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Sammanfattning 

Den här studien har genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med sex stycken ungdomar för 

att undersöka hur ungdomar talar om sitt görande av politiskt självförtroende, vilka arenor 

som framträder i ungdomars tal om sitt görande av politiskt självförtroende och hur skolan 

framträder som en arena för görande av politiskt självförtroende. Studien tar sitt 

utbildningsvetenskapliga avstamp i syftet för samhällskunskapsundervisningen, där det 

framgår att skolan ska fostra demokratiska medborgare, något som i sin tur förutsätter att 

eleverna tillgodoser sig en demokratisk kompetens. För att förstå görandet av politiskt 

självförtroende användes en teