grund av det omfattande ämnesstoffet blir det naturligt att man som 

lärare får göra avvägningar gällande vad som ska gås igenom på lektionerna, samt vad som får mer 

tid och vad som bortprioriteras. Ingegerd Ekendahl, Lars Nohagen och Johan Sandahl är forskare 

vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik vid Stockholms universitet och de menar att 

samhällskunskapsämnet syftar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter att förstå både 

omvärlden och sig själva samt att använda dessa kunskaper i samhället. De ska även kunna granska 

och kritisera andras politiska och ideologiska åsikter. Vidare påpekar författarna att skolans 

demokratiuppdrag är och har varit en viktig och central del i den svenska läroplanen. 

Demokratibildningen ämnar ge elever kunskaper och förmågor som möjliggör politiskt handlande 

och reflektion över sin egen ideologiska övertygelse. Det har fallit sig naturligt att 

samhällskunskapen har fått axla stora delar av demokratiundervisningen (Ekendahl, Nohagen & 

Sandahl, 2015, s. 46). 

Ekendahl, Nohagen och Sandahl hänvisar till en studie av de två pedagogikforskarna Erik Amnå 

och Joakim Ekman som belyser att det politiska deltagandet hos unga i Sverige har minskat över 

tid. Skolungdomar är däremot långt ifrån politiskt likgiltiga. De håller sig uppdaterade och är 

intresserade av politiska frågor men författarna beskriver ungdomarna som “stand-by-

medborgare", då de inte nödvändigtvis är deltagande i samhället men däremot aktiva i diskussioner 

på sociala medier (Amnå & Ekman 2014). Svenska ungdomar är alltså fortfarande politiskt 

medvetna och politiskt aktiva, men på ett annat sätt än vad de var förr. Givet att 

samhällskunskapsämnet är det ämne som har den mest centrala rollen i medborgarskapsfostran 

vore det därför av intresse att undersöka hur ämnet bidrar till vilken typ av medborgare vi får i 

samhället. 

De nordamerikanska pedagogikforskarna Joel Westheimer och Joseph Kahne (2004) har 

undersökt hur olika typer av utbildningar för demokrati kan generera olika typer av medborgare. 

De menar att läroplanen i stor utsträckning styr vilken typ av medborgare som utbildas. De tre 

medborgarideal som Westheimer och Kahne identifierar är den personligt ansvariga medborgaren, det 

deltagande medborgaren och den rättviseorienterade medborgaren. Dessa tre ideal kommer att vara centrala 

för undersökningen i detta arbete. Syftet med uppsatsen är kortfattat att undersöka medborgarideal 

i det nationella provet i samhällskunskap.  
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Uppsatsen är upplagd på följande vis: Först ges en kort bakgrund till undersökningsområdet, 

följt av en redogörelse för syfte och frågeställningar. Därefter presenteras Westheimer och Kahnes 

teori, tidigare forskning samt metod och material. Detta följs av en resultatdel där resultaten från 

undersökningen presenteras, samt en analys- och diskussionsdel där dessa analyseras och 

diskuteras. Uppsatsen avslutas med en konklusion av arbetet.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av samhällskunskapsämnets historiska bakgrund att 

presenteras. Det kommer även att redogöras för de nationella proven, samt presenteras fakta kring 

det nationella provet i samhällskunskap mer specifikt. Vidare kommer även 

samhällskunskapsämnets innehåll i den aktuella läroplanen att presenteras kort.  

 

2.1 Samhällskunskapens historia 
Tomas Englund skriver att samhällsorientering är ett ämnesområde som har vuxit fram stegvis i 

skolan. Viss samhällsorientering har dock alltid funnits i skolan, då denna som institution alltid har 

haft en socialiserande funktion. Englund menar att det finns två olika sätt som skolan verkar 

socialiserande på: dels som samhällsinstitution, dels genom innehållet (1992, s. 139). Med 

utgångspunkt i detta menar Englund att den samhällsfostran som sker i skolan oundvikligen 

påverkas av samhället och påverkansfaktorer inom det (Englund, 1992, s. 141).  

Englund gör en översiktlig periodindelning av den svenska skolans samhällsfostran. Han menar 

att de första hundra åren, från folkskolans införande 1842, präglades av det han kallar för 

patriarkalisk samhällsfostran. De elever som gick i folkskolan tillhörde de lägre samhällsskikten, som 

styrdes av de övre samhällsskikten. Dessa skulle fostras in i den existerande samhällshierarkin. 

Demokratins genombrott och införandet av en ny undervisningsplan 1919 medförde viss 

förändring i den svenska skolan, men hierarkifostrandet bestod till viss del. (Englund, 1992, s. 141–

142). 1919 infördes förutom en ny undervisningsplan även tvåårig fortsättningsskola, som var en 

obligatorisk fortsättning efter folkskolan för de som inte fortsatte till andra skolformer. I samband 

med detta infördes även undervisning i medborgarkunskap (Englund, 1992, s. 150–151). 

Mot slutet av andra världskriget skedde stora förändringar i synen på utbildning. Lika rätt till 

utbildning betonades i allt större utsträckning och likaså betydelsen av medborgare som verkade 

för demokrati. År 1962 förändrades skolsystemet i och med införandet av nioårig grundskola för 

alla, vilket Englund menar kan ses som en betydande reform i det svenska skolväsendet (Englund, 

1992, s. 143). I samband med införandet av den gemensamma grundskolan 1962 infördes 

samhällskunskap som ämne. Samhällskunskapsämnet syftade till att förbättra elevers kunskap om 

samhället och förbereda dem för ett vuxenliv i detsamma (Englund, 1992, s. 155). 

Henrik Åström Elmersjö menar att fokus i skolan under 1970-talet var att utbilda kollektivt 

orienterade individer, som verkade ansvarstagande i samhället. I samhällskunskapsämnet mer 

specifikt var ämnesinnehållet i Lgr69 (Läroplan för grundskolan) såväl som Lgy70 (Läroplan för 

gymnasieskolan) inriktat på det kollektiva ansvaret som ansågs vara viktigt för alla medborgare. 

Denna inriktning kvarblev till stor del i den nya läroplanen för grundskolan som infördes 1980. I 
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samhällskunskapens nya kursplan för gymnasieskolan från 1978 ser Åström Elmersjö däremot en 

utveckling mot en individualistisk utbildningsdiskurs. Liknande utveckling går att se i den nya 

kursplanen för samhällskunskapsämnet i grundskolan från 1994. Tonvikten läggs nu på den 

enskilda medborgaren och dennes förmåga att påverka samhället, snarare än på individen som en 

del av kollektivet. Åström Elmersjö menar att utvecklingen mot ett mer individfokuserat 

medborgarideal fortsätter in på 2000-talet (Åström Elmersjö, 2020, s. 3–4).  

 

2.2 Samhällskunskapsämnet idag 
Det centrala innehållet för samhällskunskap i årskurs 7–9 är uppbyggt av sex övergripande 

områden: Individer och gemenskaper, Samhällsresurser och fördelning, Beslutsfattande och politiska idéer, 

Rättigheter och rättsskipning, Information och kommunikation, samt Granskning av samhällsfrågor. Inom 

området som berör individer och gemenskaper fokuseras på bland annat socioekonomiska förhållanden, 

välfärdssystemet och migration. Inom området Samhällsresurser och fördelning ligger fokus på ekonomi 

i ett globalt och lokalt perspektiv, ekonomisk ojämlikhet och arbetsmarknaden. Området 

Beslutsfattande och politiska idéer fokuserar på bland annat styrelseskick, politiska system och FN:s 

arbete. Området Rättigheter och rättsskipning är inriktat på bland annat mänskliga rättigheter 

minoriteter, fri- och rättigheter, samt rättssystemet. Området som berör information och 

kommunikation fokuseras på media ur olika perspektiv. Området Granskning av samhällsfrågor 

fokuserar på samhällsfrågor och källkritik (Skolverket, 2022a, s. 4–5). Samhällskunskapsämnet kan 

således sägas vara ett relativt brett ämne inom vilket många olika områden behandlas.  

 

2.3 Nationella prov 
Nationella prov skrivs av samtliga elever som går en viss årskurs i grundskolan eller läser en viss 

kurs i gymnasieskolan. I grundskolan skriver elever i årskurs 3, 6 och 9 nationella prov (Skolverket, 

2022b). På Skolverkets hemsida står det att läsa: ”Syftet med de nationella proven är att stödja 

betygssättningen, förutom i årskurs 3 där syftet är att stödja bedömningen av uppfyllda kriterier för 

bedömning” (Skolverket, 2022b). 

Det nationella provet i samhällskunskap infördes i den svenska skolan läsåret 2013/2014 i 

samband med den nya läroplanen Lgr11, och genomförs i årskurs 9. Det är Statistiska Centralbyrån 

som slumpmässigt fördelar vilka elever som ska skriva provet i samhällskunskap och vilka som ska 

skriva prov i ett annat SO-ämne. Ungefär 25 000 elever per år skriver provet i samhällskunskap 

(Löfstedt, 2018, s. 3–4). Skolorna får information om vilket SO-ämne eleverna ska skriva prov i 

ungefär en månad i förväg. Detta eftersom undervisningen i de fyra SO-ämnena inte ska påverkas 

av vilket av ämnena eleverna ska skriva nationellt prov i (Skolverket, 2022c).  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syfte: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad för typ av medborgare som utbildas i 

samhällskunskapsämnet i den svenska skolan. Som en del i detta ämnar vi identifiera vad staten 

vill ha för medborgare och huruvida detta stämmer överens med elevernas uppvisade 

medborgartyper. För att ta reda på detta har vi utgått från Westheimer och Kahnes tre 

medborgarideal som teoretisk utgångspunkt. Studieobjektet för detta arbete är det nationella 

provet i samhällskunskap för årskurs 9. Genom att använda det nationella provet ges en bra bild 

av vad staten, genom provkonstruktörerna, är ute efter för medborgartyper samt vilka typer av 

medborgare som eleverna faktiskt uppvisar. Fördelen är då att samma analysverktyg kan 

användas för att mäta båda urvalsunderlagen. Vi hävdar att vår studie bidrar till det existerande 

forskningsfältet genom att applicera Westheimer & Kahnes medborgaridealsteori på det 

nationella provet i samhällskunskap, vilket inte gjorts tidigare. Detta kommer även bidra till en 

förståelse kring medborgaridealsförmedlingen i svensk skola. 

För att ta reda på detta används fyra forskningsfrågor som riktlinje genom undersökningen. 

Fråga A är vår huvudfråga och de resterande frågorna är underfrågor till denna. Våra 

forskningsfrågor är:  

  

A) Vilken typ av medborgare fostras av samhällskunskapsämnet i den svenska skolan? 

B) Hur ser fördelningen ut mellan medborgaridealen i det nationella provet i 

samhällskunskap?  

C) Hur väl stämmer medborgaridealen överens mellan det provkonstruktörerna är ute efter 

samt vad eleverna uppvisar? 

D) Hur värderas de olika medborgaridealen i betygssättningen? 

2 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Studien tar sin 

utgång i en teori om medborgaridealsförmedling i undervisningen. I metodkapitlet beskrivs 

närmare hur vi har operationaliserat teorin.   

Joel Westheimer och Joseph Kahne presenterar tre olika medborgarideal som de anser präglar 

undervisningen om samhället i skolan. De tre medborgaridealen är: the personally responsible citizen, the 

participatory citizen och the justice oriented citizen. Flera av medborgaridealen kan förekomma i samma 

läroplan eller undervisningsprogram, men det är inte nödvändigtvis så. Vidare kan en läroplan eller 

ett undervisningsprogram vara huvudsakligt inriktat på ett av medborgaridealen, men ha inslag av 

ett, eller flera andra medborgarideal (Westheimer & Kahne, 2004, s. 3). 

The Personally Responsible Citizen, som vi i uppsatsen kommer att benämna den personligt ansvariga 

medborgaren, kan beskrivas som ansvarstagande. Hon/han tar ansvar genom att exempelvis följa 

lagar, återvinna och plocka skräp. Att bidra till det gemensamma genom att själv agera 

ansvarstagande kan sägas vara en bra beskrivning av detta medborgarideal. Vidare skriver 

Westheimer och Kahne att ärlighet, självdisciplin och hårt arbetande är eftersträvansvärda 

egenskaper hos den personligt ansvariga medborgaren (Westheimer & Kahne, 2004, s. 3). 

The Participatory Citizen, som vi i uppsatsen kommer att kalla den deltagande medborgaren, deltar aktivt 

i samhällets olika delar. Utbildning inriktad på detta medborgarideal är fokuserad på att på olika 

sätt bidra till det gemensamma. Eleverna lär sig om samhällets olika institutioner och om hur man 

kan arbeta i lokala organisationer, och uppmuntras omsätta dessa kunskaper till handling. Det kan 

exempelvis handla om att organisera hjälp till människor i nöd (Westheimer & Kahne, 2004, s. 4). 

Det tredje medborgaridealet, The Justice Oriented Citizen, kommer vi i uppsatsen att kalla den 

rättviseorienterande medborgaren. Inom detta utbildningsideal ligger fokus på att förstå, analysera och 

kritisera strukturer i samhället. Följaktligen står ofta orättvisor i samhället i fokus inom detta ideal. 

Även det rättviseorienterade medborgaridealet är inriktat på arbete för kollektivet. Idealet utmärker 

sig dock genom uppmuntran till kritisk analys. Medborgare uppmuntras göra skillnad i samhället 

genom att engagera sig för strukturförändringar, snarare än att delta i temporära lösningar på större 

problem. Att samhällets orättvisor och förbättringsmöjligheter i större utsträckning betonas inom 

det rättviseorienterade medborgaridealet innebär inte något fokus på en särskild politisk inriktning; 

det är det kritiska tänkandet som står i fokus. Som en del i detta behöver elever lära sig att se andra 

personers perspektiv (Westheimer & Kahne, 2004, s. 4–5). 

         Westheimer & Kahne använder matinsamling till behövande för att exemplifiera skillnaderna 

mellan de olika medborgaridealen. De menar att den personligt ansvariga medborgaren skulle förstå 

sin plikt att bidra till samhället och därmed skänka mat till matinsamlingen. Den deltagande 
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medborgaren skulle snarare än att enbart skänka mat, vara den som anordnade matinsamlingen. 

Den rättviseorienterade skulle i stället agera på orsaken till att en matinsamling behövs, exempelvis 

fattigdom (Westheimer & Kahne, 2004, s. 3–4). 
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5. Forskningsöversikt 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning kring medborgarideal och svenska elevers kunskaper 

samt uppsatsens samhällsdidaktiska relevans att presenteras. En vanlig ingångsväg i att identifiera 

medborgarideal brukar vara att analysera undervisningen i ett land. Genom att leta efter 

medborgarideal i undervisningen får man en bild av vad för medborgare staten vill ha samt vilka 

värderingar, färdigheter och kunskaper dessa ska inneha. Då det är via skolan som staten kan forma 

morgondagens medborgare är undervisningen i grunden normativ vilket gör den utmärkt för att 

analysera (Wahlström, 2016, s. 179). Inga tidigare studier har undersökt medborgarideal i svenska 

nationella proven men ett vanligt analysobjekt i studier om medborgarideal brukar vara nationella 

läroplaner och kursplaner.  

 

5.1 Westheimer och Kahnes tre medborgarideal 
Joel Westheimer och Joseph Kahne presenterar två utbildningsprogram i demokrati i USA som de 

har studerat med utgångspunkt i det deltagande medborgaridealet och det rättviseorienterade 

medborgaridealet. Det ena programmet, Madison County Youth i Public Service, fokuserade på att 

utbilda eleverna utifrån det deltagande medborgaridealet. Det andra programmet, Bayside Students 

for Justice, syftade till att utbilda eleverna utifrån det rättviseorienterade medborgaridealet. Studien 

genomfördes med en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod, där observationer, intervjuer 

och enkäter används. (Westheimer & Kahne, 2004, s. 7–8).  

     I Madison County Youth in Public Service fick eleverna grundläggande kunskap om samhällets olika 

delar under den första terminen. Nästkommande termin fick de arbeta utifrån en läroplan med 

olika projekt relaterade till lokalsamhället. Ett resultat av utbildningsprogrammet var att de flesta 

av studenterna efteråt beskrev att de fått en starkare vilja att engagera sig i samhället. Westheimer 

och Kahne menar att deltagarna utvecklade egenskaper och åsikter relaterade till det deltagande 

medborgaridealet. Deltagarna utvecklades dock inte i linje med det rättviseorienterade 

medborgaridealet; det vill säga med fokus på strukturella problem och systematiska orättvisor 

(Westheimer & Kahne, 2004, s. 9; 11–13).  

    Läroplanen för utbildningsprogrammet Bayside Students for Justice var fokuserad på att utbilda 

rättviseorienterade medborgare. Programmet inriktades på strukturella ojämlikhetsproblem och 

hur dessa kan bemötas. Studenterna arbetade med projekt inom vilka de identifierade 

samhällsproblem och arbetade för en förändring. Även efter detta projekt uppmättes att 

studenterna fått ett större intresse och en större förståelse för olika typer av samhällsengagemang. 

Det går dock att se tydliga skillnader mellan de båda studieobjekten. I enkätundersökningarna 

framgick att endast studenterna från Bayside Students for Justice förbättrat sin förståelse kring sociala 
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orättvisor och dess orsaker. Dessa studenter förbättrade dock inte sitt kunnande om samhällets 

organisering som sådan. Studenterna som gick Madison County Youth In Public Service hade däremot 

fått mer kunskap kring detta och därutöver även kring exempelvis ledarskap och samhälleligt 

deltagande. (Westheimer & Kahne, 2004, s. 14–15). 

    Westheimer och Kahne menar med utgångspunkt i detta att demokratiundervisning kan ske på 

olika sätt och ge olika resultat. Hur demokratiutbildningen ska utformas blir därför en politisk fråga 

om synen på medborgarskapet. Om demokratiutbildningen syftar till att forma medborgare som 

är både deltagande och rättviseorienterade måste undervisningen ge båda idealen uppmärksamhet 

(Westheimer & Kahne, 2004, s. 21). 

Westheimer och Kahne presenterar ytterligare ett medborgarideal, den personligt ansvarige 

medborgaren. De menar att det personligt ansvariga medborgaridealet får mest uppmärksamhet i 

undervisningen. I relation till detta anser de dock att ett allt för stort fokus på det personligt 

ansvariga medborgaridealet är olämpligt i relation till den demokratiska utbildning som eftersträvas, 

eftersom det gör att fokus flyttas från det kollektiva samhällets ansvar och möjlighet att hantera 

sociala problem till att bli individens ansvar. Westheimer och Kahne menar att det personligt 

ansvariga medborgaridealet fyller en viktig funktion, men att fokuset behöver utvidgas för att reellt 

demokratiska medborgare ska utbildas. Anledningen till detta är att personligt ansvarstagande 

medborgare i sig inte är utmärkande för en demokrati; personligt ansvarstagande medborgare är 

eftersträvansvärda även i icke-demokratier (Westheimer & Kahne, 2004, s. 5–7). 

 

5.2 Medborgarideal i läroplaner 
Den nederländska pedagogikforskaren Gert Biesta (2013) har undersökt den skotska läroplanen 

med målet att finna vilken typ av medborgare som man vill att den nationella utbildningen ska leda 

till. Hans analys visar att medborgarskapet i hög grad är individualistiskt då ens 

medborgarskapsutövning baseras ens individuella kunskaper och färdigheter vilket då lägger grund 

för individens ansvar och val. Detta individualistiska synsätt på medborgarskapet tar form i olika 

attribut man önskar se hos individen. Det räcker inte att individen endast innehar en viss 

kunskapsbas om hur samhället fungerar utan denne måste även veta hur och när kunskapen ska 

användas. Läroplanen lyfter även upp att dessa egenskaper måste följas av ett tillägnande av andra 

egenskaper som självkänsla, självförtroende, beslutstagande och känslomässig mognad för att 

individen ska vara en effektiv medlem av samhället. Alltså lyfts ett väldigt starkt individualistiskt 

tema fram i läroplanen. Biesta identifierar även en trend av att individen sätts in i ett större 

sammanhang där fokus läggs på samhället. Han lyfter dock upp att kursplanen inte lägger mycket 

krut på att beskriva samhället som pluralistiskt eller heterogent. Samhället som han identifierar i 
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kursplanen är i hög grad ett homogent samhälle vilket inte strider mot konceptet av ett effektivt 

medborgarskap men det misslyckas med att förebygga ett demokratiskt sådant. 

Biesta (2013) betonar skillnaden av ett ansvarfullt medborgarskap och ett demokratiskt 

medborgarskap och att de två inte nödvändigtvis är likställda med varandra. Han ställer sin analys 

jämte Westheimer och Kahnes tre medborgarideal, och även fast alla tre går att identifiera i viss 

mån så är den personligt ansvariga medborgaren dominerande i den skotska kursplanen. Risken med 

detta, menar Biesta, är att om allt för mycket fokus läggs på att medborgarna ska vara ansvarsfulla 

medborgare så blir det svårt för medborgarna att se de deltagande bitarna som är essentiella för ett 

demokratiskt samhälle. Det blir även svårt att utkräva ansvar från företag eller makthavare samt att 

identifiera vad medborgarna själva kan göra för att åstadkomma samhällelig förändring. Den 

personligt ansvariga medborgaren är dock det medborgarideal som är mest förekommande enligt 

Westheimer och Kahne (2004, s. 243) men även de lyfter fram problematiken kring att en 

ansvarsfull medborgare inte automatiskt är detsamma som en demokratisk medborgare. 

Det har även genomförts studier om medborgarideal i svenska läro- och kursplaner. Bilden av 

idealmedborgaren i de nationella läroplanerna samt ämnesplanerna i samhällskunskap har skiftat 

över tid i Sverige. Från att ha gått från ett perspektiv av patriarkalism i början av 1900-talet kom 

kursplanen i samhällskunskap att utvecklas till att ha en mer vetenskapligt rationell grundtanke. 

Detta påbörjade en demokratisk idealutveckling i skolan där den vetenskapliga objektivismen 

öppnade en naturlig väg för olika perspektiv av åsikter. Englund (2005, s. 309) menar att den 

vetenskapliga rationalismen öppnade upp för en demokratisk överideologi vilket kom att 

manifesteras allt tydligare i de kommande ämnesplanerna. I 1960-talets svenska läroplaner blev 

skolans demokratiuppdrag tydligare. En utveckling som Englund menar höll i sig till läroplan 80. 

Man ville genom dessa utbilda medborgare som hade mer inflytande och var aktiva i samhället och 

arbetslivet. Skolan skulle även förmedla och förverkliga i eleverna politiska ideal i form av 

demokrati och jämlikhet (Englund, 2005, s. 309–312). 

Om ämnesplanerna i samhällskunskap fram till och med 1980 hade ett starkt fokus på att utbilda 

demokratiska medborgare med fokus på det kollektiva och deltagande så visar Ninni Wahlströms 

studier (2014; 2016) på att fokus i efterföljande ämnesplaner, speciellt i Lgr 11, har skiftat åt ett mer 

individualiserande håll. I en mer globaliserad värld har svenska elever utbildats till att utvärdera, 

analysera och reflektera kring samhällsstrukturer. Inte nödvändigtvis i syfte att ändra dem, utan 

snarare för att utforska dem ur ett vetenskapligt perspektiv. Wahlström benämner det snarare som 

samhällsvetenskap än samhällskunskap (Wahlström, 2014, s. 175). Hennes studie använder sig av 

Barr, Barth och Shermis (1977) typologi om tre utbildningstraditioner inom ämnet 

samhällskunskap. Dessa tre är: medborgarskapsinlärning där läraren förmedlar ett medborgarideal 



 

15 
 

till eleverna; samhällskunskapen lärs ut ur ett vetenskapligt perspektiv; och undervisning som 

fokuserar på att ge eleverna kunskaper och färdigheter att fatta egna beslut. Som nämndes innan 

så finner Wahlström att det framför allt är samhällskunskapen ur ett vetenskapligt perspektiv som 

går att identifiera tydligast i Lgr 11:s kursplan (Wahlström, 2014, s. 174–179).  

Wahlström (2014) poängterar att svenska läro- och kursplaner har kommit att mer och mer sätta 

individen i centrum, något som Biesta (2013) även identifierar i de skotska läroplanerna. Biesta drar 

parallellen mellan den skotska läroplanens individfokus och Westheimer och Kahnes idealtyp om 

den personligt ansvariga medborgaren. Även fast Wahlström inte använt sig av Westheimer och 

Kahnes typologi går det att dra paralleller mellan Wahlströms analys av den svenska kursplanen 

samt Biestas analys av den skotska. Om inte annat så lyfter det upp frågor och funderingar kring 

de svenska läro- och kursplanerna och hur svensk undervisning i samhällskunskap står sig gentemot 

Westheimer och Kahnes medborgarideal. 

 

5.3 Medborgartyper  
Som tidigare nämnts kommer Westheimer och Kahnes (2004) tre medborgarideal att användas i 

denna undersökning. Detta främst för att idealen identifierades och plockades ut i ett 

utbildningssammanhang samt att de har fått ett stort genomslag inom medborgaridealforskning. 

Westheimer och Kahnes ideal togs fram i syfte att undersöka hur utbildning främjar ett framtida 

demokratiskt medborgarskap. Medborgarskapsbegreppet har dock även undersökts ut ett välfärds- 

och samhällsklassperspektiv redan på 1950-talet. T.H. Marshall (1950) diskuterar begreppet 

medborgarskap och formulerar en uppdelning av tre olika typer av medborgarskap: politiskt, civilt 

och socialt medborgarskap som alla tre hjälper att belysa olika typer av rättigheter ett 

medborgarskap innefattar. Andra studier har byggt vidare på Marshalls tre medborgarskapstyper 

som belyser andra samhällsfrågor, t ex. har tillskott som ekonomiskt medborgarskap, rätten till 

arbete och könsrelaterat medborgarskap (se Kolberg, 1991; Kymlicka, 1995; Roche, 1992).  

De brittiska forskarna Butcher och Mullard utvecklade utefter Marshalls medborgarskapstyper 

5 olika dimensioner av medborgarskap för att kunna analysera olika konsekvenser som 

medborgarskap medför i diverse samhällskontexter samt hur och med vad människor identifierar 

sig själva i en samhällskontext. Dessa fem sammanfattas av Gynnerstedt (2001, s. 342–344) och 

benämns som den offentlige medborgaren; den oberoende medborgaren; den kommunitäre 

medborgaren; den berättigande medborgaren; samt konsumentmedborgaren (den sistnämnda är 

ett senare tillskott). Den offentlige medborgaren enligt Butcher och Mullard definieras av pluralitet 

och olikhet samt en öppenhet för diskussion och kompromisser. Den oberoende medborgaren 

anknyts till den privata marknaden samt till liberalism och konkurrens. Denna merborgartyp önskar 
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minimal inblandning av staten. Den kommunitäre medborgaren hänförs till den sociala aspekten 

av samhället där social stabilitet och kontinuitet ger människor en känsla av identitet och 

tillhörighet. Den berättigande medborgaren tilldelas idéer om att sociala rättigheter och kollektiva 

nyttigheter ger dem möjlighet att uppfylla sina livsmål (Butcher och Mullard, 1993). Den 

sistnämnda konsumentmedborgaren finner sin identitet i det denne konsumerar. Vare sig det är 

varor, tjänster eller aktiviteter (Mullard, 1997). 

Butcher och Mullards samt Marshalls medborgartyper utvecklades i ett välfärdsperspektiv för 

att belysa olika fenomen och problem ute i samhället. Det går att se likheter mellan dessa 

medborgartyper och Westheimer och Kahnes medborgarideal och de medborgartyper som 

redogjorts för här ovan skulle kunna användas för analysen i detta arbete. Men eftersom de 

utvecklades för att belysa just välfärdsrelaterade problem tror vi att det vore mer effektivt och mer 

givande att analysera svensk utbildning med Westheimer och Kahnes idealtyper. 

 

5.4 Svenska elevers samhällskunskaper   
Skolverket har publicerat en rapport om ICCS-undersökningen som Sverige deltog i 2016. ICCS 

är en förkortning för International Civic and Citizenship Education Study (Skolverket, 2017, s. 7). Det är 

en internationell studie som syftar till att mäta ”elevers kunskaper, värderingar och engagemang i 

medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor i årskurs 8.” (Skolverket, 2017, s. 7). I rapporten 

presenteras information om studien innehålla och utgångspunkter, samt resultat från densamma. 

Undersökningen har genomförts två gånger; 2009 och 2016. Som tidigare nämnts står demokrati 

och medborgarbildande i fokus i undersökningen (Skolverket, 2017, s. 12). Utgångspunkten är inte 

något specifikt skolämne, vilket skiljer ICCS från andra liknande undersökningar. Åttondeklassare 

från 24 länder deltog i studien 2016 (Skolverket, 2017, s. 16;18). Skolverket menar att 

samhällskunskap är det skolämne som är närmast relaterat till det kunskapstest som genomförs i 

ICCS. Det skriver att ICCS kunskapsundersökning från 2016 stämmer relativt väl överens med 

samhällskunskapsämnets innehåll i högstadiet. (Skolverket, 2017, s. 23–24). 

I det genomförda kunskapstestet presterade svenska elever över det internationella 

genomsnittet. Endast två länder hade högre genomsnitt än Sverige och endast med några poäng. 

(Skolverket, 2017, s. 25–26). Även gällande stöd för människors lika värde är det svenska resultatet 

bland de högsta. En klar majoritet av svenska elever uttrycker starkt stöd för lika möjligheter för 

kvinnor och män, olika etniska grupper och invandrare. Stödet skiljer sig dock beroende på 

exempelvis kön och ursprung (Skolverket, 2017, s. 38). 

    En annan del av ICCS-undersökningen berör elevers engagemang i samhället. Enkäten visar att 

svenska elever placerar sig relativt högt vad gäller benägenhet att diskutera politik- och 

samhällsfrågor på fritiden (Skolverket, 2017, figur 4). Vad gäller upplevd möjlighet till deltagande, 
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inflytande och organisering i skolan ligger Sverige relativt lågt i jämförelse med det internationella 

snittet (Skolverket, 2017, figur 4.6). Vidare placerar sig Sverige även lägre än det internationella 

snittet vad gäller deltagande i olika typer av organisationer. De flesta eleverna har dock varit med i 

en idrottsförening. Vad gäller uppfattning om framtida valdeltagande placerar sig Sverige högre än 

genomsnittet. Ungefär 90 procent av eleverna svarar att de definitivt eller troligen kommer att rösta 

i kommunalval och riksdagsval i framtiden (Skolverket, 2017, s. 66–68). I kontrast till detta är det 

betydligt färre elever som svarat att de definitivt eller troligen kommer att delta aktivt i politiken på 

olika sätt. Här ligger Sverige i mitten av det internationella snittet (Skolverket, 2017, figur 4.12). 

 

5.5 Samhällskunskapsdidaktisk relevans  
Wahlström menar att läroplansteori och didaktik i mångt och mycket går hand i hand. Undervisning 

utgår från innehållet i läroplanen, vilket läraren transformerar till faktisk undervisning. Det är 

därmed så att läraren i sin undervisning väljer hur innehållet i läroplanen ska förmedlas. I denna 

process spelar även eleverna en roll, genom att ta del av lärarens kunskapsförmedling. Vidare menar 

Wahlström att läroplanen är ett komplext dokument och att det krävs kunskap om själva grunden 

till densamma för att kunna tillgodogöra sig och förmedla denna på ett bra sätt. Vidare diskuterar 

Wahlström även den medborgaridealsförmedling som hon menar sker genom skolans 

undervisning. Hon menar att medborgarideal inte enbart är något som går att utläsa i skolan 

läroplan, utan något som förmedlas i den faktiska undervisningen. Detta gäller för alla ämnen, men 

särskilt för samhällsvetenskapliga ämnen (Wahlström, 2016, s. 180–183). 

     Med utgångspunkt i att det nationella provet konstrueras utefter läroplanen kan det menas att 

de medborgarideal som förmedlas i läroplanen även förmedlas i de nationella proven. Då 

samhällskunskapslärare vill att deras elever ska lyckas på det nationella provet anpassar de troligtvis 

sin undervisning efter innehållet i detta. På vis kan det menas att det nationella provet bidrar till 

förmedling av medborgarideal. Vi menar att det är viktigt att som lärare vara medveten om att man 

i sin undervisning förmedlar medborgarideal, då undervisningen som Wahlström skriver alltid utgår 

från läroplanen. Det blir därmed även viktigt att vara medveten om medborgaridealsförmedlingen 

som sker genom det nationella provet i samhällskunskap, och den anpassning läraren gör till detta. 

Med denna uppsats avser vi visa på vilka medborgarideal som förmedlas via det nationella provet 

och i förlängningen via samhällskunskapsämnet. Vi anser detta vara högst relevant för att förstå 

samhällskunskapens fostrande roll.  
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5.6 Uppsatsens bidrag till forskningsfältet  
Sammanfattningsvis har det alltså gjorts en del forskning fokuserad på medborgarideal, både i 

Sverige och internationellt. Den tidigare forskningen har dock främst analyserat läroplaner. 

Läroplaner kan sägas vara intressanta studieobjekt, då de är dokument utgivna av staten. Den 

gällande läroplanen styr i mångt och mycket skolundervisningen och det är i undervisningen som 

medborgarideal förmedlas. Läroplansanalyser kan därmed bidra till kunskap om rådande 

medborgarideal och hur dessa tar sig uttryck.  

I den här uppsatsen kommer vi inte att studera läroplaner, utan nationella prov i 

samhällskunskap. Detta studieobjekt har valts dels eftersom de nationella proven i samhällskunskap 

inte har studerats tidigare i särskilt stor utsträckning, dels eftersom nationella prov likt läroplaner 

ges ut av Skolverket, som är en statlig myndighet. Det är även så att det nationella provet i 

samhällskunskap bör spegla kursplanen för samhällskunskapsämnet, vilken är en del av läroplanen. 

Vi menar därför att en analys av de nationella proven i samhällskunskap kan ge kunskap om vilken 

typ av medborgare som ska utbildas i den svenska skolan. Vidare ger vår analys av elevsvar på 

nationella provet viss kunskap om vilken typ av medborgare det faktiskt är som utbildas i den 

svenska skolan. Denna uppsats bidrar alltså till det existerande forskningsfältet genom att 

undersöka vilka medborgarideal staten vill förmedla och vilka medborgarideal som faktiskt 

förmedlas. Vi anser även att undersökningen är samhällskunskapsdidaktiskt relevant, då det kan 

sägas vara viktigt för samhällskunskapslärare att vara medvetna om vilka medborgarideal man 

förmedlar genom sin undervisning.   
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6. Metod och material 
I detta avsnitt kommer det att redogöras för vilken metod och vilket material som har använts i 

denna undersökning. Följande detta förs även en diskussion kring de problem och hinder som har 

uppstått under arbetets gång, hur de har hanterats. De två författarna till detta arbete har tagit lika 

ansvar i arbetsprocessen och båda har varit delaktiga i skrivandet av samtliga avsnitt. 

 
6.1 Tematisk analys genom idealtyper 

För att svara på våra fyra frågeställningar: Vilken typ av medborgare fostras av samhällskunskapsämnet i 

den svenska skolan?; Hur ser fördelningen ut mellan medborgaridealen i det nationella provet i samhällskunskap?; 

Hur väl stämmer medborgaridealen överens mellan det provkonstruktörerna är ute efter samt vad eleverna uppvisar?; 

Hur värderas de olika medborgaridealen i betygssättningen? har vi analyserat det nationella provet i 

samhällskunskap för årskurs 9. De medborgarideal som ämnades att försöka identifieras i proven 

var Westheimer och Kahnes tre medborgarideal: den personligt ansvariga medborgaren, den deltagande 

medborgaren och den rättviseorienterade medborgaren. Våra studieobjekt som har analyserats i denna 

undersökning är elevsvar till de skrivuppgifter som finns i nationella provet. Vi har även analyserat 

exempelsvar som medföljer som rättningsstöd för lärare. Målet har varit att detta ska ge en tydlig 

helhetsbild över vad för typ av medborgarideal som provkonstruktörerna vill se hos eleverna samt 

vilka medborgarideal som eleverna uppvisar i sina svar. Efter en kategorisering av svaren har vi 

jämfört dessa med vilket betyg svaret blivit tilldelat för att undersöka om det går att se något 

mönster över vilka medborgarideal som värderas högre än andra. (Materialet diskuteras djupare i 

6.4.) 

I vår analys av materialet har en form av tematisk analys använts. Den bygger på att man 

identifierar olika koder eller teman i materialet och det är en vanligt förekommande metod i studier 

som ämnar att undersöka omfattande textmaterial. Enligt Alan Bryman (2018, s. 703) är tematisk 

analys en underutvecklad procedur som saknar exakta specifikationer kring hur den ska genomföras 

samt vad ett tema faktiskt är. Efter att ha sammanställt olika forskningar som använt sig av tematisk 

analys definierar Bryman ett tema som följande: det är en kategori som forskaren identifierar utifrån 

dennes data; temat är kopplat till forskningsfrågorna; temat bygger på koder som återfinns i 

materialet; temat hjälper forskaren att brygga gapet mellan materialet och den valda teorin (Bryman, 

2018, s. 703). Eftersom vi har haft en tydlig teori som vi har utgått ifrån passade en tematisk analys 

för vår studie då vårt kodningsarbete behövde vara en aning mer riktad än vid ett klassiskt 

kodningsarbete som är mer öppet. Den tematiska analysen har varit av både kvantitativ och 

kvalitativ karaktär när vi analyserat elev- och exempelsvaren. I analysdelen kommer både en 

övergripande statistisk fördelning av medborgaridealen att presenteras följt av en mer kvalitativ 
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djupdykning i enskilda uppgifter som uppvisade märkbara skillnader mellan elevsvar och 

exempelsvar. 

Westheimer och Kahnes tre medborgarideal är tre komplexa beskrivningar över hur en 

medborgare kan vara. Varje ideal innefattar många olika aspekter som inte kommer att kunna 

identifieras i varje enskilt elevsvar i vårt material. Vi har därför valt att se på de tre medborgaridealen 

utifrån ett idealtypsperspektiv som populariserades av Max Weber och som förklaras översiktligt i 

boken Metodpraktikan (Esaiasson m. fl., 2017). En idealtyp går inte att återfinna i sin helhet i 

verkligheten utan ska mer ses som just en idealtyp. I en idealtypsanalys behöver inte det insamlade 

materialet uppfylla alla krav eller inneha alla egenskaper som en idealtyp innebär utan idealtyperna 

fungerar snarare som ett klassificeringsschema i vilket man placerar materialet i. Målet är att varje 

analysenhet ska tilldelas en av idealtyperna man använder sig av och på så sätt ska man få en bild 

av verkligheten genom perspektivet av dessa idealtyper. Empirin behöver inte passa idealtyperna 

perfekt eftersom det vore en omöjlig uppgift. Istället ska empirin kategoriseras så gott det går i 

idealtyperna och om det inte går överhuvudtaget så är det empirins bekymmer och inte idealtyperna 

(Esaiasson m. fl., 2017, s. 139–144). 

För att kategorisera vårt material i Westheimer och Kahnes tre medborgarideal, som då är våra 

tre idealtyper har vi alltså använt tematisk analys som metod. I denna metod arbetar man ofta 

genom ett så kallat memo som hjälper en att systematiskt kategorisera stora mängder text. Ett memo, 

eller som det benämns i detta arbete, en kodmanual är en slags instruktionsmanual över de koder 

man använder sig av när man kodar texter. Den ska vara vägledande för forskaren när denna utför 

kodningsarbetet. Det är även ett sätt för att öka transparens och reliabilitet i undersökningen då 

tematisk kodning riskerar att bli och uppfattas som subjektiv och godtycklig. Kodmanualen 

innehåller anteckningar och noteringar relaterat till de koder som används vilket gör det lättare att 

hålla koderna isär samt att reliabiliteten stärks med tydliga instruktioner kring när något ska kodas 

på ett visst sätt (Bryman, 2018, s. 696). 

 

6.2 Kodningsprocessen 
Den vanliga arbetsprocessen när det kommer till tematisk analys är att forskaren initialt med ett 

öppet sinne läser igenom textmaterialet för att identifiera vilka typer av teman som återfinns 

(Bryman, 2018, s. 698). Då denna undersökning har letat efter Westheimer och Kahnes tre 

medborgarideal så hade vi redan en bild av vad vi letade efter i texterna. Utmaningen var då att veta 

vad i textmaterialet vi skulle leta efter för att kunna koda in i våra idealtyper. Vi började med att 

titta igenom uppgifterna i det nationella provet för att röna ut eventuella teman som berörs och 

sedan göra en bedömning av vilka aspekter av medborgaridealen som kan dyka upp. Vi valde även 
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att hämta inspiration från andra operationaliseringar av Westheimer och Kahnes medborgarideal. 

En studentuppsats (Helmbold-Öhling & Larsson, 2022) skriven på grundlärarprogrammet vid 

Uppsala universitet har letat efter medborgarideal i läromedel som används på låg- och 

mellanstadiet. I uppsatsen fanns en sammanställd kodmanual som vi utgick ifrån när vi påbörjade 

vårt kodningsarbete vilket visade sig vara mycket effektivt. Koderna kom sen att utvecklas och 

ändras, dels för att det brukar vara den vanliga arbetsprocessen när man arbetar med 

kodningsundersökningar, dels för att koderna behövde anpassas till elevsvar i nationella provet och 

inte läromedel. Slutprodukten blev en egen kodmanual som kommer att redogöras för i 6.3. 

 Vi började sedan med att analysera exempelsvaren i nationella provet vilket hjälpte oss att 

förfina och anpassa våra koder till materialet. När vi kände oss nöjda med koderna kodade vi 

elevsvaren utefter vår kodmanual. Vi gick sedan igenom exempelsvaren ännu en gång efter att vi 

kodat elevsvaren för att kontrollera att vi inte börjat tolka en kod på ett annat sätt under processens 

gång. Genom hela analysarbetet har vi haft ett nära samarbete med varandra där vi har genom 

diskussion och förfinande av kodmanualen hjälpts åt att koda både exempelsvar och elevsvar. Vårt 

mål har varit att tilldela varje svar endast ett medborgarideal men i de fall det har varit jämnt fördelat 

mellan två medborgarideal har vi dubbelkodat. En vanlig kritik mot kodning som metod är att 

processen riskerar att fragmentera materialet, alltså att det blir alldeles för uppdelat och taget ur sin 

kontext. Genom tematisk analys kan man dock komma ifrån detta problem då det ger utrymme att 

mer titta på helheten i vad som sägs (Bryman, 2018, s. 702–706).  

 

6.3 Kodmanualen 
Nedan följer en beskrivning av vår kodmanual som vi använt oss av i kodningsarbetet. Koderna 

kommer att presenteras kategoriserade efter medborgarideal. Koderna ändrades flera gånger under 

arbetets gång, några koder fick delas upp och andra fick slås ihop och vissa ändras helt och hållet. 

De koder som presenteras i tabell 1 är slutprodukten. Koderna presenteras i en tabell där 

medborgaridealet står jämte sina tilldelade koder. Det följer även en förklaring i form av stödord 

och ledord till vad i materialet som koden identifieras med samt vad vi letat efter. Alla kriterier i 

förklaringen behöver inte uppfyllas för att ett svar ska tilldelas den aktuella koden, utan en av 

aspekterna räcker. 
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Tabell 1: Kodmanualen 
Medborgaride

al 

Kodnamn Förklaring 

 

 

 

Personligt 

ansvariga 

medborgaren 

Individens 

skyldigheter 

Ansvarstagande över sitt liv och sin familjs liv. Inkluderar planering inför 

framtiden, strävan efter utbildning, jobb och/eller ekonomisk stabilitet. 

Laglydnad “Man ska följa lagen”. “Brott leder till negativa konsekvenser för samhället.” Ta 

ansvar över sina handlingar. 

Solidaritet Tänka på andra. Speciellt de som har det sämre. Visa att man bryr sig om andra 

människor. Antimobbning. 

Miljövänligt tänk Individens ansvar över sin påverkan på miljö och klimat. 

Källkritik* Diskuterar vikten kring källkritik. 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagande 

medborgaren

** 

 

Samarbetsstrategier 

Tankar, idéer och strategier kring hur människor kan samarbeta för att uppnå 

gemensamma mål i samhället. 

 

Demokratisk aktion 

Konkreta förslag på vad man som medborgare har för verktyg att göra sin röst 

hörd i ett demokratiskt samhälle. Ex. Demonstration, namninsamling etc.  

 

Organisations- och 

institutionskunnande 

Medvetenhet och kunskap om samhälleliga organisationer och institutioner i hur 

de fungerar och är uppbyggda. T ex. kommunen, skolväsendet, rättsväsendet, 

skattefördelning. 

 

Politiskt kunnande 

Visar kunskap om det politiska systemet. Partipolitik och politiska förhandlingar 

samt regering, riksdag och mandatfördelning i denna. 

 

Demokratikunnande 

Visar kunskap om det demokratiska systemet i stort. Hur fungerar demokratin och 

varför fungerar det? Demokrati som verktyg (värderingsfritt). 

 

 

 

 

 

 

Rättvise-

orienterade 

medborgaren 

Beakta olika 

perspektiv 

Kan hypotetiskt se utifrån olika individers perspektiv. Diskuterar folks olika 

förutsättningar (ej på en strukturell nivå). 

Synliggöra och 

kritisera strukturer 

Diskuterar och/eller kritiserar sociala, politiska och ekonomiska strukturer i 

samhället. Visar kunskap kring hur dessa strukturer hänger ihop och ifrågasätter.   

Förändra orättvisor Praktiska förslag på att förändra sociala, politiska och ekonomiska strukturer.  

Normativ 

argumentation 

Argumentationskedja om varför något bör förändras. Eleven strävar mot social 

rättvisa och demokrati. Argumentation mot något som eleven anser rätt. 

Belysa fri- och 

rättigheter 

Diskuterar människors friheter och rättigheter. (Räcker ej att nämna dess existens, 

eleven måste visa någon form av kunskap kring vad dessa innebär.) 
 
* Ett källkritiskt tänk är viktigt för medborgare att ha så de kan utröna sanning och trovärdiga fakta i dagens 
globaliserade samhälle. För att kunna fullfölja sin plikt som medborgare i ett demokratiskt samhälle behöver man 
behärska ett källkritiskt tänk. Precis som att man behöver ha en sysselsättning för att kunna bidra till samhället behöver 
man ett källkritiskt tänk för att kunna ta välinformerade beslut. Därför har svar som rör källkritik kodats som personligt 
ansvariga medborgaren.       
** Den deltagande medborgaren som Westheimer och Kahne definierar den kan sägas ha två delar. En del som pekar 
på aktivt deltagande i samhället vilket sammanfattas av de två första koderna under denna idealtyp. Den andra delen 
är det passiva kunnande kring hur samhället fungerar vilket illustreras av de tre resterande koderna i den deltagande 
medborgaren. 
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6.4 Material och urval  
Det material som har utgjort grunden för undersökningen är nationella prov i samhällskunskap 

från 2015 (Läsåret 2014/2015) och 2016 (Läsåret 2015/2016). Det huvudsakliga syftet med 

uppsatsen är att studera vad för typ av medborgare samhällskunskapsämnet utbildar. För att få en 

god överblick över medborgaridealen i samhällskunskapsämnet har vi valt att fokusera på dels de 

medföljande bedömningsanvisningarna med exempelsvar, dels elevers provsvar. Sekretessen för de 

nationella proven i samhällskunskap är sex år. Då det första nationella provet i samhällskunskap 

skrevs 2014 medför detta att det endast är möjligt att analysera prov från tre år: 2014, 2015 och 

2016. Provet 2014 skrevs inte på några av de skolor vi har fått kontakt med och därför har vi inte 

fått tag på elevsvar från detta år. Proven som genomfördes 2015 och 2016 har vi däremot kunnat 

samla in elevsvar från och vi har därför valt att fokusera undersökningen på de två proven.  

Proven från 2015 och 20 16 består båda av två delar, en A-del och en B-del. I provet från 2015 

innehåller A-delen och B-delen 14 uppgifter vardera. I provet från 2016 innehåller A-delen och B-

delen 13 uppgifter vardera. Majoriteten av provens uppgifter är av essä-typ, men det finns även 

”kryssuppgifter” i varje delprov där eleverna inte ska svara med egna ord. I provet från 2015 finns 

det totalt 9 kryssuppgifter och i provet från 2016 finns det 10 kryssuppgifter (både A-del och B-

del inräknade). Med proven följer bedömningsanvisningar som ska stödja lärarnas rättningsarbete.  

Dessa är ca 60–70 sidor långa och varje uppgift har ett eget avsnitt. I dessa avsnitt presenteras 

vilken del av kunskapskraven som uppgiften utgår från, bedömningsaspekter och 

betygsprogression. Därutöver ges även exempel på elevsvar på E-, C- och A-nivå. Exempelsvaren 

är av Skolverket utvalda elevsvar från tidigare år.  

För att kunna genomföra studien inom tidsramen för uppsatskursen har vi behövt göra urval 

på flera nivåer. Många skolor vi kontaktade hade gallrat provsvaren och vissa skolor hade inte 

skrivit provet i samhällskunskap varken 2014, 2015 eller 2016. Vi fick svar från fyra kommunala 

högstadieskolor i Mellansverige som vi kunde få ta del elevsvar ifrån. Två av skolorna hade provsvar 

från 2015 och två från 2016, vilket vi ansåg vara en bra fördelning. Det är således detta underlag 

som legat till grund för uppsatsens elevsvarsanalys. 

Vidare gjordes även ett urval gällande hur många prov och vilka prov vi skulle analysera. Vi 

valde att analysera 18 prov från 2015 och 18 prov från 2016, vilket innebar att vi valde ut 9 prov 

från vardera av de fyra skolorna. Valet av mängden prov grundades främst i uppsatsens omfång 

och tidsram. Vi var tvungna att begränsa mängden elevsvar att analysera, men ville samtidigt inte 

analysera allt för få prov. I urvalet av proven från de fyra skolorna strävade vi efter att välja 3 prov 

som fått betyget E, 3 prov som fått betyget C och 3 prov som fått betyget A från varje skola. Detta 

urval gjordes för att få en någorlunda jämn fördelning av betygsnivåerna i elevsvarsanalysen samt 

att undvika en snedfördelning med övervägande elevsvar från en och samma skola. På några skolor 
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fanns det dock inte 3 prov på E- respektive C- respektive A-nivå. Vi kompletterade då med några 

prov som fått betyget D och B. Att ett prov fått ett visst slutbetyg innebär dock inte att alla 

provuppgiftssvar fått det betyget. Exempelvis kan ett prov som fått slutbetyget A även innehålla 

svar som fått betyget E och C. Det blir således inte en helt jämn betygsfördelning bland elevsvaren.  

Ytterligare ett urval som har gjorts är vilka uppgifter som analyserats. Som tidigare nämnts består 

proven av både essäuppgifter och kryssuppgifter. Då eleverna svarar på essäuppgifterna använder 

de egna ord och har även möjlighet att uttrycka egna åsikter och ta ställning. I kryssuppgifterna kan 

eleverna inte göra detta, utan endast kryssa i det/de alternativ som de anser vara rätt. Med detta 

följer även att det till kryssuppgifterna inte finns några exempelsvar i bedömningsanvisningarna, 

utan endast en mall över de rätta svaren och en anvisning om hur många rätt eleverna ska ha för 

att få ett särskilt betyg. Då vi ansåg att en analys av kryssuppgifterna inte skulle säga särskilt mycket 

om medborgarideal i de nationella proven valde vi att sålla bort dessa och endast analysera 

essäuppgifterna. Vi har analyserat samtliga essäuppgifter från proven, förutom uppgift B4 från 

provet 2015. I denna uppgift ombads eleverna beskriva utbud och efterfrågans påverkan på 

prissättningen. I exempelsvar och elevsvar är det endast detta som beskrivs. Vi har valt att sålla 

bort uppgiften eftersom vi anser det vara svårt att koda svaren som något av de tre 

medborgaridealen.  

    Vårt urval resulterade i att vi analyserade exempelsvar och elevsvar till 18 provuppgifter i 

proven från 2015 och 2016. Till några få uppgifter fanns endast svar på E-nivå eller E- och C-nivå, 

detta framgår i bilaga 2. Bland elevsvaren sållade vi bort de som inte fått godkänt, oftast för att 

eleven inte svarat på uppgiften alls eller svarat väldigt kort och osammanhängande. Totalt 

analyserades 572 elevsvar. 

 

6.5 Metoddiskussion  
Utifrån det presenterade tillvägagångssättet kan det alltså sägas att vi har valt att genomföra en 

studie med inslag av kvalitativ såväl som kvantitativ metod. Tillvägagångssättet har utformats med 

utgångspunkt i att vi har velat studera en relativt stor mängd material för att kunna ge en mer 

övergripande bild av medborgaridealen i det nationella provet i samhällskunskap. Ett alternativt 

tillvägagångssätt hade kunnat vara att genomföra en mer ingående innehållsanalys, exempelvis en 

diskursanalys på en mindre mängd material. Vi hade då kunnat ge en mer utförlig bild av hur 

eleverna svarar på frågorna, genom att studera exempelvis vilka begrepp eleverna använder, vilka 

typer av strukturer de synliggör och vilka specifika kunskaper de har om samhällsinstitutioner.  

Vid genomförande av den här typen av undersökning kan det sägas vara viktigt att vara 

medveten om de mätfel som kan uppkomma och hur dessa kan påverka resultatet. Jan Teorell och 
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Torsten Svensson beskriver systematiska mätfel och osystematiska mätfel, som de menar är de två 

grundläggande mätfelen. Systematiska mätfel uppstår då den teoretiska definitionen av det som ska 

mätas inte har operationaliserats (gjorts mätbart) på rätt sätt. För att uppnå god validitet i en 

undersökning krävs frånvaro av systematiska mätfel. Osystematiska mätfel, å andra sidan, är de fel 

som uppstår på grund av mätverktyget som används i undersökningen. För att uppnå god 

reliabilitet krävs frånvaro av osystematiska mätfel (Teorell & Svensson, 2007, s. 55–57). 

Gällande vår undersökning kan sägas att vi anser validiteten vara relativt god. Vi har mätt det vi 

har avsett att mäta genom att operationalisera Westheimer och Kahnes teoretiska definitioner av 

medborgaridealen till operationella definitioner. Ett problem som kan ses är givetvis att det är vi 

själva som har utformat de operationella definitionerna och att dessa inte nödvändigtvis är förenliga 

med de teoretiska definitionerna. Vi har dock noga studerat Westheimer & Kahnes teoretiska 

definitioner i operationaliseringsarbetet och menar med utgångspunkt i detta att undersökningens 

validitet kan sägas vara relativt god. Vidare menar vi även att undersökningens reliabilitet anses 

vara god, då vi i största möjliga mån har tillämpat de operationella definitionerna konsekvent på 

materialet.  

    Ett annat relevant begrepp i sammanhanget kan sägas vara generaliserbarhet. Teorell och 

Svensson menar att deskriptiv generaliserbarhet kan definieras som: ”att urvalet på ett korrekt sätt 

avspeglar populationen med avseende på den (eller de) egenskap(er) vi önskar beskriva.” (Teorell 

& Svensson, 2007, s. 68).  Detta innebär att resultatet i urvalet i så stor utsträckning som möjligt 

ska spegla resultatet från hela populationen (Teorell & Svensson, 2007, s. 68).  

Gällande generaliserbarheten för uppsatsens resultat kan sägas att den del av undersökningen 

som behandlar exempelsvaren från bedömningsanvisningarna för det nationella provet troligtvis är 

relativt generaliserbart. Vi har visserligen endast studerat proven från 2015 och 2016, men det kan 

menas vara rimligt att anta att provens innehåll, och i förlängningen exempelsvarens inriktning, inte 

skiljer sig åt i särskilt stor utsträckning under de 9 år som provet har genomförts. Detta eftersom 

samtliga av dess prov skapats med utgångspunkt i samma läroplan, Lgr 11. Vidare behandlas i 

uppsatsen även elevsvar från proven, vilka har hämtats från fyra kommunala skolor i Mellansverige. 

Gällande generaliserbarheten för dessa kan sägas att det visserligen endast rör sig om prov från fyra 

skolor. Detta kan givetvis påverka generaliserbarheten negativt. Vi menar dock att resultatet kan 

sägas vara relativt generaliserbart för medborgarideal i det nationella provet i samhällskunskap 

eftersom uppgifterna i proven är relativt ledande. De insamlade proven kommer från två 

landsbygdsskolor och två innerstadsskolor vilket torde hjälpa generaliserbarheten något. 
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För ökad transparens presenteras kodningsarbetet av exempelsvaren i detalj i Bilaga 2 och 

sammanfattande tabeller över kodningsarbetet av elevsvaren i Bilaga 3. Kodmanualen återfinns i 

Bilaga 1. 

 

6.6 Etiska överväganden 
I uppsatsen har vi analyserat elevsvar som samlats in från fyra kommunala skolor i Mellansverige. 

Provsvar från de nationella proven är allmän handling på kommunala skolor och det har därför 

varit möjligt för oss att samla in dessa, samt använda dem i uppsatsen. Ett etiskt dilemma som har 

uppstått är att de elever som skrivit elevsvaren som vi har använt oss av inte har haft möjlighet att 

samtycka till användandet. Detta dels eftersom det är många år sedan proven skrevs och eleverna 

inte längre går kvar på högstadieskolorna. Det går dock inte att identifiera vilka elever som skrivit 

de i undersökningen använda proven. Vidare har samtliga elevers svar varit anonyma för oss under 

hela arbetsprocessen och de förblir anonyma även i uppsatsens resultat-, analys och 

diskussionsdelar. 
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7. Resultat  
I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att presenteras. Vår insamlade data kommer 

att presenteras i form av cirkeldiagram och stapeldiagram. Vidare kommer det även redogöras för 

några enstaka frågor med tillhörande svar, som har valts ut för att det gick att se systematiska 

skillnader i kodningen mellan exempelsvaren och elevsvaren. Även en observation kring 

kodningsresultatet kring det deltagande medborgaridealet kommer att presenteras då det torde vara 

intressant för diskussion.  

 
7.1 Idealtypsfördelning samtliga exempelsvar och elevsvar  
 
Figur 1: Idealtypsfördelning i samtliga av exempelsvaren  

 
 

 
Figur 2: Idealtypsfördelning i samtliga av elevsvaren 

 
 

I figur 1 och figur 2 har vi sammanställt den totala fördelningen av idealtyperna i exempelsvaren 

respektive elevsvaren. Figur 1, över den totala idealtypsfördelningen i exempelsvaren, visar att det 

rättviseorienterade medborgaridealet utgör 44,8% av exempelsvaren, det personligt ansvariga 
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medborgaridealet utgör 32,8% och det deltagande medborgaridealet utgör 22,4%. Det 

rättviseorienterade idealet utgör alltså den största delen av svaren. Det personligt ansvariga 

medborgaridealet är det andra vanligast förekommande idealet och det deltagande 

medborgaridealet är det minst vanligt förekommande idealet. I figur 2, över den totala 

idealtypsfördelningen i elevsvaren, ses liknande resultat. Det rättviseorienterade medborgaridealet 

utgör 46,5%, det personligt ansvariga medborgaridealet utgör 29% och det deltagande 

medborgaridealet utgör 24,5%. Även i elevsvaren utgör alltså det rättviseorienterade idealet den 

största delen, det personligt ansvariga idealet den andra största delen och det deltagande idealet den 

minsta delen.  

Vid jämförelse av idealtypsfördelningen i de båda figurerna skiljer det endast några 

procentenheter mellan respektive idealtypsandel i figur 1 och figur 2. Vi menar att exempelsvaren 

och elevsvaren i princip kan sägas vara likt fördelade.  

När det kommer till den deltagande medborgaren så förekommer det en tydlig uppdelning inom 

detta medborgarideal i resultatet som är viktig att poängtera. Den deltagande medborgaren 

innefattar dels färdigheter och kunskaper om hur man som medborgare kan delta demokratiskt på 

olika sätt i samhället. Alltså hur man är en aktiv medborgare. Detta medborgarideal innefattar även 

mer teoretiska kunskaper kring samhällsorganisationer, politiska system och demokrati och 

styrelseskick. Vilket man skulle kunna se som mer passivt kunnande. I vårt kodningsarbete i både 

exempelsvaren och elevsvaren går det att identifiera en tydlig lutning åt det passiva kunnandet, mer 

än åt det aktiva deltagandet. 90 % av de exempelsvar och elevsvar som kodats som den 

deltagagande medborgaren har haft ett fokus på det passiva kunnandet och de resterande 10 % 

hade ett större fokus på aktivt samhälleligt deltagande.  
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7.2 Fördelning utifrån betyg  
I figurerna 3, 4, 5, 6, 7, 8 nedan ses sammanställningar av idealtypsfördelningen på respektive 

betygsnivå (E, C och A) i exempelsvaren och elevsvaren.  

 

7.2.1 E-nivå 

Figur 3: Idealtypsfördelning i exempelsvaren med betyget E 

 
 
 
 

Figur 4: Idealtypfördelning i elevsvaren med betyget E 
 

 
 
 

 I figur 3 redovisas fördelning av exempelsvaren E-nivå. Det rättviseorienterade idealet utgör 

42,9%, det personligt ansvariga medborgaridealet utgör 37,1% och det deltagande 

medborgaridealet utgör 20%. I figur 4 visas fördelningen av elevsvaren på E-nivå. Det 

rättviseorienterade idealet utgör här 47,3%, det personligt ansvariga idealet 31,1% och det 

deltagande idealet 21,6%. Vid jämförelse av figurer 3 och 4 framgår att elevsvaren kodats som 
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något mer rättviseorienterade än exempelsvaren. Vidare är det personligt ansvariga idealet något 

vanligare förekommande i exempelsvaren jämfört med i elevsvaren. Det deltagande 

medborgaridealet ligger på ungefär samma nivå i exempelsvaren och elevsvaren.  

 

7.2.2 C-nivå 

Figur 5: Idealtypfördelning i exempelsvaren med betyget C 

 
 
 
 

Figur 6: Idealtypfördelning i elevsvaren med betyget C 

 
 

I figur 5 redovisas fördelning av exempelsvaren C-nivå. Det rättviseorienterade idealet utgör 43,6%, 

det personligt ansvariga medborgaridealet utgör 33,3% och det deltagande medborgaridealet utgör 

23,1%. I figur 6 visas fördelningen av elevsvaren på C-nivå. Det rättviseorienterade idealet utgör 

här 45,6%, det personligt ansvariga idealet 26,4% och det deltagande idealet 28%. Vid jämförelse 

av figurer 5 och 6 framgår att det rättviseorienterade idealet utgör en ungefär lika stor del av 

exempelsvaren och elevsvaren. Figurerna skiljer sig dock gällande fördelningen av det personligt 
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ansvariga medborgaridealet och det deltagande medborgaridealet. I elevsvaren utgör det deltagande 

idealet en ca 5 procentenheter större del jämfört med i exempelsvaren. Vidare utgör det personligt 

ansvariga medborgaridealet en ca 7 procentenheter mindre del i elevsvarsvaren jämfört med i 

exempelsvaren.  

 

7.2.3 A-nivå 

Figur 7: Idealtypfördelning i exempelsvaren med betyget A 

 
 
 
 
Figur 8: Idealtypfördelning i elevsvaren med betyget A 

 
 

I figur 7 redovisas fördelning av exempelsvaren A-nivå. Det rättviseorienterade idealet utgör 47,6%, 

det personligt ansvariga medborgaridealet utgör 28,6% och det deltagande medborgaridealet utgör 

23,8%. I figur 8 visas fördelningen av elevsvaren på A-nivå. Det rättviseorienterade idealet utgör 

här 46,3%, det personligt ansvariga idealet 29,9% och det deltagande idealet 23,8%. Vid jämförelse 

av de båda figurerna framgår att fördelningen i dem är mycket lik. Vi menar att den är så lik att 

idealtyperna i exempelsvar och elevsvar i princip kan betraktas som jämnt fördelade.  
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    Sammanfattningsvis går det att se några framträdande skillnaderna mellan exempelsvaren och 

elevsvaren. På E-nivå utgör det rättviseorienterade medborgaridealet en större del i elevsvaren 

jämfört med i exempelsvaren och det personligt ansvariga medborgaridealet utgör en mindre del i 

elevsvaren jämfört med i exempelsvaren. På C-nivå utgör det deltagande medborgaridealet en 

större del och det personligt ansvariga medborgaridealet en mindre del i elevsvaren jämfört med i 

exempelsvaren.  

 

7.3 Total sammanställning  
För att möjliggöra en tydlig överblick över idealfördelningen inom samtliga betygsnivåer har vi 

gjort ett stapeldiagram över fördelningen av exempelsvaren respektive elevsvaren. Procentsatserna 

för respektive stapel beräknades med utgångspunkt i respektive betygsnivå, d.v.s. de tre staplarna 

på E-nivå utgör tillsammans 100% osv. Detta för att antalet exempelsvar och elevsvar per 

betygsnivå skiljer sig åt. Att beräkna procentsatsen för respektive stapel (kanske annat ord) utifrån 

det totala antalet svar skulle därför göra betygsjämförelsen missvisande. Nämnas bör även att vi 

har räknat bort exempelsvar och elevsvar från totalt tre frågor då vi sammanställt stapeldiagrammet. 

Anledningen till detta är att det på dessa frågor endast var möjligt att få betyget E (två av frågorna) 

eller betyget E och C (en av frågorna). I sammanställningen över idealtypsfördelningen för samtliga 

betygsnivåer ville vi endast inkludera frågor på vilka det varit möjligt att få betygen E, C och A. 

Idealtypsfördelningen skulle annars riskera att bli något missvisande.  

 
 

Figur 9: Idealtypfördelning i exempelsvaren över samtliga betygssteg 
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Figur 10: Idealtypfördelning i elevsvaren över samtliga betygssteg 

 
 

I tabellen över exempelsvaren (figur 9) utgör det personligt ansvariga medborgaridealet 40,6% 

på E-nivå, 34,2% på C-nivå och 28,6% på A-nivå. Det går alltså att se en relativt tydlig och jämn 

nedgång i det personligt ansvariga-idealet mellan betygen E, C och A. Det deltagande 

medborgaridealet utgör 18,8% på E-nivå, 21% på C-nivå och 23,8% på A-nivå. Detta innebär en 

uppgång för det deltagande medborgaridealet från E- till A-nivå, men det rör sig om en relativt 

liten sådan. Det rättviseorienterade medborgaridealet utgör 40,6% på E-nivå, 44,7% på C-nivå och 

47,6% på A-nivå. Även för detta ideal är det alltså möjligt att se en ökning från E- till C- och 

slutligen A-nivå. Ökningen för det rättviseorienterade idealet är något större än ökningen för det 

deltagande idealet. Sammanfattningsvis sker alltså viss förändring i samtliga idealtyper. Det 

rättviseorienterade medborgaridealet går från att på E-nivå vara likställt med det personligt 

ansvariga-idealet till att på C-nivå vara ungefär 10 procentenheter högre än detsamma. På A-nivå 

är skillnaden mellan de två idealen än högre, då det rättviseorienterade idealet är ungefär 20 

procentenheter högre än det personligt ansvariga-idealet.  

    Även i sammanställningen av elevsvaren (figur 10) går det att se förändringar. På E-nivå utgör 

det personligt ansvariga-idealet 36,1%, på C-nivå 27,8% och på A-nivå 30%. Det personligt 

ansvariga-idealet minskar alltså ca 8 procentenheter från E- till C-nivå, men ökar sedan något på 

A-nivå. Trots ökningen är det personligt ansvariga-idealet ca 6 procentenheter lägre på A-nivå 

jämfört med på E-nivå. Det deltagande medborgaridealet utgör 22,9% på E-nivå, 24,2% på C-nivå 

och 24% på A-nivå. Det sker således ingen märkbar ökning inom denna idealtyp. Det 

rättviseorienterade idealet utgör 41% på E-nivå, 48% på C-nivå och 46% på A-nivå. Det 

rättviseorienterade idealet ökar alltså med ca 7 procentenheter mellan E- och C-nivå. Idealet sjunker 

något på A-nivå, men är fortfarande ca 5 procentenheter högre på A-nivå jämfört med på E-nivå. 

Sammantaget har alltså skillnaden i procentenheter mellan det personligt ansvariga idealet och det 
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rättviseorienterade idealet blivit betydligt större då E- och A-nivå jämförs. Denna skillnad är dock 

som störst mellan E- och C-nivå.  

Vid jämförelse av de båda stapeldiagrammen (figur 9 och 10) kan sägas att det går att se en 

liknande utveckling i båda. Förekomsten av det personligt ansvariga medborgaridealet minskar och 

förekomsten av det rättviseorienterade medborgaridealet ökar. Minskningen såväl som ökningen 

är dock något mer markant i sammanställningen av exempelsvaren jämfört med sammanställningen 

av elevsvaren.  

 

7.4 Enskilda uppgifter 
Här nedan presenteras tre uppgifter från det nationella provet där en tydlig skillnad gick att utröna 

mellan elevsvaren och exempelsvaren i aspekt av de tilldelade medborgaridealen. Varje uppgift 

medföljer förklaringar och resonemang som förts i kodningsarbetet samt utdrag ur både 

exempelsvar och elevsvar. Detta görs dels för att lyfta fram intressanta skillnader och dels för att 

öka transparensen i hur kodningsarbetet har utförts. 

Den första uppgiften fanns med i både 2015 (B2) och 2016 (A9) års prov och är formulerad 

som följande:  

 

Rättssäkerhet 
Oavsett hur hemska och grova brott man misstänks för, har man alltid rätt 
till en försvarsadvokat. Förklara varför personer som är misstänkta för ett 
grövre brott alltid får hjälp av en försvarsadvokat. Om du vill kan du 
använda dig av följande begrepp: demokrati; rättsstat; rättssäkerhet; 
mänskliga rättigheter  
 

Exempelsvaren som följde med bedömningsanvisningarna var genomgående kodade som den 

rättviseorienterade medborgaren då dessa svar lade ett stort fokus på just allas lika rätt inför lagen 

och att det är en mänsklig rättighet att få försvara sig inför en domstol om man är misstänkt för ett 

brott. Följande är ett exempelsvar på C-nivå till denna uppgift: 

 
I Sverige så har man rätt till en försvarsadvokat. De kan inte med hjälp av en 
försvarsadvokat slippa ett straff men advokaten kan vara där och se till att 
domen blir rättvis och att personen inte får ett värre straff än vad han 
förtjänar. Alla människor har lika mycket rättigheter i svergie så det spelar 
ingen roll om hur pass små brott eller grova brott du har gjort utan de har 
fortfarande rätt till en advokat. Det spelar ingen roll om vad du gjort utan du 
har fortfarande rätt till att få det straffet du förtjänar, alltså varken mindre 
eller större straff. En försvarsadvokat hjälper till med detta. 
Försvarsadvokaten ser till att du får ett så rättvist straff som möjligt. 

 

Detta svar lägger fullt fokus på de rättigheter man har som medborgare vilket är i linje med den 

rättviseorienterade medborgaren. Uppgiften i sig är även väldigt riktad åt det rättviseorienterade 
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hållet då den leder eleverna genom att uppmuntra dem till att använda sig av rättviseorienterade 

begrepp som rättsstat, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Elevsvaren på denna uppgift var 

också mycket rättviseorienterat inriktade, men även det deltagande medborgaridealet förekom i 

stor utsträckning som inte gick att återfinna i exempelsvaren. Detta ledde till att många elevsvar till 

denna uppgift blev dubbelkodade med både den rättviseorienterade medborgaren samt den 

deltagande medborgaren. Ett elevsvar med betyget C ges som exempel: 

 
En försvarsadvokat hjälper till att försvara den misstänkte. 
Försvarsadvokatens uppgift är att försöka motbevisa att det inte var den 
misstänkte som har gjort brottet. På detta sätt är det svårt att skicka någon 
oskyldig i fängelse. I Sverige är det oerhört ovanligt att en oskyldig person 
skickas i fängelse. En annan anledning är att den misstänkte kanske inte är så 
bra på att förklara. Då kan den misstänkte ge sin bild till advokaten istället, 
som sedan är bättre på att förklara för åklagaren och domaren. Hur grova 
brott man än misstänks för, har man rätt till en advokat som ska hjälpa till att 
försvara den misstänkte, så att inte fel människa får skulden för brottet.  

 

Här går det att utröna samma rättighetsfokus som exempelsvaret hade, speciellt i den sista 

meningen. Eleven ger dock även utförligare förklaringar kring vad en försvarsadvokat har för 

faktiska uppgifter samt hur denne hjälper den misstänkte i rättegången, därav har detta svar blivit 

dubbelkodad som både deltagande medborgare för kunskap om hur den svenska rättsapparaten 

fungerar i praktiken och rättviseorienterad medborgare för hen belyser en medborgares rättigheter. 

En annan uppgift som skilde sig markant mellan exempelsvaren och elevsvaren var en uppgift 

(B11) om ekonomisk hjälp i 2016 provet och var formulerad som följande: 

 
Minskad ekonomisk hjälp? 
I Sverige har vi ett system som innebär att om du blir arbetslös eller inte kan 
försörja dig så kan du få ekonomisk hjälp av samhället. Beskriv vad det skulle 
kunna få för konsekvenser (1-4 st.) för individer och samhälle om denna 
ekonomiska hjälp skulle minskas kraftigt! 

 

Exempelsvaren är alla kodade med den personligt ansvariga medborgaren då dessa svar fokuserade 

på vad individens skyldigheter är i att denne ska ta ansvar över sitt liv. Detta illustreras i 

exempelsvaret på E-nivå: 

 
Folket skulle inte kunna försörja sin familj och då kanske dom skulle börja 
sälja droger för att försörja sin familj. Det hade blivit mer rån och 
kriminaliteten hade bara ökat. 

 

Svaret ger en relativt stark bild av att individer ser det som viktigt att försörja sin familj men att det 

finns en risk att man börjar bryta mot lagen för att uppnå detta. I längden skulle detta leda till något 

dåligt för samhället med ökad kriminalitet. I detta svar går det alltså att utläsa en personligt ansvarig 
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medborgare som värderar lag och ordning och individers ansvarstagande över sin familjs välstånd. 

Detta mönster kunde ses genom samtliga betygssteg, om än att svaren blev något mer komplexa. 

Elevsvaren visade en tydligare tendens att mer prata om sociala strukturer och tacklade uppgiften 

mer ur ett samhällsperspektiv. 82 % av elevsvaren kodades inom den rättviseorienterade 

medborgaren och 18 % kodades som den personligt ansvariga medborgaren. Ett exempel på ett 

elevsvar på E-nivå:  

 
Om de skulle minska den ekonomiska hjälpen av samhället så skulle det leda 
till att alla i samhället skulle ha det svårare att leva. För tack vare den 
ekonomiska hjälpen klarar en person sig i samhället även om han eller hon 
är arbetslös. Det skulle vara obalanserad mellan människor. Alltså det skulle 
finnas klasskillnader. Fast det finns nu klasskillnader så kommer det öka mer 
om den [ekonomiska hjälpen] minskar. Det skulle finnas risk för ekonomisk 
kris. 

 

Detta svar är mer åt det rättviseorienterade medborgaridealet då denne visar insikt i orättvisor i 

samhället, närmare bestämt klasskillnader som skulle bli än större om detta ekonomiska stöd 

försvann. Skillnaden mellan exempelsvaret och elevsvaret i detta fall är hur de ser på resultatet av 

ett minskat ekonomiskt stöd från samhället. Exempelsvaret pekar på att individer kommer sluta 

vara ansvarsfulla medborgare och börja begå brott medans elevsvaret lyfter fram en ökning av 

samhällsklyftor. 

En tredje uppgift handlade om elevers framtida yrkesval och påverkansfaktorer till detta val. 

Denna uppgift (B13) återfinns i 2016 års prov och är formulerad som följande: 

 
Val av framtida yrke 
Det finns många olika faktorer som påverkar vad en elev i årskurs 9 kan 
komma att arbeta med i framtiden. Beskriv vilka faktorer (2–4 st.) som kan 
påverka våra yrkesval! 

 

I exempelsvaren fanns det en tydlig övergång i medborgaridealen genom betygsstegen där E-svaret 

kodades som personligt ansvariga medborgaren, C-svaret var en dubbelkodning mellan den 

personligt ansvariga medborgaren och den rättviseorienterade medborgaren och slutligen A-svaret 

som kodades till den rättviseorienterade medborgaren. Svaren hade en tydlig övergång från att ta 

upp exempel på hur driven en elev är i skolan samt hur mycket det egna intresset styr i de lägre 

betygsstegen till att samhällsstrukturer började kritiseras och att alla inte har samma förutsättningar 

i de högre betygsstegen. Exempelsvaret på A-nivå illustrerar tydligt ett fokus på faktorer som inte 

individen själv kan rå för som socioekonomiska förhållanden samt etnisk härkomst: 

 
 
 



 

37 
 

En faktor som kan påverka vad man kommer att jobba med när man är 
vuxen är ens föräldrars utbildningsnivå. Är föräldrarna t.ex. akademiker 
är det större chans att man själv blir det och då kommer jobba med 
någonting som kräver högre utbildning. Eftersom att man sannolikt får mer 
och bättre hjälp med skolarbetet och för att det blir mer självklart för en. En 
annan faktor kan vara om man går i en dålig skola kanske man ändå går där 
och därmed får en sämre utbildning. Då kanske man väljer ett praktiskt yrke 
då man inte orkar plugga teoretiskt. En annan faktor som tyvärr kan påverka 
är etnicitet. Undersökningar visar på att diskrimineringen på 
arbetsmarknaden är stor. Man kanske då inte får jobbet man vill ha och 
tvingas ta något annat. En annan faktor kan vara vilka fritidsintressen man 
har möjlighet att prova på. Med möjlighet menas då ekonomi och 
tillgänglighet. Det är t ex väldigt osannolikt att någon som aldrig ridit väljer 
och kan jobba som ridlärare. 

 

I elevsvaren däremot var det helt klart vanligare att eleverna höll sig till den personligt ansvariga 

medborgaren genom samtliga betygsstegen, 96 % av elevsvaren var kodade som den personligt 

ansvariga medborgaren i denna uppgift. Ett exempel på ett elevsvar på A-nivå visar på skillnaden 

mellan det och exempelsvaret: 

 
Det finns en mängd olika faktorer so spelar roll när man väljer ett yrke som 
man ska arbeta med. För det första kan intresse påverka valet för att man 
vill arbeta med något man tycker om (. . .) För det andra kan betygen spela 
en stor roll när man väljer linje på gymnasiet som sedan leder till ett visst 
yrke. Om man t ex. har för låga betyg för att komma in på det 
gymnasieprogrammet man vill gå på kan man bli tvungen att välja något 
annat yrke i framtiden. . . 

 

Till skillnad från exempelsvaret där föräldrarnas utbildningsnivå lyftes fram som en faktor till hur 

det går i skolan och hur det påverkar ens framtidsmöjligheter så lyft snarare det egna ansvaret fram 

i elevsvaret. Om man inte har tillräckligt bra betyg får man välja något annat helt enkelt. Ett annat 

elevsvar, också på A-nivå, diskuterar även föräldrars påverkan på ens framtida yrkesval: 

 
(. . .) En fjärde faktor som påverkar är våra föräldrar, vi har säkert följt med 
våra föräldrar till arbetet många gånger, och sett hur de har det, och om vi 
har blivit intresserade av deras arbeten. Sedan har säkert våra föräldrar 
föreslagit olika arbete för oss genom åren. Men i slutändan så är ändå allt 
upp till oss själva, men kan bli vad man vill, man kan bara ta antingen en rak 
väg eller en slingrig väg.  

  

Här påpekas inget om föräldrarnas utbildningsnivå eller ekonomiska status utan endast att de kan 

vara en inspirationskälla. Eleven slutar med att säga att det i slutändan är helt upp till var och en 

vad man vill bli och kodas då som den personligt ansvariga medborgaren. 
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8. Analys och diskussion  
Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att undersöka vilka medborgarideal som förmedlas i 

samhällskunskapsämnet. Detta har gjorts genom att studera det nationella provet i samhällskunskap 

från 2015 och 2016. Medborgarideal kan sägas genomsyra skolan i helhet och förmedlas därmed i 

samtliga ämnen. Samhällskunskapen kan dock sägas vara ett av de ämnen där medborgarideal allra 

tydligast förmedlas, då ämnesinnehållet i stor utsträckning är fokuserat på samhällsinstitutioner, 

politik och demokrati. I detta avsnitt kommer vi att analysera och diskutera de resultat som 

framkommit i vår undersökning, samt koppla dessa till tidigare forskning.  

  

8.1 Total sammanställning av exempelsvar och elevsvar  
Som framgår i Figur 1: Idealtypsfördelning i samtliga av exempelsvaren och Figur 2: Idealtypsfördelning i 

samtliga av elevsvaren är det rättviseorienterade medborgaridealet det vanligast förekommande idealet 

i den totala sammanställningen av exempelsvar såväl som elevsvar. Det personligt ansvariga 

medborgaridealet är det näst vanligast förekommande och det deltagande medborgaridealet det 

minst vanligt förekommande idealet. Enligt Westheimer & Kahnes teori är det rättviseorienterade 

medborgarskapsidealet fokuserat på att identifiera och kritisera orättvisor. I denna idealtyp har vi 

kodat in svar som exempelvis varit fokuserade på fri- och rättigheter och strukturella orättvisor. 

Vår undersökning visar alltså att det rättviseorienterade medborgaridealet får stort fokus i de 

nationella proven i samhällskunskap 2015 och 2016, i såväl exempelsvar som elevsvar. Förmågor 

och kunskaper relaterade till det rättviseorienterade medborgaridealet är alltså något som värderas 

högt av provkonstruktörerna. 

Det personligt ansvariga medborgaridealet är som tidigare nämnts det andra vanligast 

förekommande idealet och utgör ca 30% av exempelsvar såväl som elevsvar. Centralt för det 

personligt ansvariga medborgaridealet är att följa lagar, arbeta hårt och bidra till det gemensamma. 

Även Biesta och Westheimer & Kahne menar att det personligt ansvariga idealet får stort utrymme 

i undervisningen. I relation till Biestas resultat kan det dock sägas att de nationella proven 

visserligen har stort fokus på den personligt ansvariga medborgaren, men att det till skillnad från i 

den skotska läroplanen inte är det mest förekommande idealet.  

Vidare får det deltagande medborgaridealet får som sagts minst utrymme i exempelsvar såväl 

som elevsvar. Idealet upptar dock en knapp fjärdedel av både exempelsvar och elevsvar, vilket 

innebär att det trots allt förekommer i relativt hög utsträckning. Den deltagande medborgaren 

deltar aktivt i samhällslivet och engagerar sig i olika föreningar och hjälper människor. Goda 

kunskaper om samhällsinstitutioners funktion ses som en förutsättning för att kunna vara 

engagerad i samhället. Undersökningen visar alltså att det i både exempelsvar och elevsvar finns ett 
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fokus det deltagande medborgarskapet. Intressant är dock att endast ca 10% av svaren som 

inkodats i det deltagande medborgaridealet är fokuserade på aktivt samhällsdeltagande. Resten av 

svaren, ca 90%, fokuserar på det mer passiva kunnandet om samhället. Detta resultat kan sägas 

vara intressant i relation till de svenska resultaten i ICCS-undersökningen. I internationella 

mätningar ligger Sverige högt vad gäller kunskap om samhälle och politik, men betydligt lägre än 

snittet vad gäller samhällsengagemang. Att ha kunskap om samhället är inte samma sak som att 

aktivt delta i detsamma, vilket vår undersökning visar. Eleverna förväntas ha goda kunskaper om 

samhällsinstitutioner och demokrati, men aktivt deltagande är inte särskilt prioriterat (Skolverket, 

2017). 

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att samtliga av Westheimer & Kahnes tre 

medborgarideal förekommer i de nationella proven i samhällskunskap från 2015 och 2016, men i 

olika stor utsträckning. Det stora fokuset på det rättviseorienterade medborgaridealet och det 

personligt ansvariga medborgaridealet kan kopplas till Wahlströms resonemang om att 

samhällskunskapen i allt större utsträckning har blivit samhällsvetenskap, ett ämne i vilket mycket 

fokus läggs på att analysera samhällsstrukturer, men betydligt mindre fokus läggs på att förändra 

dem (Wahlström 2014, s.175). Vidare menar Wahlström (2014) att samhällskunskapsämnet i 

nuvarande läroplan främst är fokuserat på individen. Även detta stämmer väl överens med 

resultatet i denna studie.  

Vidare påvisar studien ett relativt stort fokus på det personligt ansvariga medborgaridealet i det 

nationella provet. Westheimer & Kahne och även Biesta menar att personligt ansvarstagande 

medborgare inte är detsamma som demokratiska, aktivt deltagande medborgare. Ett allt för stort 

fokus på att utbilda personligt ansvarstagande medborgare kan ha negativ inverkan på det 

demokratiska samhället, då det gör att medborgare inte förstår vikten av aktivt samhällsdeltagande 

(Westheimer & Kahne, 2004, s. 243; Biesta, 2013). Utifrån undersökningens resultat kan detta 

menas vara ett tänkbart utfall av dagens svenska samhällskunskapsundervisning. Som Westheimer 

& Kahne visar i sin studie har demokratiundervisningens inriktning stor påverkan på vilken typ av 

medborgare som utbildas. Deltagarinriktad utbildning genererar deltagande medborgare medan 

rättviseorienterad utbildning genererar rättvisorienterade medborgare. Om syftet är att utbilda 

medborgare som är både deltagande och rättviseorienterade måste båda inriktningarna få lika 

mycket utrymme i utbildningen. För att svenska elever ska utbildas till att bli deltagande 

samhällsmedborgare måste alltså samhällskunskapsundervisningen utformas på ett sådant sätt.    

 

8.2 Jämförelse mellan betygsnivåer 
Som nämnts i 8.1 är det rättviseorienterade medborgaridealet mest representerad bland både 

exempelsvaren och elevsvaren i det nationella provet i samhällskunskap. Jämfört mellan 
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betygsnivåer såg man dock en viss skillnad. På A-nivå var det en lika fördelning bland 

medborgaridealen vid en jämförelse mellan exempelsvaren och elevsvaren som kan ses i figurer 7 

och 8. På betygsnivå E och C däremot gick det att urskönja en viss skillnad mellan 

medborgaridealen. I figurer 3 och 4 kan man se att den personligt ansvariga medborgaren 

förekommer i större utsträckning bland exempelsvaren och den rättviseorienterade medborgaren 

är vanligare i elevsvaren medan den deltagande medborgaren var lika vanligt förekommande på E-

nivå. Bland svaren på C-nivå (figurer 5 och 6) var det däremot den rättviseorienterade medborgaren 

som var lika vanligt förekommande mellan urvalsunderlagen medan den personligt ansvariga 

medborgaren var än en gång större bland exempelsvaren och den deltagande medborgaren var 

vanligare bland elevsvaren.  

Att exempelsvaren och elevsvaren ändå är så pass lika utefter medborgarideal skulle kunna bero 

på att uppgifterna är i stor utsträckning vägledande i vad eleverna ska skriva om. Är uppgiften 

formulerad som att den ber eleverna att redogöra för olika mänskliga rättigheter så är det detta 

eleverna kommer att göra. Däremot förekommer det skillnader mellan exempelsvaren och 

elevsvaren vilket betyder att det finns utrymme i flera uppgifter att ta olika vägar beträffande 

medborgarideal. I stapeldiagrammet över exempelsvarens fördelning över betygsnivåerna (figur 9) 

ser man en tydligt stigande trendlinje för det rättviseorienterade medborgaridealet bland 

exempelsvaren medan den personligt ansvariga sjunker ju högre upp i betygen man kommer. 

Eftersom exempelsvaren är noga utvalda av provkonstruktörerna att fungera som 

bedömningsstöd för lärare kan man rimligen anta att dessa svar symboliserar vad 

provkonstruktörerna tycker är en bra nivå samt ett bra innehåll för respektive betygsnivå. Det blir 

då tämligen intressant när den rättviseorienterade medborgaren förekommer i allt större 

utsträckning ju högre upp i betygsstegen man kommer och det personligt ansvariga 

medborgaridealet blir mindre frekvent. Således kan man argumentera för att provkonstruktörerna 

förväntar sig mer ifrågasättande och mer strukturella analyser av eleverna på de högre 

betygsnivåerna. Samtidigt verkar förväntningarna på de lägre betygsnivåerna att ligga mer på en 

grundläggande nivå beträffande vad för medborgartyp man vill se hos eleverna. Den personligt 

ansvariga medborgaren ter sig vara det minsta som provkonstruktörerna förväntar sig av eleverna 

när man tittar genom linsen av medborgarideal.  

Det deltagande medborgaridealet var klart mindre förekommande än de andra två, däremot 

följer det samma stigande trend som det rättviseorienterade medborgaridealet över betygsnivåerna. 

Eftersom det var mer av det passiva kunnandet inom det deltagande medborgaridealet som får 

utrymme i det nationella provet kan man konstatera att kunskapen kring samhället och demokrati 

prioriteras mer ju högre upp i betygsnivåerna man kommer. Den rättviseorienterade medborgaren 
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kräver tämligen omfattande kunskaper om samhällssystem samt en förmåga att kunna identifiera 

och förstå sociala strukturer i samhället. Att dessa teman dyker upp i exempelsvar på A-nivå är föga 

förvånande med tanke på vad Wahlström (2016) lyft fram i sina undersökningar. Kritiskt tänkande 

värderas högt i den nuvarande läroplanen vilket går hand i hand med den rättviseorienterade 

medborgaren. 

Samma tendens kan ses bland elevsvaren i figur 10. Den rättviseorienterade medborgaren blir 

allt vanligare högre upp i betygsstegen och den personligt ansvariga medborgarens frekvens sjunker 

på C- och A-nivå jämfört med E-nivå. Trenden är något svagare bland elevsvaren än vad den är i 

exempelsvaren men den överensstämmer tämligen väl mellan de två urvalsunderlagen. Överlag kan 

man se att de medborgarideal som provkonstruktörerna söker att förmedla till elever och lärare får 

genomslag i skolan samt att det rättviseorienterade medborgaridealt tenderar att värderas högre av 

provkonstruktörerna än de andra medborgaridealen.  

 

8.3 Skillnader i enskilda uppgifter  
Vi ser däremot att det finns ett utrymme för olika medborgarideal på en och samma uppgift då 

flera uppgifter skiljde sig mellan exempel- och elevsvar vilket illustreras i jämförelsen av enskilda 

uppgifter under delavsnitt 7.4. Uppgiften om rätten till en försvarsadvokat hade 

provkonstruktörerna valt ut exempelsvar som klart var rättviseorienterade medan elevsvaren 

skiftade mer åt det deltagande medborgaridealet. Inte osannolikt har eleverna fått ordentlig 

undervisning kring lag och rätt samt hur rättssystemet fungerar då de flesta av eleverna valde att ta 

den infallsvinkeln i sina svar.  

I uppgiften om val av framtida yrke hade exempelsvaren en tydlig övergång mellan betygsstegen 

från E till A där de gick från den personligt ansvariga medborgaren till den rättviseorienterade 

medborgaren vilket är precis den trend man kan se övergripande över alla uppgifter i nationella 

provet. Elevsvaren höll sig däremot mer åt den personligt ansvariga medborgaren rakt igenom alla 

betygssteg på denna uppgift. Provkonstruktörerna förmedlade en bild där de förväntar sig ett större 

struktur- och samhällstänk kring vad elever har för yrkesmöjligheter i framtiden. De flesta elever 

verkar dock här ha en bild av att det är den egna individens drivkraft som avgör ens framtida 

möjligheter. Detta skulle kunna ge en indikation på svårigheter att identifiera samhällsstrukturer 

där det rör en själv. I kombination känner troligtvis många elever av en betygshets i årskurs 9 inför 

valet till gymnasiet. De uppmanas konstant att anstränga sig för att få så bra betyg som möjligt 

vilket skulle kunna leda till att de ser sina betygsframgångar och sina framtidsmöjligheter som sitt 

eget ansvar oberoende kring sina enskilda förutsättningar jämfört med andra. 
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I uppgiften om ekonomisk hjälp såg vi däremot en trend åt motsatt håll. Där var exempelsvaren 

kodade inom den personligt ansvariga medborgaren med teman som sysselsättning och laglydighet 

medan elevsvaren var lutade mer åt det rättviseorienterade hållet med diskussioner kring 

människors olika förutsättningar och ökande samhällsklyftor. Skillnaden mellan denna uppgift och 

föregående uppgift är att föregående uppgift knyter mer an till elevernas egen vardag där de kan 

identifiera sig själva. Alla elever i årskurs 9 ska planera sin framtid, alla elever skulle inte beröras av 

en minskning i det ekonomiska stödet för behövande. En analys av detta skulle kunna vara att 

elever har lättare för att kritisera orättvisor och samhällsstrukturer när de observerar ett fenomen 

från utsidan medan det verkar vara svårare när de själva befinner sig i fenomenet de ska observera. 

 

8.4 Implikationer för lärare och samhället 
Som vår studie har påvisat så dominerar det rättviseorienterade medborgaridealet i exempelsvar 

såväl som elevsvar. Det personligt ansvariga medborgaridealet förekommer också i relativt hög 

utsträckning, medan det deltagande medborgaridealet får mindre uppmärksamhet än de andra två. 

Intressant är även att svar som kodades till det deltagande medborgaridealet var mer inriktade på 

teoretisk kunskap än praktiskt handlande. Däremot förekom det skillnader i vilket medborgarideal 

som framträdde mellan exempelsvar och elevsvar, vilket torde tyda på att det finns faktorer som 

påverkar vad elever svarar. Rimligtvis bör undervisningen ha viss påverkan på elevers kunskaper 

och därmed även vad de skriver i provet. Detta är något vi har sett i undersökningen, då vi kunde 

utröna vissa teman i svaren från en klass som var helt frånvarande i svaren från en annan klass. 

Detta beror med största sannolikhet på att olika lärare väljer att fokusera på olika saker i 

undervisningen som sedan påverkar elevernas kunskaper. Det är dock så att lärares undervisning 

ska baseras utefter läro- och kursplan, vilket innebär att läraren förhåller sig till statens verktyg för 

att styra undervisningen. Som tidigare har sagts menar vi att även det nationella provet kan ses som 

ett statligt verktyg för att styra undervisningen. Ju fler år det nationella provet har funnits, desto 

mer kommer undervisningen att utformas utifrån dessa. Detta kan innebära att 

samhällskunskapslärares undervisningsinriktning kan komma att styras i allt större utsträckning, då 

lärarna vill att deras elever ska lyckas på det nationella provet. 

Vårt resultat pekar på att bland Westheimer och Kahnes medborgarideal så är det framför allt 

en aspekt av den deltagande medborgaren som underrepresenteras, den som innefattar aktivt 

politiskt deltagande och politisk aktion. Med största sannolikhet är det varken det nationella provet 

eller lgr11 som orsakar detta fenomen då denna utveckling har skett under en längre tid innan 

provet och läroplanen introducerades (Amnå & Ekman 2014). Snarare skulle läroplanen i så fall 
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vara utformad utefter de strömningar som vi ser i samhället när det kommer till politiska 

deltagande. 

I dagsläget fostras främst rättviseorienterade och personligt ansvariga medborgare med goda 

kunskaper kring demokrati och samhälleliga institutioner i ämnet samhällskunskap. Således får vi 

politiskt insatta medborgare som i låg utsträckning engagerar sig i organisationer och föreningsliv. 

Om man nu önskar ett mer aktivt förenings- och organisationsliv i Sverige skulle det behövas ett 

större fokus på detta i den svenska läroplanen och framför allt i kursplanen för samhällskunskap. 

Som Westheimer och Kahne hävdar: för att få deltagande medborgare så behöver man utbilda 

deltagande medborgare. (Westheimer & Kahne, 2004, s. 21) 
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9. Konklusion  
Denna uppsats har syftat till att undersöka vilka medborgarideal som förmedlas i det nationella 

provet i samhällskunskap. Mer konkret har uppsatsens forskningsfrågor varit inriktade på att 

undersöka: Vilken typ av medborgare fostras av samhällskunskapsämnet i den svenska skolan?; Hur ser 

fördelningen ut mellan medborgaridealen i det nationella provet i samhällskunskap? ; Hur väl stämmer 

medborgaridealen överens mellan det provkonstruktörerna är ute efter samt vad eleverna uppvisar?; Hur värderas 

de olika medborgaridealen i betygssättningen? Undersökningens didaktiska relevans är att lärare behöver 

vara medvetna om vilka medborgarideal som förmedlas genom skolan och undervisningen samt 

vad det innebär för den samhälleliga utvecklingen. 

    I uppsatsen har exempelsvar och elevsvar från de nationella proven i samhällskunskap 2015 

och 2016 studerats utifrån Westheimer och Kahnes medborgaridealsteori. Sammantaget 

analyserades samtliga av exempelsvaren i bedömningsanvisningarna samt elevsvar från 36 

nationella prov. Urvalet av elevsvar begränsades till fyra kommunala skolor i Mellansverige. 

Antalsbegränsningen gjordes främst med utgångspunkt i uppsatsens omfång. Resultaten ger 

förhoppningsvis en relativt god bild av medborgaridealsfördelningen i provet.   

    Studien visar att medborgaridealsfördelningen i exempelsvaren stämmer väl överens med 

medborgaridealsfördelningen i elevsvaren. Det rättviseorienterade medborgaridealet är det 

vanligast förekommande idealet, följt av det personligt ansvariga medborgaridealet. Det deltagande 

medborgaridealet är det minst vanligt förekommande idealet. Intressant är även att då det 

deltagande idealet förekommer är det sällan i form av aktivt deltagande i samhället, utan istället 

fokuserat på teoretiska kunskaper om samhället. Samtliga av Westheimer och Kahnes 

medborgarideal förekommer alltså, men i varierande utsträckning. Vidare går det att se vissa 

skillnader i medborgaridealsfördelningen på E- och C-nivå. I en jämförelse mellan betygsnivåer ser 

vi att det rättviseorienterade medborgaridealet blir allt vanligare ju högre upp i betygsstegen man 

tittar. I motsats ser vi att det personligt ansvariga medborgaridealet sjunker i de högre 

betygsnivåerna. Det deltagande medborgaridealet har en svag stigning genom betygsnivåerna. 

Vi anser att vi har bidragit till forskningsfältet genom att mer ingående undersöka 

medborgaridealsförmedlingen i samhällskunskapsämnet. Detta då att vi använt en internationellt 

etablerad medborgaridealsteori i en svensk kontext. Detta teoretiska ramverk har aldrig tidigare 

använts på det nationella provet i samhällskunskap.  

För framtida studier anser vi att elevsvar i det nationella provet i samhällskunskap är ett utmärkt 

material att studera i medborgarskapsundersökningar. Denna studie hade ett mer kvantitativt fokus 

men vi tror att studier med mer kvalitativa metoder kan ge intressanta resultat kring medborgarskap 

och medborgarideal. Vidare tror vi även att fler kvantitativa studier kan genomföras när sekretessen 
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för fler prov har släppts. Det skulle då vara möjligt att göra en mer genomgående studie där man 

jämför medborgarideal över tid. 
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Bilaga 1 – Kodmanualen 
För användarvänlighet infogas kodmanualen även som bilaga. 
Medborgar-
ideal  

Kodnamn  Förklaring  

  
  
  
Personligt 
ansvariga 
medborgaren  

Individens skyldigheter  Ansvarstagande över sitt liv och sin familjs liv. Inkluderar 
planering inför framtiden, strävan efter utbildning, jobb 
och/eller ekonomisk stabilitet.  

Laglydnad  “Man ska följa lagen”. “Brott leder till negativa konsekvenser 
för samhället.” Ta ansvar över sina handlingar.  

Solidaritet  Tänka på andra. Speciellt de som har det sämre. Visa att man 
bryr sig om andra människor. Antimobbning.  

Miljövänligt tänk  Individens ansvar över sin påverkan på miljö och klimat.  
Källkritik*  Diskuterar vikten kring källkritik.  

  
  
  
  
  
  
  
Deltagande 
medborgaren**  

  
Samarbetsstrategier  

Tankar, idéer och strategier kring hur människor kan 
samarbeta för att uppnå gemensamma mål i samhället.  

  
Demokratisk aktion  

Ger konkreta förslag på vad man som medborgare har för 
verktyg att göra sin röst hörd i ett demokratiskt samhälle. Ex. 
Demonstration, namninsamling etc.   

  
Organisations- och 
institutionskunnande  

Medvetenhet och kunskap om samhälleliga organisationer och 
institutioner i hur de fungerar och är uppbyggda. T.ex 
kommunen, skolväsendet, rättsväsendet, skattefördelning.  

  
Politiskt kunnande  

Visar kunskap om det politiska systemet. Partipolitik och 
politiska förhandlingar samt regering, riksdag och 
mandatfördelning i denna.  

  
Demokratikunnande  

Visar kunskap om det demokratiska systemet i stort. Hur 
fungerar demokratin och varför fungerar det? Demokrati som 
verktyg (värderingsfritt).  

  
  
  
  
  
  
Rättvise-
orienterade 
medborgaren  

Beakta olika perspektiv  Kan hypotetiskt se utifrån olika individers perspektiv. 
Diskuterar folks olika förutsättningar (ej på en strukturell 
nivå).  

Synliggöra och kritisera 
strukturer  

Diskuterar och/eller kritiserar sociala, politiska och 
ekonomiska strukturer i samhället. Visar kunskap kring hur 
dessa strukturer hänger ihop och ifrågasätter.    

Förändra orättvisor  Praktiska förslag på att förändra sociala, politiska och 
ekonomiska strukturer.   

Normativ 
argumentation  

Argumentationskedja om varför något bör förändras. Eleven 
strävar mot social rättvisa och demokrati. Argumentation mot 
något som eleven anser rätt.  

Belysa fri- och 
rättigheter  

Diskuterar människors friheter och rättigheter. (Räcker ej att 
nämna dess existens, eleven måste visa någon form av kunskap 
kring vad dessa innebär.)  

* Ett källkritiskt tänk är viktigt för medborgare att ha så de kan utröna sanning och trovärdiga fakta i dagens 
globaliserade samhälle. För att kunna fullfölja sin plikt som medborgare i ett demokratiskt samhälle behöver man 
behärska ett källkritiskt tänk. Precis som att man behöver ha en sysselsättning för att kunna bidra till samhället behöver 
man ett källkritiskt tänk för att kunna ta välinformerade beslut. Därför har svar som rör källkritik kodats som personligt 
ansvariga medborgaren.        
** Den deltagande medborgaren som Westheimer och Kahne definierar den kan sägas ha två delar. En del som pekar 
på aktivt deltagande i samhället vilket sammanfattas av de två första koderna under denna idealtyp. Den andra delen 
är det passiva kunnande kring hur samhället fungerar vilket illustreras av de tre resterande koderna i den deltagande 
medborgaren.  
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Bilaga 2 - Exempelsvarens kodningsschema 

I följande tabeller presenteras kodningsarbetet av exempelsvaren för det nationella provet i 
samhällskunskap åren 2015 och 2016. Varje uppgift har blivit tilldelad en kod med det året 
uppgiften användes i provet, samt det tilldelade numret uppgiften hade i provet. (”2015 A2” 
betyder alltså att det är den andra frågan i delprov A år 2015.) Varje uppgift innehåller en 
uppgiftsformulering samt de medföljande exempelsvaren på E, C och A nivå. I kolumnerna till 
höger presenteras de tilldelade koderna samt tillhörande idealtyp. Vissa frågor innehöll endast 
exempelsvar på vissa betygsnivåer. 

2015 
A2  

Uppgift och exempelsvar  Koder  Idealtyp  

Upp-
gift  
  
   
  
E  
  
  
C   
  
A    

Runt omkring i världen pågår just nu flera olika väpnade konflikter. I krig kränks de 
mänskliga rättigheterna på många olika sätt. Skriv ner två åtgärder som FN kan 
besluta om för att förhindra att de mänskliga rättigheterna kränks.  
  
FN kan skicka trupper till länderna som behöver hjälp. FN kan också skicka 
mediciner, bandars och sånna grejor för att hjälpa dom personer som är skadade. FN 
kan också prata med landets ledare för att dom ska ta en vapenvila.  
  
 X  
  
 X  

 
 
  
 
 
Förändra 
orättvisor  

 
 
  
 
 
Rättviseorientera
de medborgaren  

2015 
A3  

Uppgift och exempelsvar  Koder  Idealtyp  

Upp-
gift  
  
  
  
  
E  
  
  
   
  
  
C  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A   

[Se diagram] Resonera om vilka orsaker det kan finnas till att läget i världen har 
blivit så mycket bättre. Om du vill kan du använda dig av följande eller andra 
begrepp: utbildning ekonomi demokrati sjukvård  

  
Det finns olika anledningar, men en stor anledning är att människorna är mer 
välmående. Det finns bättre sjukvård och en större del av befolkningen har tillgång 
till mat, vatten och tak över huvudet. Många länder har gått från diktatur till 
demokrati vilket givit folken rättigheter. Innan har vi också krigat vilket försämrar 
läget för hela befolkningen.  
  
Sjukvården och förmågan att bevara folks hälsa har förbättrats. Kunskapen är större 
kring sjukdomar och hur vi ska motverka dem och det leder till bättre hälsa och 
ökad livslängd. Världen har också blivit mer och mer globaliserad - länder gynnar 
varandras ekonomi genom att handla och göra affärer över gränserna och bidrar 
därför till bättre ekonomi. Globaliseringen har också gett oss större inblick i 
varandras länder och levnadssätt och på så sätt kan vi ta del av varandras kunskaper, 
hjälpa och lära oss av varandra.  
  
Globaliseringen har gjort mycket för världen idag. Handel mellan länder har lyft 
annars extremt fattiga nationer och hjälpt dem att bygga upp sig själva. Med åren 
har även mycket forskning gjort att vi inte längre har mycket sjukdomar som hotar 
oss, och vi försöker dela med oss av vaccin till våra bröder och systrar runt om i 
världen. Forskning och erfarenhet har också gett oss kunskap om jordbruk och 
boskap. Idag kan vi odla fram enorma mängder mat som ger mycket mer näring än 
den man kunde odla på den tiden, mer näring ger oss starkare och 
motståndskraftigare kroppar. Även, idag så har världen dragit ner på stora krig så 
som de som skedde i Europa mellan 1920-1945, och på så vs har kunnat satsa mer 
på människors välbefinnande hellre än andra människors död.  
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För att få chansen att lära sig saker som är bra att ha kunskaper om. Och därför få 
riktiga jobb och tjäna sina egna pengar.  
  
För att om fattiga flickor skulle kunna få utbildning och lära sig saker så skulle dom 
kunna få jobb och tillslut börja tjäna pengar, dom skulle kunna få jobba med nått 
dom skulle vilja göra, sen skulle dom kunna fortsätta lära ut till dom andra 
flickorna.  
  
Flickor som får gå i skolan blir attraktivare på arbetsmarknaden. För att få jobb med 
högre lön krävs det utbildning. Om man kan läsa och skriva kan man förstå 
information bättre och inte bli lurad av avtal. Man kan också göra egna studier när 
man kan läsa och skriva. Det blir lättare att engagera sig politiskt och ändra sin 
situation.  
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Beskriv vad som kan hindra flickor i vissa länder från att få gå i skolan. 
  
  
Vissa flickor måste arbeta istället för att gå i skolan. Annars har familjen inte råd med 
förnödenheter så som mat, kläder och hus.  
  
  
Det kan vara att man inte har råd med det. I vissa länder är det som nästan bestämt 
att en flicka/kvinna ska vara hemmafru. Ta hand om huset/barnen och laga mat. 
Kvinnor i många länder har inte lika många rättigheter som män och anses inte få gå 
i skolan.  
  
  
Speciellt män förbjuder det, flickor är mindre värda, duger inte eller klarar inte av det 
enligt dem. Men de har bara det övertaget för att de inte låter flickor utbilda sig, de 
vet inte bättre än så. De hindrar flickor från att utbilda sig just för att kunna säga att 
de har mer makt, vilket inte är så konstigt då. Om flickorna skulle få utbilda sig skulle 
de få mer makt eftersom de själva skulle förstå att mannen i samhället trycker ned 
dem bara för att själva få mer makt. Även den ekonomiska biten kan ställa till det för 
många flickor, det kostar oftast pengar att utbilda sig och inte alla familjer kan då 
erbjuda sina döttrar det. Men alla barn oavsett kön ska ha rätt att gå i skolan. Alla har 
rätt att utbilda sig! Det är därför det kan bli vissa skillnader i samhället eftersom 
utbildningsnivån kan skilja sig något enormt mellan olika ”klasser”.  
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Demokrati är bland annat en form för gemensamt beslutsfattande. Resonera om 
fördelar och nackdelar med ett demokratiskt sätt att fatta beslut. 
  
 
En fördel är att alla får vara med och bestämma. Nackdel är att det inte alltid blir som 
man vill.  
  
  
Fördelar: Alla har chans att säga vad de tycker, sina åsikter och vara en del för 
förbättring i landet. Med demokrati har man mera åsikter och olika perspektiv, när 
man t.ex. ska fatta ett beslut så kan man höra olika konsekvenser från olika personer. 
För att vara säker på om beslutet kommer att ge mer fördelar än nackdelar. Nackdelar: 
Att det kan ta ganska lång tid att fatta beslut, och ofta kan man inte komma överrens 
när man tycker olika saker”.  
  
  
Att alla har något att säga till om angående de beslut som tas är viktigt då ingen skall 
kunna genomföra något utan andras samtycke d.v.s att ingen skall kunna driva ett 
land i en viss riktning när folk tycker annorlunda. Jag ser även demokrati som en 
säkerhetsåtgärd för att förhindra enskilda individer från att besitta all makt i ett land 
och styra utifrån sina egna principer. Nackdelen med att alla ska få belysa sina åsikter 
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är att ett beslut kan dröja betydlig längre för att genomföras eller nekas än om en 
ensam representant hade gjort valet åt sitt land. På så sätt skulle snabbt fattade beslut 
kunna motverka en del negativa saker som skulle kunna eskalera till något stort om 
det fått tillräckligt med tid  

  
  

2015 
A8  

Uppgift och exempelsvar  Koder  Idealtyp  

Upp-
gift  
  
  
 
   
 
E 
  
  
  
 
 
  
C 
 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
A 

”Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” 
Citatet ovan har tillskrivits den franske upplysningsfilosofen Voltaire (1694-1778). 
Det beskriver på ett bra sätt hans inställning till sina motståndare.  
Resonera om på vilka sätt påståendet är viktigt i en demokrati.  
 
Att man inte behöver tycka som varandra men man ska respektera dom för det viktiga 
med demokrati är att alla får tycka som dom vill och man ska respektera allas åsikter 
och man ska ej säga något taskigt.  
  
Det första är att alla ska ha rätt att framföra sina åsikter. Poängen med demokrati är 
att alla ska få vilja och tycka som det vill. Om bara en del av mängden har den rätten 
är det inte riktigt rätt att kallas för en demokrati. Det gör att det hela inte fungerar 
eftersom resten inte får framföra sina åsikter. Det andra som kanske bara delvis har 
med själva demokratin att göra är att man respekterar att andra inte har samma åsikter 
som dig själv. Istället för att hålla för öronen när någon annan pratar ska man i alla 
fall lyssna och försöka förstå. Det kan också vara viktigt i en demokrati. Det gör allt 
enklare att komma överens.  
  
Det är viktigt eftersom Voltaire sa att även om han inte höll med skulle den andre ha 
rätt att yttra sig om sin åsikt. Detta visar att man i en demokrati får framföra sina 
åsikter som man vill och ingen kan straffa en för det. Det är viktigt även för att man 
ska kämpa för att alla ska få fram sin åsikt för att det är mycket viktigt att få säga vad 
man tycker och tänker, annars blir ju demokratin nästan en diktatur om inte alla får 
ha en åsikt. Hur alla olika åsikter kan man lyssna på många fler förslag om hur man 
kan förbättra samhället men är det någon som stoppa åsikten kan man ju inte utveckla 
samhället för man kommer ingenstans. T.ex. de länder som är diktaturer är ofta inte 
alls bra utan de som har makt blir rika, men de vanliga människorna blir urfattiga. 
Demokrati och yttrandefrihet betyder ett bättre land och folk blir lyckligare genom 
att de känner att de kan vara med och påverka när deras åsikter framförs.  

  
 
 
 
  
 
 
Belysa fri- 
och 
rättigheter  
  
  
 
 
Belysa fri- 
och 
rättigheter  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
Belysa fri- 
och 
rättigheter  
  

 
 
  
  
 
 
 
 
Rättviseorientera
de medborgaren  
  
 
 
 
 
Rättviseorientera
de medborgaren  
  
  
   
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Rättviseorientera
de medborgaren  
  

2015 
A10  

Uppgift och exempelsvar  Koder  Idealtyp  

Upp-
gift  
  
  
  
  
E 
  
  
  
  
  
C 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A 

Resonera om vad ungdomarna som brukar besöka fritidsgården skulle kunna göra 
för att påverka kommunfullmäktige att inte lägga ner fritidsgården.  
  
  
Dem kan samla in en namnlista på alla som vill att den ska vara kvar och visa att det 
är många som bryr sig om fritidsgården.  
  
  
Ungdomarna som besökte gården skulle kunna försöka bevisa att tillräckligt många 
vill ha kvar fritidsgården. Om då många vill ha kvar den kanske man ändrar sitt beslut. 
För att bevisa det skulle man t.ex. kunna först bara gå till kommunen i en liten grupp 
och säga vad man tycker så att dem vet att man vill ha kvar den. Om det inte funkar 
kan man skriva på ett papper att man vill ha kvar gården och sedan be alla som tycker 
likadant skriva på, så kan man sätta upp lappar runt om i kommunen och sedan lämna 
in lappen till kommunen så att dem ser att många vill ha kvar gården. Ifall det inte 
heller funkar kan man kanske prata med vuxna eller kanske till och med be om att 
man ska rösta om det i kommunen.  
  
  
Ungdomarna skulle kuna dels demonstrera utanför kommunhuset för att visa vad 
dom tycker dom kan också skriva ett brev eller ett mail till kommunen och förklara 
att dom vill ha kvar fritidsgården och varför dom vill det. Dom kan ta kontakt med 
medier som tex tv radio eller tidningar för att få mer uppmärksamhet för kommunens 
planer. Man kan också exempelvis via Facebook starta en namninsamling där alla kan 
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skriva sitt namn för att visa att det är en stor maioritet som vill ha kvar den. Vid vissa 
tillfällen förekommer även cevil olydnad det kan vara om något ska rivas så låser man 
fast sig vid tex huset och vägrar flyta på sig, dessvärre är cevil olydnad ett brott så jag 
skulle väll inte rekommendera det i första hand.  
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Utgå från situationen i föregående uppgift. Resonera om varför det kan vara ett bra 
beslut av kommunen att lägga ner fritidsgården.  
  
  
Spara pengar, kanske för att kunna använda lokalerna till annat.  
  
 
Om kommunen lägger ner fritidsgården kan de spara pengar som de sedan kan lägga 
på andra saker som de anser vara viktigare t.ex. skola o vård. I texten framgår även 
att de inte har råd med fritidsgården o om de inte drar in på det skulle de även vara 
tvungna att dra in på något annat, det handlar om prioriteringar och det här valet 
kanske var det som var minst omfattande.  
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Eleverna i en klass går på samma skola och är lika gamla, ändå är de väldigt olika och 
planerar olika inför framtiden. Resonera om vad som kan påverka de framtidsval en 
person gör.  
  
Varje person har antingen en dröm eller vill ha ett bra jobb. Men det kan också vara 
påverkan från deras kompisar, dem kan berätta om ett yrke som då gör så att man 
blir intresserad av yrket och vill börja studera i den linjen. Men det finns också folk 
som bara går i den linjen för att ens kompis gör det.  
  
Det beror ju på hur man är som person, om man vill bo nära familj och vänner eller 
kan tänka sig att flytta utomlands. Det har mycket med vilket stöd man har 
hemma. Utbildningen betyder mycket, om man vill plugga vidare och är beredd att 
läga den tiden eller om man vill ha snabbast möjliga jobb. Beror på vad personen har 
för mål, om man alltid vill komma så långt som möjligt eller om man nöjer sig med 
ett vanligt liv Ekonomin är viktig också. Beror ju på hur mycket pengar man kan 
satsa på utbildning osv.  
  
  
En av faktorerna som kan påverka deras planer för framtiden är deras kamrater. 
Några av dem kanske har lätt för sig att påverkas av sina kamrater vill och inte vad 
en själv vill. Man kanske har kompisar som har dåligt inflytande på en själv. En annan 
faktor är betygen, de med bra betyg kan planera hur de vill i princip och kan satsa hur 
högt de går, medan de med mindre bra betyg kommer begränsas och inte kunna 
riktigt planera som de egentligen har tänkt. Familjen kan också påverka elevens betyg 
t.ex. om man har föräldrar som ”pushar” en att lyckas och att göra bra ifrån sig. Om 
man har högutbildade föräldrar kan de ta mer ansvar för eleven utbildning och har 
mer chans att påverka och hjälpa eleven till skillnad från om eleven har lågutbildade 
föräldrar. Den lågutbildade föräldern kanske ”pushar” eleven lika mycket men har 
inte lika stor chans att påverka och hjälpa eleven med skolarbetet. I Sverige påverkar 
kanske inte Ekonomin lika mycket som i andra länder för att i Sverige så är skolan 
mestadels gratis- I andra länder där man betalar för skolan så kommer eleven med 
rika föräldrar har helt andra förutsättningar än eleven med fattiga föräldrar. 
Föräldrarna kommer kanske inte ha råd att betala för elevens utbildning efter 
grundskola då måste eleven börja jobba, medan eleven med rika föräldrar får fortsätta 
med sin utbildning.  
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Oavsett hur hemska och grova brott man misstänks för, har man alltid rätt till en 
försvarsadvokat. Förklara varför personer som är misstänkta för ett grövre brott alltid 
får hjälp av en försvarsadvokat.  
  
  
För att alla har rätt att försvara sig de har också rätten att få berätta sin ”historia”. 
Utan advokat skulle inte rättegången gå rätt till.  
  
I Sverige så har man rätt till en försvarsadvokat. De kan inte med hjälp av en 
försvarsadvokat slippa ett straff men advokaten kan vara där och se till att domen blir 
rättvis och att personen inte får ett värre straff än vad han förtjänar. Alla människor 
har lika mycket rättigheter i svergie så det spelar ingen roll om hur pass små brott 
eller grova brott du har gjort utan de har fortfarande rätt till en advokat. Det spelar 
ingen roll om vad du gjort utan du har fortfarande rätt till att få det straffet du 
förtjänar,alltså varken mindre eller större straff. En försvarsadvokat hjälper till med 
detta. Försvarsadvokaten ser till att du får ett så rättvist straff som möjligt.  
  
Även om en person begått de värsta tänkbara brottet är det ändå en mänsklig rättighet 
att får försvara sig. Jag tycker inte man ska kunna bli dömd utan att få säga sitt ord. 
Om det skulle vara så att personen som är åtalad faktiskt är oskyldig skulle det vara 
fruktansvärt om den personen fick ett straff. Det skulle vara jättesvårt att bevisa att 
man var oskyldig om det inte fanns försvarsadvokat och man bara fick höra saker 
som pekade på personen som skyldig. Det är bra att alla brottslingar får en 
försvarsadvokat, inte bara de som har mycket pengar. Alla som blir åtalade ska ha 
samma rättigheter. En advokat är till för att försvara och bevisa att den åtalade inte 
är skyldig och det finns ingen chans att man klara det utan en. Genom en 
försvarsadvokat ska den åtalade visa sin sida av saken och alla har rätt till att förvara 
sig mot anklagelser.  
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I Sverige kan man dömas till fängelse om man har begått ett allvarligt brott. Många 
vill ha strängare straff, alltså att de som döms ska tillbringa längre tid i fängelset. 
Förklara vad längre fängelsestraff kan ha för påverkan på individen och samhället!  
  
Att när (om) man väl kommer ut så kommer man att ha väldigt svårt att klara sig i 
samhället.  
  
Denna person kan påverkas negativt men också posetivt. Genom att sitta länge i 
fängelse kan personen känna att det inte finns någon anledning till att leva. 
Han/hon kan tappa kontakten med familjemedlemmar. Men det positiva skulle 
kunna vara att personen får hjälp med det problem den har. Tänka igenom de 
han/hon gjort och ångra det. Förhoppningsvis inte göra något liknande igen. 
Samhälet påverka nog för det mesta positivt. Det skulle vara om personen känner 
ett hat mot samhället och skulle göra värre saker när han/hon kommer ut. Annars 
slipper ju samhället en person som är kriminell i alla fall några år.  
  
För det första så är man tvungen att lämna allt bakom sig. Såsom familj, vänner, 
jobb osv. Detta kan då påverka familjen ekonomi som i sin tur kan leda till att 
familjen förlorar pengar. En annan sak är att fängelse kostar. Det kosta att ha 
personen där för att ge skydd, mat, dryck, sjukvård osv. Detta betalar staten, inte 
personen. Desto längre tid, desto mer kostar det. Fler som sitter i fängelse betyder 
färre ute i arbetslivet och som höjer staten/företagens ekonomi. Personer som 
hamnar i fängelse kan brytas ned både mentalt och fysiskt. Att familjen inte har 
lika mycket pengar till mat, hushåll, aktiviteter sjukvård etc. Oftast är det män som 
sitter i fängelse, vilket betyder att kvinnan (om mannen ingår i en familj) måste 
försörja familjen själv. Eftersom kvinnor får mindre i lön än män så blir detta än 
större problem. Barnen kanske i sin tur inte har råd med aktiviteter, sjukvård eller 
att inte kunna gå i skolan. Detta kan då leda till ett behov av pengar i framtiden 
som kan leda till kriminalitet som sedan går runt i en ond kretsel.   
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I en marknadsekonomi, som Sverige är, brukar man säga att priset på en vara sätts 
genom samspelet mellan utbud och efterfrågan. Beskriv hur utbud och efterfrågan 
påverkar priset på en vara. Ge gärna exempel! Använd några av följande begrepp: 
varor, utbud, producenter, konkurrens, efterfrågan, konsumenter, jämviktspris  
  
Om en vara är väldigt efterfrågat påverkar det priset, som exempel om det är en 
bil som är helt ny, så kanske försäljarna ökar priset pgd av att produkten är så 
efterfrågat. Men där emot om man tar två företag som exempel Siba och 
Elgiganten konkurrerar om sina konsumenter om att få så lågt pris som möjligt på 
varorna. Om en vara är väldigt efter frågat så ökar även försäljningen och företagen 
som säljer varorna höjer priset. Pågrund av att varan är efterfrågat. Som till 
exempel företaget Appel som kommer varje år med en ny produkt(telefon) som är 
höjt pris, pågrund av efterfrågan av konsumenterna och det gör att priset höjs.  
  
Utbud är väl hur mycket man har av en vara. Typ väskor. Då kanske dom har ett 
utbud på 30 st. Men om folk värkligen vill ha den väskan asså den är väldigt 
efterfrågad. Då kanske man får öka sitt utbud. Men nu är det så att det inte finns 
mera av just den sorten kvar. Så då kan man öka priset. Men om vi vänder på det 
och säger att man har hur många som helst då kan man sänka priset på varan.  
  
Konsumenter efterfrågar alltid olika varor. Utbudet av dessa varor kan variera. Ta 
iPhone som exempel. Många personer vill ha denna produkt, det är stor 
efterfrågan, men det är endast apple som är producenter detta betyder att eftersom 
många personer vill ha varan kan de höja priset på varan utan att försäljningen 
minskar och de kan göra större vinst. Om det däremot skulle finnas konkurrenter 
som också tillverkar iPhone kan de inte höja priserna hur som helst, för 
konsumenterna köper alltid det billigaste, så länge det är exakt samma vara. Om 
efterfrågan skulle vara liten på en produkt måste producenterna anpassa sin 
produktion så att de ej producerar mer än vad konsumenterna konsumerar. De får 
justera priset t.ex så att konsumenterna lockas av varan, sänka priset, men bara så 
pass att de fortfarande gör vinst på att sälja sin vara.  
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Notisen ovan (se elevhäfte) handlar om något som drabbat många små samhällen 
i Sverige. Fabriken där många arbetar läggs ner och flyttas någon annanstans. 
Resonera om hur samhället och enskilda individer kan påverkas av en 
sådan nedläggning.  
  
  
Samhället i en liten by kan påverkas stort, det kan flytta mycket folk som hade 
jobb och det kan påverka små livsmedelsbutiker osv. Många familjer försvinner 
då påverkas skolor/dagis och ett social samhälle.  
  
Ekonomin för många skulle förändras då arbetslöshet ökar. Då arbetslöshet ökar 
så minskar skatteintagningen till kommunen. Då kommer kommunen behöva 
minska deras budget då bl a skola och utbildning drabbas. Det blir sämre 
utbildning då skolor inte får så mycket pengar och det skulle kunna slå till i 
framtiden då få är välubildade nog att utföra vissa jobb. Helt enkelt så skulle 
ekonomin för många att förändras.  
  
Samhället kan påvärkas på många sätt, många personer i samhället kommer bli 
arbetslösa. Detta kommer också ske samtidigt. Man kommer att få ett överflöd 
av arbetslösa vuxna. Man måste då hitta nya jobb. Detta kan leda till att många 
flyttar. För om det är ett litet samhälle kommer det omöjligt finnas nya jobb till 
alla. Många väljer då att flytta och samhället kommer bara bli mindre. Många som 
jobbat på fabriken har säkert jobbat där i flera år och att syssla med det är det 
ända som dom kan. De väljer då att flytta för att kunna jobba med samma sak på 
ett annat ställe. Det är inget jätteproblem om några flyttar men om det är ett litet 
samhälle kommer det inte bli många kvar och ekonomin i samhället kommer inte 
gå runt. Andra butiker kanske måste stänga och ännu fler folk kommer att flytta. 
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Men om det är ett stort samhälle kommer man inte märka så stor skillnad. De 
arbetslösa kommer hitta nya jobb eller läsa vidare till något annat för att sedan 
skaffa jobb. Individen kan både få det jobbigt men ändå inte så jobbigt. För är 
man den personen som hittar ett nytt jobb snabbt så blir det inte så stora 
problem. Men är man inte det kan man få det svårt med ekonomin. Man kanske 
har den ända inkomsten och då få familjen eller du ekonomiska problem. Och är 
du bara utbildad till att göra keramikkrukor kommer du få jätteproblem att hitta 
ett jobb, och då måste du antingen läsa vidare eller få mer utbildning eller flytta 
någonstans där du kan jobba med keramik. 
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85 % av Sveriges befolkning bor på mindre än 1,5 % av landets yta. 
Befolkningstätheten är mycket större i söder än vad den är i norr. Vilka problem 
kan det finnas till följd av att Sverige är så ojämnt befolkat?  
  
  
Ett problem jag kan se är bristen på val av utbildning eller jobb då alternativen 
borde vara färre pågrund av antalet människor som kan bygga upp i samhället de 
lever i.  
  
Skolorna på de tätt befolkade områdena kan bli opersonliga och eleverna kanske 
inte får den utbildning de behöver. Ovanstående kan ske då de tätbefolkade 
områdena ej har de lärarresurser som de behöver eftersom de finns så många barn. 
Det innebär även att de glesbefolkade kommunerna får sämre ekonomi eftersom 
de inte har så många människor. Pga. detta kanske kommunen nekar att bygga 
lekparker/parker/köpcentrum och det förlorar individerna på denna ort på. 
Dessutom finns det färre jobb då en liten by inte behöver så många 
”specialiseringsyrken” utan klarar sig med det grundläggande så som tandläkare, 
affärsarbetare osv. Detta i sin tur gör att ungdomarna söker sig till större orter för 
att uppfylla sina drömmar.  
  
Det som är dåligt med det kan vara att det blir svårare att få tag på vad folket 
behöver. T.ex. någon som bor i jämtland kanske har svårare att snabbt få tag på 
räddningstjänsten eftersom mindre befolkning betyder mindre stationer för polis, 
sjukhus och brandkår och räddningstjänsten kan därför behöva åka längre för att 
komma till målet och det kan riskera säkerheten. Vissa kan dessutom lätt bli 
uttråkade om det inte finns lika många att umgås med om man bor i ett glesbefolkat 
område. Det kan göra att fler flyttar till storstäder och då läggs mer av landets fokus 
på de tätbefolkade delarna som t.ex. Stockholm. Mer fokus på storstäderna betyder 
mindre fokus på småorterna och de glesbefolkade områdena. Detta gör att det inte 
alltid finns lika många bra jobb i vissa delar av landet och då kan ekonomi raseras 
och då blir mindre fungerande. Om fler folk bor i vissa städer ökar efterfrågan på 
lägenheter i dessa städer och då ökar priserna vilket gör att vissa kanske måste 
flytta och då ka personer inta alltid leva och bo efter deras behov och intressen.  
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I rutan finns exempel på mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration om de 
mänskliga rättigheterna. Välj tre av dessa och beskriv kort vad rättigheten innebär.  
• Rätten till liv  
• Rätten till utbildning  
• Tanke och religionsfrihet  
• Yttrandefrihet  
• Förenings- och församlingsfrihet  
  
  
Rätten till liv: Man har rätt till att leva, oavsett hur man ser ut eller kommer ifrån.   
  
Rätten till utbildning: Alla har rätt att få gå i skolan och lära sig saker, för att sedan 
plugga vidare och få en utbildning.  
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Tanke och religionsfrihet: Alla ska kunna tro på vad dem vill och tycka vad man 
vill och ska inte behöva förföljas på grund av sin religion eller sina åsikter.  
  
Yttrandefrihet: Att alla ska få yttra sig så länge man inte säger/gör något som kan 
tolkas ”taskigt” mot andra.  
  
Förenings- och församlingsfrihet: Hör till yttrandefrihet. Är man flera personer/en 
grupp som vill starta en förening/ församling, t.ex. politisk klubb eller liknande. Så 
får man det och behöver inte vara ”hemliga”.  
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De mänskliga rättigheterna sägs vara en förutsättning för demokratin. Resonera 
om varför respekt för de mänskliga rättigheterna är så viktiga i en demokrati.  
Utgå från några olika mänskliga rättigheter i ditt resonemang. (Exempel på 
mänskliga rättigheter, som du kan använda dig av i ditt svar: yttrandefrihet/alla 
människors lika värde/rätten att gå i skola)  
  
En demokrati består av ett folk, ett jämlikt folk. Om alla personer i demokratin har 
samma rättigheter kan demokratin fungera som den är tänkt. Om alla personer har 
olika rättigheter kan inte demokratin fungera eftersom olika delar av samhället är 
olika då uppstår svårigheter att göra det bästa för folket. Ett exempel är 
yttrandefrihet, om inte alla har yttrandefrihet kan falsk information spridas vilket 
kan avgöra valet som folket gör, då blir landet ingen demokrati längre eftersom 
staten styr vilken information som ska nå folket.  
  
Ett annat exempel är alla människors lika värde, om ett samhälle inte är jämlikt är 
det ingen demokrati eftersom vissa ”sorters” människor får olika valfrihet i landet. 
Då kan inte staten fatta kloka beslut om de bara tar förslag från en liten del av 
samhället.  
  
Rätt till skola är också viktigt för demokratin. I skolan lär vi oss mycket om vad 
som är rätt och fel, vi lär oss läsa och skriva, vi möter andra människor. Allt sådan 
skapar ett högutbildat samhälle där det inte är en vardag med bomber och våld. 
Jag tror att en skola med bra lärare skapar ett bättre samhälle och ett bättre land. 
Utan skolan hade vi fått lära oss av våra föräldrar, och vad dem lärde sig, och 
samhället utvecklas så deras uppfostran om saker var kanske inte det bästa.  
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Utifrån ovanstående resultat (se diagram i elevhäfte) efter riksdagsvalet i september 
2014 fick Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) riksdagens förtroende att 
bilda regering. (S) och (MP) tillsammans har dock inte majoritet i riksdagen. I 
Sverige har vi de senaste 40 åren haft majoritetsregeringar i enbart 8 år. Beskriv 
regeringens (S + MP) möjligheter/svårigheter att genomföra sina förslag. Använd 
några av följande begrepp: minoritetsregering, majoritet, kompromiss, 
blocköverskridande, vallöfte, svekdebatt, vågmästare  
  
Den regeringen vi har i Sverige är en minoritetsregering. För att dom inte fick 50% 
av folkets röster. Så nu måste regeringen ha några röster från andra partier. Så 
våran regering har inte majoritet.  
  
Eftersom Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte har majoritet måste de 
kompromissa med de andra partierna för att få igenom sina förslag. Om de inte 
kommer överens över ett förslag så skulle det bara röstas bort, för att majoriteten 
inte skulle godkänna. Socialdemokraterna och Miljöparitet har vallöften att hålla, 
de ska försöka genomföra de löften som de har sagt, men det blir svårt när man 
inte har majoritet. Då blir det att partierna i riksdagen måste kompromissa och 
komma överens så att alla blir lite nöjda.  
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A  

  
S och MP har tillsammans 38 % av rösterna. Det betyder att de är en minoritets 
regering som lätt får deras propositioner nedröstade. Detta gör att det kommer bli 
oerhört svårt för S och MP att genomföra sina vallöften. Det kommer att göra att 
för att få fram deras propositioner behövs en blocköverskridande allians. Även om 
de har V stöd. Ingen har lust att samarbeta med SD som har en vågmästarroll. De 
kan använda den för att förstöra för S och MP. Eftersom de hittills inte har lyckats 
få en blocköverskridande allians kommer de behöva kompromissa och kanske göra 
om deras vallöften.   
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Valdeltagandet i Sverige är högt. Ungefär 80 % av de som har rösträtt har deltagit 
i riksdagsvalen de senaste åren. I demokratier med lågt valdeltagande försöker man 
på olika sätt att öka valdeltagandet. Resonera om varför det kan vara viktigt för 
demokratin med ett högt valdeltagande.  
  
Då representerar riksdagen bättre landets invånares åsikter. Eftersom fler röstar på 
det parti som stämmer överens med personens egna åsikter.  
  
Det är viktigt med högt valdeltagande för att få fram vad majoriteten tycker. Det 
är inte bara det om många röstar att man får fram vad folket verkligen tycker utan 
också det att om så många som möjligt röstar desto mer folk utrycker vad dom 
tycker om partier och vad som ska förändras och förbättras. Så ju fler folk som 
röstar desto mer utvecklas partierna.  
  
Ju fler som röstar desto mer blir folket som helhet representerade i landets styre, 
landet styre representera då vad folket vill på ett bra sätt. Grunden i demokratin är 
att alla åsikter ska höras och att alla ska ha möjlighet att debattera för sin sak. De 
som inte röstar är ofta de som har lever lite isolerat från samhället, tex människor 
som lever i ett utanförskap och det är viktigt att även de får komma till tals. Idén 
med demokrati är att alla ska ha rätt att vara med om bestämma, därför är det då 
viktigt att så många som möjligt är med och röstar så att man kan kalla det en ärlig 
demokrati.  
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Hur kan demokratin påverkas av att politiker utsätts för hot på grund av sitt 
politiska uppdrag?  
  
  
Det kan skrämma vissa från att göra vissa beslut fast dem tycker det är rätt så tar 
dem avstånd pga risken att bli överfallen ökas. Om en viss person inte gillar 
beslutet kan han bara gå hem till en politiker.  
  
Politiker kommer att bli rädda för att lägga ned skolor i detta fallet. Mannen som 
hade misshandlat politikern har nu en makt. Politiker har blivit rädda för att lägga 
ner skolor. Men folket har också blivit rädda. Dom vill inte yttra sig ofentligt längre 
då dom är rädda för att bli misshandlade dom också. Det kommer sluta med att 
dom röstar i rädsla och inte på det dom vill.  
  
Demokrati innebär att alla har rätt att rösta och på så sätt även uttrycka sina 
politiska åsikter utan att drabbas av påföljder när man gör detta. Att en politiker 
genom misshandel straffas för att ha uttryckt sina politiska åsikter strider mot 
demokratiska principer. I det långa loppet kan detta resultera i att politikern på 
grund av rädsla avgår vilket gör att väljarna med samma åsikter som politikern inte 
har någon representant. Eftersom en demokrati betyder folkstyre försämras 
demokratin när en väljargrupps åsikter inte blir representerade i styret. Av rädsla 
för att råka ut för något liknande själva kanske en efterträdare till att representera 
den politiska åsikten blir svår att hitta och det blir svårt att göra något åt problemet. 
Alla ska ha rätt att utan rädsla uttrycka sin åsikt, även motståndaren till den 
kontroversiella beslutet. Dock har man ingen rätt att med våld hindra någon 
annans politiska åsikt eftersom det strider mot demokratins principer och de 

 
 
  
 
 
  
Laglydnad 
 
 
 
 
Laglydnad/ 
Demokrati
kunnande  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Demokrati
kunnande/ 
Belysa fri- 
och 
rättigheter  

 
 
  
 
 
Personligt 
ansvariga 
medborgaren  
 
 
Personligt 
ansvariga 
medborgaren/ 
Deltagande 
medborgaren  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Deltagande 
medborgaren/ 
Rättviseorient
erade 
medborgaren  
 



 

58 
 

mänskliga rättigheterna. För att lösa problemet med händelsen innebär måste en 
påföljd drabba gärningsmannen. Genom media kan detta resultera i någonting 
positivt: en medvetenhet om vikten av demokrati och hur den fungerar och 
upprätthålls i praktiken. Kanske många håller med om och ser till genom röstning 
och bildande av ett nytt parti, att även deras åsikter representeras vid nästa val – 
en mycket mer demokratisk lösning än misshandel.  
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Det finns olika åsikter om vad som är ett bra samhälle. Sofia och Josef har olika 
åsikter om vad som är ett bra samhälle. Hjälp dem att argumentera för sina åsikter!  
Josef: ”Jag tror att man får det bästa samhället om alla medborgare får dela lika på 
samhällets resurser, exempelvis pengar, mark och mat. Det blir det bästa samhället 
för att…”  
Sofia: ”Jag tror att man får det bästa samhället om individen själv får bestämma över 
sina resurser, exempelvis pengar, mark och mat. Det blir det bästa samhället för 
att…”  
  
Josef: alla får lika mycket och alla är lika mycket värda och har lika mycket.   
Sofia: Dom som jobbar hårt får mer än dom som jobbar lite och det är bra för då är 
ju den som jobbar mycket all rätt till att få mer betalt med.  
  
  
Josef: alla har lika mycket, ingen har mer än någon annan. Det blir inga fattiga och 
rika, alla blir på samma nivå. Ingen svälter igäl, ingen kan klaga på t.ex. lönen för alla 
har samma. Ingen blir bättre än någon annan, man kan inte trakasera för alla är på 
samma nivå som en själv. Alla blir trygga och man behöver inte oroa sig så mycket 
över vad andra ska tycka.  
Sofia: om alla ska få lika mycket pengar skulle det bli väldigt orättvis för dem som 
jobbar och sliter hela dagarna och för en som bara ligger hemma hela dagarna och 
inte alls behöver arbeta för pengarna så skulle alla kunna sluta sina arbeten för man 
får pengar ändå! Nej, så kan det inte fungera man måste få rätt belöning för sina 
tjänster man utför, men samtidigt är det ju då allas skyldighet att hjälpa dem som har 
det svårt och behöver hjälp.  
  
  
Josef: då är ingen ensam om sina problem. Alla får lika mycket och det finns ingen 
orsak till avundsjuka. Detta stoppar massa andra problem så som krig, mobbning osv 
eftersom avundsjuka ofta är den drivande orsaken. Istället för att en människa ska 
behöva känna svält och en annan onödigt välstånd, utjämnas resurserna och ingen 
blir totalt utblottad.  
Sofia: alla är bra på olika saker. Samhället når sin fulla potensial när individerna själva 
får bestämma vad de vill utveckla. Man mår också mycket bättre som individ om 
man själv får bestämma vad man ska sysselsätta sig med. Bara alla lever efter sina 
egna ekonomiska vilkor så uppstår inga skulder eller lidande. Det gäller att prioritera 
och det gör man bäst själv, för ingen annan vet lika bra vad just du behöver. Ett 
ekonomiskt välstånd uppnås bara genom idogt arbete eller kolosal tur, det är inget 
som staten kan styra över utan bara den enskilda individen kan sätta upp sina egna 
riktlinjer.  
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Majoriteten av invånarnas sjukvård i Sverige finansieras (betalas) med skattemedel. 
Resonera om fördelar och nackdelar med att finansiera den svenska sjukvården med 
skatter!  
  
  
  
  
Jag tycker det är bra därför att jag tycker alla förtjänar gratis sjukvård rik som fattig 
eftersom alla inte har råd.  
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Fördelarna är att då slipper man betala skyhöga avgifter ifall man skulle bli jättesjuk 
och vara det under en lång tid. Vilket skulle innebära att man skulle klara sig 
ekonomiskt. Men om man inte hade betalat sjukvården med skattemedel så skulle 
man få stora ekonomiska problem eftersom man måste lägga alla pengar på sjukvård. 
Vissa skulle kanske inte få den sjukvården som de behöver för att de inte skulle kunna 
betala för den vilket kan leda till en större dödlighet. Men om hela sjukvården skulle 
betalas med skattmedel så skulle vi höja skatterna vilket också kan drabba människor 
med en dålig ekonomi.  
  
Fördelar med att betala den svenska sjukvården med skattepengar är att om någon 
skulle skada sig så får den hjälp oavsett om personen har mycket pengar eller lite, 
alltså nästan vem som hällst har rätt till att få sjukvård, som tex i USA så får dom 
flesta medborgarna inte sjukvård såvidare dom inte har någon sorts försäkring eller 
pengar, och detta är dåligt för dom som kanske inte har så mycket pengar, ska dom 
då inte få sjukvård? Alltså blir det mer jämställdighet i sverige för alla har rätt till 
sjukvård. Nackdelar med att betala den svenska sjukvården med skattepengar är att 
skatten i Sverige blir högre eftersom mycket pengar krävs för bra sjukvård och det 
leder till att skatten blir högre för medborgarna som dom kanske hade velat lagt på 
annat. Vissa tycker att detta är onödigt slöseri med pengar eftersom vissa människor 
vill inte ha eller behöver ingen sjukvård men betalar endå för andra för att man måste 
eftersom skatt är obligatoriskt.   
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Inför skrivandet av ett skolarbete om HIV och andra sjukdomar får Ellis höra att 
bloggar inte får användas som informationskällor. De anses inte vara trovärdiga, 
säger läraren. Resonera om vad läraren kan ha för argument till att inte tillåta bloggar 
som källor!  
  
 
För att det är en person med egna tankar som skrivit det och då händer det att du 
skriver felaktigt.   
  
För vem som helst kan starta en blogg och skriva därför är bloggar inte så trovärdiga. 
Det är ingen ”expert” i området som skriver, som t.ex. ne.se. Där finns det forskare 
som ger ut informationen och eftersom dom är forskare så är Ne.se en mycket mer 
trovärdig sida.  
  
Jag tror att läraren då anser att bloggar inte får användas därför att det vanligtvis 
spekuleras mycket av dem som skriver bloggar för att dem vill att så många som 
möjligt ska läsa deras blogg och då finns det en stor risk att de inte håller sig till 
sanningen, för att göra texten mer intressant. En annan anledning kan vara att det är 
ovanligt att de som skriver bloggar tar med källorna som de har tatt sin information 
från. Därför är det svårt att se om deras information är sann. Ytterligare en anledning 
kan vara att läraren anser att man bara bör ta informationen från sidor där det är 
ämnesexperter som står för informationen då sjukdomar är en komplicerad kunskap. 
För att även om det är en ämnesexpert som skrivit så brukar bloggar troligtvis inte 
kontrolleras utav andra experter såsom sidor som ne.se eller t.ex. 1177.se.  
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Resonera om fördelar och nackdelar med att fritt få publicera vad som helst på 
internet!  
  
  
  
fördel är väl att man får skriva vad man tycker och tänker Nakdel är att man kan såra 
nån  
  
Med det som jag vet är det en mycket stor risk att sprida bilder eller olika statusar på 
internet för de finns alltid kvar där på något eller annat sätt. fördelar med att man 
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publicerar saker på internet är att många människor kan i alla fall få reda på det, men 
om det är en dålig sak man publicerar kan det vara en stor nackdelar som man lägger 
ut eller publicerar. Man kan lägga ut ett dumt foto på facebook ex. Och då ångrar 
man kanske att man gjort det senare med åren. Men under tiden kan folk sparat ned 
bilden och lägger upp den på nätet senare. Så saker man publicerat finns alltid kvar 
på internet, även ifall man kanske tror att det är borttaget.  
  
Jag kan hålla med om att man ska få ha en egen åsikt och att man själv ska få bestäma 
över sina egna bilder, videor och kommentarer. Men jag håller inte med om att man 
ska få lägga ut vilka bilder som helst samt skriva vad som helst.(Om det däremot är 
om sig själv så kan det få gälla enligt mig, kanske till och med om någon annan ”om” 
personen har tillåtigt det!) Men om det skulle bli lagligt att lägga ut samt skriva vad 
man vill utan att man kan bli straffas för det så kan det uppstå konsekvenser som 
både är för och nackdelar. Dessa konsekvenser kan bland annat bestå i att ingen skulle 
bli rädd för att bli straffad om dom skulle lägga ut exempelvis en nakenbild på någon 
med en elak text, eller någonting annat mobbningsalternativ. Men samtidigt så skulle 
man kunna få vara friare att delta i olika organisationer på nätet som sitt land kanske 
inte gillar. Till exempel kanske en motståndsrörelse mot en diktator. Men min åsikt 
är att det skulle bli ännu mer kaos på internet (om det blev fritt) än vad det redan är.  
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Du och dina klasskamrater ska söka fakta om dödshjälp och abort. I ert arbete med 
att söka fakta hittar ni organisationen Ja till Livets hemsida. Där står bland annat:  
Ja till Livets vision är ett samhälle där ingen skall vilja göra abort eller önska få 
dödshjälp. (Källa: www.jatilllivet.se, 2016-01-14)  
Resonera om vilka källkritiska aspekter (1-3 st.) ni bör tänka på när ni använder 
information från denna hemsida!  
  
Man måste tänka på ifall hemsidan har en pålitlig fakta. Har hemsidan en loga? Eller 
en kontaktperson. När uppdaterades sidan senast.  
  
Man bör tänka på att dom är mot abort och dödshjälp och att man då kanske ska 
kolla på en sida som är för abort och dödshjälp och jämföra. Man ska kolla på andra 
sidor och jämföra informationen som man får. Man kan kolla upp vem det är som 
har skapat sidan.  
  
Man måste först och främst tänka på att detta är en partisk hemsida och därför är 
faktan förmodligen vinklad till deras fördel. Detta kan innebära att de endast berättar 
om nackdelarna med abort och dödshjälp och utelämnar fakta som skulle kunna göra 
en positiv till abort eller dödshjälp. Om man tar fakta från en sådan här hemsida 
måste man även kolla var de har hittat sin information så att man får bekräftat om 
det är en pålitlig källa. Om det inte går att hitta måste man alltså nämna den fakta 
man får från sidan med ett ”dessa anser” eller ”dessa hävdar” så att man är tydlig med 
att det ej är faktabaserat utan mer en åsikt eller uppfattning.  
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Oavsett hur hemska och grova brott man misstänks för, har man alltid rätt till en 
försvarsadvokat. Förklara varför personer som är misstänkta för ett grövre brott alltid 
får hjälp av en försvarsadvokat.  
  
  
För att alla har rätt att försvara sig de har också rätten att få berätta sin ”historia”. 
Utan advokat skulle inte rättegången gå rätt till.  
  
I Sverige så har man rätt till en försvarsadvokat. De kan inte med hjälp av en 
försvarsadvokat slippa ett straff men advokaten kan vara där och se till att domen blir 
rättvis och att personen inte får ett värre straff än vad han förtjänar. Alla människor 
har lika mycket rättigheter i svergie så det spelar ingen roll om hur pass små brott 
eller grova brott du har gjort utan de har fortfarande rätt till en advokat. Det spelar 
ingen roll om vad du gjort utan du har fortfarande rätt till att få det straffet du 
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förtjänar,alltså varken mindre eller större straff. En försvarsadvokat hjälper till med 
detta. Försvarsadvokaten ser till att du får ett så rättvist straff som möjligt.  
  
Även om en person begått de värsta tänkbara brottet är det ändå en mänsklig rättighet 
att får försvara sig. Jag tycker inte man ska kunna bli dömd utan att få säga sitt ord. 
Om det skulle vara så att personen som är åtalad faktiskt är oskyldig skulle det vara 
fruktansvärt om den personen fick ett straff. Det skulle vara jättesvårt att bevisa att 
man var oskyldig om det inte fanns försvarsadvokat och man bara fick höra saker 
som pekade på personen som skyldig. Det är bra att alla brottslingar får en 
försvarsadvokat, inte bara de som har mycket pengar. Alla som blir åtalade ska ha 
samma rättigheter. En advokat är till för att försvara och bevisa att den åtalade inte 
är skyldig och det finns ingen chans att man klara det utan en. Genom en 
försvarsadvokat ska den åtalade visa sin sida av saken och alla har rätt till att förvara 
sig mot anklagelser.  
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Grundlagarna är våra viktigaste lagar. Om riksdagspolitikerna vill göra ändringar i 
grundlagarna måste de fatta samma beslut i riksdagen två gånger med ett riksdagsval 
emellan dessa två beslut. Detta gäller inte andra lagar. Vilka anledningar finns det till 
att det är så svårt att ändra våra grundlagar?  
  
Grundlagarna är svårare att ändra eftersom det är våra 4 viktigaste lagar. Sverige är 
uppbyggt av dessa fyra lagar. Och det var dessa fyra lagar som gjort att vi kunnat ha 
kvar demokratin osv. Tack vare dessa 4 grundlagar så har Sverige kunnat utvecklas 
som våra förfäder tyckte att den skulle. Eftersom att vi har haft fyra riktlinjer så har 
vi undvikit stora konflikter om hur Sverige ska styras.  
  
De lagarna har fått samhället att fungera mycket bra. Sådana grundlagar som 
yttrandefrihet och tryckfrihetsförordningen är bra grundlagar som många är för. Det 
är sådana lagar som gör att Sverige kan fortsätta att vara en demokrati. Om 
grundlagarna hade varit för enkla att ändra på så hade något parti kunnat lova väldigt 
mycket. Men sedan om det partiet kommer till makten så tar partiet och ändrar på 
grundlagarna och gör Sverige till en diktatur. Det är eftersom ett sådant scenario kan 
hända, man väljer att göra det svårt att ändra på grundlagarna.  
  
Det finns flera olika anledningar till varför det är så svårt och tar så lång tid att ändra 
på någon av grundlagarna. För det första så är det grundlagarna som bygger upp hela 
det svenska samhället. Det är dom som har format Sverige till hur det ser ut idag och 
det är vi som invånare som har valt att ha det så. Eftersom att grundlagarna bygger 
upp så mycket måste det vara svårt att ändra på dom. Hade det varit lättare att ändra 
på hade Sverige inte varit ett så stabilt land som det är idag. En annan anledning till 
den svåra processen är för att bevara demokratin. Om något parti skulle få för sig att 
ta bort demokratin måste majoriteten av Sveriges befolkning också vilja det. Och det 
tror jag inte händer så lätt. Så hela processen som krävs för att ändra grundlagarna är 
för att bevara demokratin, ha ett så stabilt land som möjligt och för att folket ska få 
vara med att bestämma. Systemet är uppbyggt så att om någon vill ändra på lagarna 
så ska svenska folket och riksdagen vilja det också.  
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Resonera om fördelar och nackdelar med ett förbud mot rasistiska organisationer! 
Använd gärna begreppen frihet och rättighet i ditt resonemang.  
  
  
Fördelar med att förbjuda rasistiska organisationer är att det skulle förekomma 
mindre diskriminering och mindre rasbrott. Enligt mig finns det inga nackdelar att 
förbjuda rasistiska organisationer.  
   
Det skulle vara en otrolig fördel ifall ett sådant förbud inskaffades men samtidigt kan 
man inte förbjuda människor från att tycka vad dom tycker, det skulle antagligen inte 
ske någon förändring ifall det skaffades, folk skulle fortfarande tycka vad dom tycker. 
Dock kanske vissa folkgrupper skulle känna sig tryggare och säkrare. Ett annat plus 
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är att sådana organisationer inte skulle kunna komma in i regeringen och det är 
superbra.  
  
Om Sverige förbjuder rasistiska organisationer så får ett både positiv bemötning och 
konsekvenser. Fördelarna med att förbjuda dessa organisationer är självklara. Att 
diskriminera en folkgrupp strider mot Sveriges lagar, trots att det kan misstas som 
yttrandefrihet. Yttrandefrihet ger en rättigheten att tala, men inte att trakassera och 
diskriminera någon. Om Sverige förbjuder rasistiska organisationer så kan vi undvika 
dessa våldsamma situationer och ingen kommer behöva känna sig uthängd eller 
attackerad. Sverige blir ett mer välkomnande land där alla får känna sig välkomna och 
chansen finns att rasismen kan minska. Men det finns även nackdelar. Risken finns 
att problemet med rasister kan öka och blir mer våldsam om Sverige tar bort deras 
”rätt” att tycka. Angreppen mot invandrare kan komma till att öka och 
demonstrationer kan uppstå. Rasisterna kan demonstrera om att det är deras 
rättigheter att få yttra sig och Sveriges skyldighet att lyssna. Det som redan är ett 
problem kan komma till att bli ännu större.  
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En demokrati kännetecknas av att man får uttrycka och ha olika åsikter. Nedan kan 
du läsa Annas ståndpunkter kring några samhällsfrågor. Fortsätt meningen och hjälp 
henne att argumentera för  
sina ståndpunkter!  
a) - Det är bra att höja skatten på bensin därför att…  
b) - Det är bra att satsa mer pengar på försvaret därför att…  
c) - Det är bra att vi har massmedia som är fri från statlig kontroll därför att…  
  
a) det kan få många att köra mindre bil och då släpps det inte ut lika mycket utsläpp 
som är dåligt för miljön.  
b) för att sverige ska ha ett bra försvar.  
  
  
a) För då väljer folk hellre att gå i fler fall. Om folk hade dragit ner på bilkörandet 
hade det sänkt växthusutsläppen väldigt mycket.  
 
b) Om vi hade satsat mer på försvaret hade vi varit starka nog att t.ex. skicka ner 
svenska trupper i Libyen mot ISIS. 
 
c) Då kan folk säga det dem vill/tycker enklare och får fram sanningen utan att staten 
lägger sig i och förvrider texten till dess fördel innan tidningen trycks.  
  
  
  
a) Staten får in mer pengar som sedan kan användas för att bygga ut kollektivtraffiken 
så fler kan och vill välja att åka kollektivt. Det är också väldigt bra för miljön eftersom 
det blir dyrare att åka bil och då väljer fler människor andra alternativa transportmedel 
som t ex kollektivtraffik.  
  
b) Vi som ensamt land ska kunna försvara oss under längre tider ifall vårt land skulle 
attackeras. Detta skulle innebära att våra invånare skulle känna sig säkrare.  
  
c) Vi har yttrandefrihet i Sverige och varje individ måste få säga sitt. Kontrollerad 
media skulle innebära att staten kan manipulera befolkningen vilket är likt med vad 
som görs och gjorts i diktaturer och åt det hållet vill man inte att Sverige ska.  
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Alvas klass vill åka på en skolresa. Alva föreslår att varje elev ska betala 500 kronor 
så att klassen får råd med resan. Klassens lärare säger att skolan ska vara kostnadsfri 
för föräldrarna och istället betalas med skatter. Man kan inte kräva pengar av föräldrar 
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för varken skolresor eller terminsavgifter, något som förekommer emellanåt i andra 
länder. Resonera om varför vi har en kostnadsfri skola i Sverige!  
  
  
För att alla ska ha rätten att gå i skolan även om man inte har så mycket pengar så ska 
man ändå kunna gå i skolan.  
  
Skolan kan inte kräva pengar av eleverna eftersom att alla kanske inte har möjlighet 
att betala. Det finns många familjer som har det svårt ekonomiskt och inte har råd 
att lägga pengar på skolan. Då kan det bli så att barnet inte får följa med och känner 
sig utanför, men också utpekad eftersom alla då kommer veta att de inte har så mycket 
pengar.  
  
Den kostnadsfria skolan bidrar till jämlikhet i samhället. För skulle allt kosta i skolan 
så skulle inte den som har det lite sämre ställt inte få en lika bra utbildning som den 
som har råd. Det skulle göra att inte alls lika många blev högutbildade vilket drar ner 
landet då färre kan hjälpa till att t.ex. driva utvecklingen framåt. Små saker som att 
alla ska betala till en klassresa kan sätta barn i utanförskap om de inte har råd att 
betala avgiften, då de inte kan vara med i gemenskapen på t.ex. en klassresa.   
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85 % av Sveriges befolkning bor på mindre än 1,5 % av landets yta. 
Befolkningstätheten är mycket större i söder än vad den är i norr. Vilka problem kan 
det finnas till följd av att Sverige är så ojämnt befolkat?  
  
  
Ett problem jag kan se är bristen på val av utbildning eller jobb då alternativen borde 
vara färre pågrund av antalet människor som kan bygga upp i samhället de lever i.  
  
Skolorna på de tätt befolkade områdena kan bli opersonliga och eleverna kanske inte 
får den utbildning de behöver. Ovanstående kan ske då de tätbefolkade områdena ej 
har de lärarresurser som de behöver eftersom de finns så många barn. Det innebär 
även att de glesbefolkade kommunerna får sämre ekonomi eftersom de inte har så 
många människor. Pga. detta kanske kommunen nekar att bygga 
lekparker/parker/köpcentrum och det förlorar individerna på denna ort på. 
Dessutom finns det färre jobb då en liten by inte behöver så många 
”specialiseringsyrken” utan klarar sig med det grundläggande så som tandläkare, 
affärsarbetare osv. Detta i sin tur gör att ungdomarna söker sig till större orter för att 
uppfylla sina drömmar.  
  
Det som är dåligt med det kan vara att det blir svårare att få tag på vad folket behöver. 
T.ex. någon som bor i jämtland kanske har svårare att snabbt få tag på 
räddningstjänsten eftersom mindre befolkning betyder mindre stationer för polis, 
sjukhus och brandkår och räddningstjänsten kan därför behöva åka längre för att 
komma till målet och det kan riskera säkerheten. Vissa kan dessutom lätt bli uttråkade 
om det inte finns lika många att umgås med om man bor i ett glesbefolkat område. 
Det kan göra att fler flyttar till storstäder och då läggs mer av landets fokus på de 
tätbefolkade delarna som t.ex. Stockholm. Mer fokus på storstäderna betyder mindre 
fokus på småorterna och de glesbefolkade områdena. Detta gör att det inte alltid finns 
lika många bra jobb i vissa delar av landet och då kan ekonomi raseras och då blir 
mindre fungerande. Om fler folk bor i vissa städer ökar efterfrågan på lägenheter i 
dessa städer och då ökar priserna vilket gör att vissa kanske måste flytta och då ka 
personer inta alltid leva och bo efter deras behov och intressen.  
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Uppgift och exempelsvar  Koder  Idealtyp  

Upp-
gift  
  
  
 
 

En skola hotas av nedläggning. Eleverna kommer att behöva åka till andra skolor i 
stället. Nedan finns grupper av personer som har åsikter om detta och för fram sina 
argument. Vilka argument för och emot skolans nedläggning kan de olika grupperna 
ha?  
  

 
  
  
  
 
 
Organisation
s- och 
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 E 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
C 
  
  
  
  
  
  
  
  
A 

Politikerna: Politikerna tycker nog att det är bra eftersom att de kan bygga andra saker 
som de kanske anser viktigare där skolan tidigare låg.  
Föräldrar: Skolorna kanske ligger långt bort och föräldrarna kanske inte kan köra, 
men de vill inte att barnen åker själva så de tycker antagligen inte att det är en bra 
sak.  
Elever: De kommer tycka att det är jobbigt eftersom att de skolorna som finns kanske 
ligger långt bort.   
Skolpersonal: Skolpersonal kommer antagligen också tycka att det är jobbigt eftersom 
att de kanske behöver åka längre än vanligt.  
  
Politiker: Vi har inte råd att driva skolan, för mycket av skattepengarna går åt till 
skolan – bättre att ha några få stora skolor än många mindre.  
Föräldrar: Det kan vara roligt att byta skola och testa på något nytt.  
Elever: Nu behöver vi åka längre till vår nya skola.  
Skolpersonal: Om detta betyder att jag förlorar mitt jobb och blir arbetslös är jag 
emot – om ni däremot kan erbjuda ett bättre jobb till mig ser jag inga hinder till att 
lägga ner.  
  
Politiker: Om man stänger ned skolan så sparar vi pengar. Om vi stänger skolan får 
fler åka buss och det kostar ganska mycket.   
Föräldrar: Om skolan stängs har kommunen pengar till annat kul. Om skolan stängs 
kanske klasser splitras och då förlorar vissa kanske vänner.  
Elever: Om skolan stängs och jag får börja på en annan skola kanske jag får nya 
vänner. Om skolan stängs måste jag åka buss eller moped. Då är det fler på vägarna 
och det kommer ske fler olyckor.  
Skolpersonal: När skolan stängs kanske jag får chans att utbilda mig till något nytt. 
När skolan stängs kommer många förlora jobbet  

institutionsk
unnande/ 
Individens 
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Deltagande 
medborgaren/Pe
rsonligt ansvariga 
medborgaren  

2016 
B7  

Uppgift och exempelsvar  Koder  Idealtyp  

Upp-
gift  
  
   
  
E  
  
 
  
  
C 
  
  
  
  
  
  
  
A 

Siffrorna i tabellerna visar att det är betydligt fler som har blivit utsatta för 
kränkningar på nätet eller mobilen än vad det är som blivit utsatta i skolan. Beskriv 
vilka anledningar det kan finnas till att det är så många fler som blivit utsatta för 
kränkningar på nätet jämfört med i skolan!  
  
För att det är lättare att kränka folk på nätet för då är man inte ansikte mot ansikte. 
Och då kan man säga vad man vill utan att se hur folk reagerar.  
  
Jag tror att det har med räddsla att göra. Idag är det så enkelt att sätta sig bakom 
mobilen och skriva anomyma meddelanden till folk. Man behöver inte se hur ledsen 
personen som får meddelandet blir och personen som skrev det behöver inte visa 
vem den är. Jag tror att många är för rädda och fega att gå fram till personen och säga 
saken i verklighet än att skriva det på mobilen.  
  
För på nätet kan man vara anonym, vilket kan göra det lättare att skriva kränkande 
saker än att säga att dom öga mot öga. Man behöver heller inte kunna ta 
konsekvenserna på samma sätt om man är anonym över internet där ingen vet vem 
man är. Man kan kränka någon över internet för att tillexempel hämnas på en person, 
för att man inte vågar säga något på t.ex. skolan. För över internet kan man skriva 
vad som helst, och sedan påstå att ”det var inte jag”. Det är även enklare att det bara 
slinker ur saker från en när man sitter vid datorn och skriver. Saker som man kanske 
aldrig hade sagt till någon i verkligheten. I skolan där man inte kan vara anonym, och 
där alla kan se och höra, där kanske man inte vågar kränka någon, och på grund av 
det är det mer kränkningar på nätet än i skolan.  
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Uppgift och exempelsvar  Koder  Idealtyp  

Upp-
gift  
   
  
  
  

På internet finns det mycket information att hitta. Mycket är bra men det finns också 
sådant som är mindre bra från olika synpunkter. Det gäller därför att vara kritisk till 
det man läser och man bör ta reda på information om källorna innan man använder 
dem.  
a) Varför kan det vara viktigt att ta reda på vem som har gjort webbsidan?  
b) Varför kan det vara viktigt att ta reda på varför webbsidan är gjord?  
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E / 
C/ 
A*** 

c) Varför kan det vara viktigt att ta reda på när webbsidan är uppdaterad?  
d) Varför kan det vara viktigt att använda sig av flera källor?  
  
a) Det kan var viktigt eftersom det inte är säkert att personen vet vad den skriver om, 
eller om den bara försöker få folk att tro saker, och sprida propaganda. T.ex. så kanske 
det är en rasist som skriver om invandring i Sverige och bara tar upp de dåliga 
aspekterna för att få folk att tycka illa om det.  
  
b) Den kanske är gjord av någon annan som är arg på något, då är det lätt att info blir 
åsikter. ”Fakta om svenska skolan, gjord av elev som fått orättvisa betyg”. Det står 
kanske något liknande och då kan man ana att faktan blir en blandning av fakta och 
nedsättande åsikter mot systemet.  
  
c) Den kan vara gammal och innehålla daterad samt irrelevant information. Om man 
ska söka fakta om det nya skolsystemet Lgr 11 och använder en källa från 2009 får 
man till exempel såklart felaktig information.  
  
d) Faktan kan vara olika i olika källor. Det kan bero på att skaparen av källan är t.ex. 
partisk eller okunnig. Om man kollar på många källor och informationen är liknande 
på alla/de flesta är den mer trovärdig.  
  
  
***Samtliga av dessa räknas alla som E, C, och A svar.  
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Uppgift och exempelsvar  Koder  Idealtyp  

Upp-
gift  
  
  
  
   
  
E 
  
  
  
  
  
C  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
A 

I Sverige har vi ett system som innebär att om du blir arbetslös eller inte kan försörja 
dig så kan du få ekonomisk hjälp av samhället. Beskriv vad det skulle kunna få för 
konsekvenser (1-4 st.) för individer och samhälle om denna ekonomiska hjälp skulle 
minskas kraftigt!  
  
  
Folket skulle inte kunna försörja sin familj och då kanske dom skulle börja sälja 
droger för att försörja sin familj. Det hade blivit mer rån och kriminaliteten hade bara 
ökat.  
  
Om den ekonomiska hjälpen från samhället skulle minska kraftigt skulle personer 
som behöver den kanske inte ha råd med bostaden eller andra nödvändiga saker. 
Detta kan påverka individens hälsa på ett negativt sätt exempel stress med mera. Det 
skulle då vara ännu svårare för individen att komma tillbaka till arbetet. Då samhället 
inte gör av med lika mycket pengar kan man lägga de pengarna på andra saker som 
tex sjukvård eller skola som då skulle bli bättre. Personer som enbart lever på 
samhällets ekonomiska hjälp har då antagligen inte råd med att köpa saker utöver det 
nödvändiga och behöver tänka igenom köp mera. Detta skulle kunna påverka butiker 
lite. Efterfrågan blir lite mindre.  
  
Sverige är ett konsumtionssamhälle vilket innebär att Sveriges invånare handlar och 
konsumerar mycket. Om den ekonomiska hjälpen som invånarna får när de inte har 
ett jobb skulle minska allt för mycket skulle det innebära att folk blev väldigt otrygga. 
Man skulle inte våga ta stora ekonomiska risker som t.ex. att flytta, köpa en ny bil 
eller åka på resor eftersom man skulle vara rädd för att förlora allt om man förlorade 
jobbet. Detta skulle ge konsekvenser som liknar de vid lågkonjunktur. Folk skulle 
börja konsumera mindre för att spara pengar. Då skulle företagen gå sämre och det 
skulle leda till att risken för att förlora jobbet skulle bli större. Då skulle folk 
konsumera ännu mindre, det blir en ond cirkel. De som har förlorat jobbet skulle 
tvingas ta mycket lån om de inte har andra besparingar vilket skulle göra att svenska 
folket skulle bli ännu mer skuldsatt. På lång sikt skulle en kraftig minskning av 
bidragsmängden dock motivera folk att jobba hårdare, uppföra sig på jobbet och att 
snabbt hitta nya jobb. Det skulle minska arbetslösheten eftersom att många arbetslösa 
inte har någon annan anledning att inte jobba än brist på motivation. Om folk inte 
kunde leva på enbart bidrag, som är de jobbande människornas skattepengar, skulle 
de tvingas ta sig i kragen och gå ut på arbetsmarknaden. Om bidragsmängden 
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minskade skulle antingen skatten kunna minskas eller så skulle skattepengarna kunna 
användas till andra, bättre saker som t.ex. bättre skola eller bättre äldreomsorg.  

 2016 
B13  

Uppgift och exempelsvar  Koder  Idealtyp  

Upp-
gift  
  
  
 
  
E 
  
  
  
  
  
  
  
C 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 A  

Det finns många olika faktorer som påverkar vad en elev i årskurs 9 kan komma att 
arbeta med i framtiden. Beskriv vilka faktorer (2-4 st.) som kan påverka våra yrkesval!  
  
  
Det som kan påverka ditt yrke kan vara vad du har för intresse. Föräldrar kan också 
påverka ditt val i jobb genom det sättet du har blivit uppfostrad. T.ex. om man inte 
har blivit uppfostrad på ett bra sätt kan man välja fel jobb i framtiden. Om föräldrarna 
inte bryr sig och gör olagliga saker och jobbar svart, kan barnet påverkas och göra 
samma saker när han/hon blir äldre. Man kan bli påverkad av sin personlighet.  
  
Det beror på vart du lever samhället och om du är fattig eller rik beror på om du gillar 
att studera eller inte och även vad du har drömt för yrken. Dem flesta vet redan vad 
de vill bli eller jobba som när de blir vuxna. När du vill bli en lärare frågar du om hur 
mycket det behöver poäng för att bli en lärare och då jobbar du hårt för att nå ditt 
mål. Inte alla har samma möjligheter som dig och många kan inte gå till skolan på 
grund av hur de har det i familjen och är tvingda att jobba de jobb som finns och kan 
inte klaga. Om personen inte gillar att studera kommer det att påverka vad han/hon 
kan jobba för att det blir mer begrensad destå mindre poäng man har. Rika människor 
tänker inte på jobbet för att de har mycket pengar och struntar i skolan och studerar 
inte tex din pappa äger ett stort företag och du får pengar kläder och allt du vill ha 
och när någon frågar dig om vad du tänker att jobba som i framtiden så säger du på 
min pappas företag som chef.  
  
En faktor som kan påverka vad man kommer att jobba med när man är vuxen är ens 
föräldrars utbildningsnivå. Är föräldrarna t.ex. akademiker är det större chans att man 
själv blir det och då kommer jobba med någonting som kräver högre utbildning. 
Eftersom att man sannolikt får mer och bättre hjälp med skolarbetet och för att det 
blir mer självklart för en. En annan faktor kan vara om man går i en dålig skola kanske 
man ändå går där och därmed får en sämre utbildning. Då kanske man väljer ett 
praktiskt yrke då man inte orkar plugga teoretiskt. En annan faktor som tyvärr kan 
påverka är etnicitet. Undersökningar visar på att diskrimineringen på 
arbetsmarknaden är stor. Man kanske då inte får jobbet man vill ha och tvingas ta 
något annat. En annan faktor kan vara vilka fritidsintressen man har möjlighet att 
prova på. Med möjlighet menas då ekonomi och tillgänglighet. Det är t ex väldigt 
osannolikt att någon som aldrig ridit väljer och kan jobba som ridlärare.   
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Bilaga 3 – Kodningsschema 
Kodningsschema över samtliga elevsvar. Skola 1 och Skola 2 gjorde provet 2015. Skola 3 och Skola 
4 gjorde provet 2016. Varje skola representeras av två tabeller vardera, en tabell för delprov A och 
en tabell för delprov B. I kolumnerna i varje tabell ses provuppgifterna. I kolumnen längst till 
vänster står eleverna uppradade med en tilldela anonymiseringskod. Koden består av skolans 
tilldelade siffra samt en bokstav. I cellerna står skrivet de tilldelade koderna utifrån vår kodmanual. 
Färgkodningen representerar vilket betyg elevsvaret blivit tilldelad i rättningen: A – röd; C – gul; E 
– grön. (Svar som fått underkänt betyg har lämnats färglösa.) 
   
Skola 1: År 2015, delprov A  

 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A10 A11 A12 
Ele
v 
1A 

Förändra 
orättvisor 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Demokratikunnande
/ Synliggöra och 
kritisera strukturer 

Demokrati-
kunnande 
/Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Demokratisk 
aktion 

Organisations- och 
institutionskunnand
e  

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Ele
v 
1B 

Förändra 
orättvisor 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Demokratikunnande Demokrati-
kunnande 
/Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Demokratisk 
aktion/ 
Normativ 
argumentation 

Organisations- och 
institutionskunnand
e  

Individens 
skyldigheter 

Ele
v 
1C 

Förändra 
orättvisor 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Demokratikunnande Demokrati-
kunnande 

Demokratisk 
aktion/ 
Laglydnad 

Organisations- och 
institutionskunnand
e  

Individens 
skyldigheter/ 
Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Ele
v 
1D 

Förändra 
orättvisor 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Demokratikunnande Demokrati-
kunnande 

Demokratisk 
aktion 

Organisations- och 
institutionskunnand
e  

Individens 
skyldigheter 

Ele
v 
1E 

Förändra 
orättvisor 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Demokratikunnande Demokrati-
kunnande 
/Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Demokratisk 
aktion 

Organisations- och 
institutionskunnand
e  

Individens 
skyldigheter 

Ele
v 
1F 

Förändra 
orättvisor 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Demokratikunnande Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Demokratisk 
aktion 

Organisations- och 
institutionskunnand
e  

Individens 
skyldigheter 

Ele
v 
1G 

--- Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Demokratikunnande Demokrati-
kunnande 

Demokratisk 
aktion/ 
Samarbets-
strategier 

Individens 
skyldigheter 

Individens 
skyldigheter 

Ele
v 
1H 

Förändra 
orättvisor 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Demokratikunnande Solidaritet Demokratisk 
aktion/ 
Samarbets-
strategier 

Organisations- och 
institutionskunnand
e 

Individens 
skyldigheter 
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Skola 1: År 2015, delprov B 
 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B11 B12 B14 
Ele
v 
1A 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter/ 
Demokrati-
kunnande 

Ele
v 
1B 

Belysa fri- och 
rättigheter/ 
Organisations- och 
institutionskunnande 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Ele
v 
1C 

Belysa fri- och 
rättigheter/ 
Organisations- och 
institutionskunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Ele
v 
1D 

Belysa fri- och 
rättigheter/ 
Organisations- och 
institutionskunnande 

Laglydnad Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- 
och 
rättigheter/ 
Individens 
skyldigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Laglydnad 

Ele
v 
1E 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Laglydnad/ 
Solidaritet 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Ele
v 1F 

Belysa fri- och 
rättigheter/ 
Organisations- och 
institutionskunnande 

Laglydnad/ 
Solidaritet 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Ele
v 
1G 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Laglydnad/ 
Solidaritet 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Individens 
skyldigheter 

Demokrati-
kunnande 

Ele
v 
1H 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Individens 
skyldigheter 

Individens 
skyldigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

  
  
Skola 2: År 2015, delprov A 

 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A10 A11 A12 
Elev 
2A 

Förändra 
orättvisor 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Demokratisk 
aktion 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer/ 
Individens 
skyldigheter 

Elev 
2B 

Förändra 
orättvisor 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Beakta olika 
perspektiv 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 
 

Demokratisk 
aktion 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv/ 
Individens 
skyldigheter 

Elev 
2C 

Förändra 
orättvisor 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Demokratisk 
aktion/ 
Samarbets-
strategier 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Individens 
skyldigheter 

Elev 
2D 

Förändra 
orättvisor 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Demokratisk 
aktion/ 
Samarbets-
strategier 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
2E 

Förändra 
orättvisor 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokratisk 
aktion/ 
Samarbets-
strategier 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Individens 
skyldigheter 

Elev 
2F 

--- Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Demokratisk 
aktion 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Individens 
skyldigheter 

Elev 
2G 

Förändra 
orättvisor 

Beakta olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokratisk 
aktion/ 
Samarbets-
strategier 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Individens 
skyldigheter 

Elev 
2H 

Förändra 
orättvisor 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokratisk 
aktion 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv/ 
Individens 
skyldigheter 

Elev 
2I 

Förändra 
orättvisor 

Beakta olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokratisk 
aktion 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv/ 
Individens 
skyldigheter 
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Elev 
2J 

Förändra 
orättvisor 

Beakta olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Samarbets-
strategier 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande/ 
Laglydnad 

Individens 
skyldigheter 

 
 
Skola 2: År 2015, delprov B 

 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B11 B12 B14 
Elev 
2A 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Laglydnad Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Elev 
2B 

Organisations- 
och 
institutionskunna
nde 

Individens 
skyldigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Elev 
2C 

Belysa fri- och 
rättigheter 
 

Individens 
skyldigheter
/ Solidaritet 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Elev 
2D 

Belysa fri- och 
rättigheter/ 
Organisations- 
och 
institutionskunna
nde 

Individens 
skyldigheter 

Beakta olika 
perspektiv/ 
Individens 
skyldigheter 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Elev 
2E 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Laglydnad Miljövänligt 
tänk/  
Individens 
skyldigheter 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande/ 
Individens 
skyldigheter 

Demokrati-
kunnande 

Elev 
2F 

Belysa fri- och 
rättigheter 
 

Laglydnad/ 
Individens 
skyldigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Elev 
2G 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Laglydnad Beakta olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

--- 

Elev 
2H 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Laglydnad/ 
Solidaritet 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Demokrati
-kunnande 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Elev 
2I 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Laglydnad/ 
Individens 
skyldigheter 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Beakta olika 
perspektiv 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Elev 
2J 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Laglydnad Beakta olika 
perspektiv/ 
Miljövänligt 
tänk 

Beakta olika 
perspektiv 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Politiskt 
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

  
 
 
Skola 3: År 2016, delprov A  

 A2 A3 A5 A6 A7 A9 A11 A12 
Elev 
3A 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Belysa fri- 
och 
rättigheter/ 
Laglydnad 

Källkritik Organisations- och 
institutions-kunnande 

--- Belysa fri- och 
rättigheter/ 
Normativ 
argumentation 

Elev 
3B 

Beakta olika 
perspektiv 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Källkritik Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Solidaritet Organisations- och 
institutions-
kunnande/ Belysa fri- 
och rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
3C 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Källkritik Beakta olika 
perspektiv/ 
Laglydnad 

Källkritik Organisations- och 
institutions-
kunnande/ Belysa fri- 
och rättigheter 

Demokrati-
kunnande/ 
Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Elev 
3D 

--- Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

--- Organisations- och 
institutions-kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
3E 

Beakta olika 
perspektiv/ 
Individens 
skyldigheter 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Källkritik Laglydnad Källkritik Organisations- och 
institutions-
kunnande/ Belysa fri- 
och rättigheter 

--- Beakta olika 
perspektiv 
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Elev 
3F 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer 

Källkritik Laglydnad Källkritik Organisations- och 
institutions-kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Elev 
3G 

Beakta olika 
perspektiv 

Organisations- 
och 
institutions-
kunnande 

Källkritik Laglydnad Källkritik Organisations- och 
institutions-kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
3H 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Solidaritet Källkritik Organisations- och 
institutions-
kunnande/ Belysa fri- 
och rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
3I 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer/ 
Individens 
skyldigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Laglydnad Källkritik Organisations- och 
institutions-
kunnande/ Belysa fri- 
och rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- och 
rättigheter/ 
Beakta olika 
perspektiv 

 
 
Skola 3: År 2016, delprov B 

 B2 (a) B2 (b)  B2 (c) B3 B5 B6 B7 B9 B11 B13 
El
ev 
3A 

Miljövänligt 
tänk 

--- Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Individens 
skyldigheter 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter/ 
Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Laglydnad Källkritik Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
3B 

Miljövänligt 
tänk 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter/ 
Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Laglydnad Källkritik Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
3C 

Miljövänligt 
tänk 

Organisation
s-och 
institutions-
kunnande 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter/ 
Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Laglydnad Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
3D 

Miljövänligt 
tänk 

--- Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter/ 
Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Laglydnad Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
3E 

Miljövänligt 
tänk 

Organisation
s-och 
institutions-
kunnande 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter/ 
Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Solidaritet Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
3F 

--- --- Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter/ 
Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Laglydnad Källkritik Individens 
skyldigheter 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
3G 

Individens 
skyldigheter 

--- Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Laglydnad Källkritik Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
3H 

Miljövänligt 
tänk 

Organisation
s-och 
institutions-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Solidaritet Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
3I 

Miljövänligt 
tänk 

Organisation
s-och 
institutions-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Laglydnad Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 
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Skola 4: År 2016, delprov A 
 A2 A3 A5 A6 A7 A9 A11 A12 
Elev 
4A 

Synliggöra och 
kritisera 
strukturer/ 
Individens 
skyldigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Organisations-och 
institutions-
kunnande/ Belysa fri- 
och rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
4B 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Organisations-och 
institutions-
kunnande/ Belysa fri- 
och rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv/ 
Belysa fri- och 
rättigheter 

Elev 
4C 

Synliggöra och 
kritisera strukturer 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Organisations-och 
institutions-
kunnande/ Belysa fri- 
och rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Elev 
4D 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Organisations-och 
institutions-
kunnande/ Belysa fri- 
och rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
4E 

Beakta olika 
perspektiv/ 
Individens 
skyldigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Laglydnad Källkritik Belysa fri- och 
rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Belysa fri- och 
rättigheter 

Elev 
4F 

Synliggöra och 
kritisera strukturer 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Laglydnad Källkritik Belysa fri- och 
rättigheter 

Demokrati-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
4G 

Beakta olika 
perspektiv 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Källkritik Solidaritet Källkritik --- --- Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
4H 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Organisations-och 
institutions-
kunnande 

Demokrati-
kunnande 

Beakta olika 
perspektiv 

Elev 
4I 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta olika 
perspektiv 

Källkritik Laglydnad Källkritik Organisations-och 
institutions-
kunnande 

--- Normativ 
argumentation 

 
 
Skola 4: År 2016, delprov B 

 B2 (a) B2 (b)  B2 (c) B3 B5 B6 B7 B9 B11 B13 
El
ev 
4A 

Miljövänligt 
tänk 

Organisations
-och 
institutions-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter/ 
Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Solidaritet Källkriti
k 

Beakta 
olika 
perspektiv 

--- 

El
ev 
4B 

Miljövänligt 
tänk 

Organisations
-och 
institutions-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Beakta olika 
perspektiv 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter 

Laglydna
d 

Källkriti
k 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
4C 

Miljövänligt 
tänk 

Organisations
-och 
institutions-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Normativ 
argumentation 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter/ 
Miljövänligt  
tänk 

Laglydna
d 

Källkriti
k 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter/ 
Synliggöra 
och kritisera 
strukturer 

El
ev 
4D 

Miljövänligt 
tänk 

Organisations
-och 
institutions-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter/ 
Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Laglydna
d 

Källkriti
k 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
4E 

Miljövänligt 
tänk 

Organisations
-och 
institutions-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Organisations-
och 
institutions-
kunnande 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Laglydna
d 

Källkriti
k 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
4F 

Organisations
-och 
institutions-
kunnande 

Organisations
-och 
institutions-
kunnande 

Belysa fri- 
och 
rättigheter 

Normativ 
argumentation 

Synliggöra 
och 
kritisera 
strukturer 

Individens 
skyldigheter 

Solidaritet Källkriti
k 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
4G 

--- --- --- Belysa fri- och 
rättigheter 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Laglydna
d 

Källkriti
k 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

El
ev 
4H 

Miljövänligt 
tänk 

Organisations
-och 

--- Organisations-
och 

Synliggöra 
och 

Individens 
skyldigheter 

Laglydna
d 

Källkriti
k 

Solidaritet Individens 
skyldigheter 
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institutions-
kunnande 

institutions-
kunnande 

kritisera 
strukturer 

El
ev 
4I 

Miljövänligt 
tänk 

Organisations
-och 
institutions-
kunnande 

--- Beakta olika 
perspektiv 

Beakta 
olika 
perspektiv 

Individens 
skyldigheter 

Laglydna
d 

Källkriti
k 

Individens 
skyldigheter 

Individens 
skyldigheter 

 
 


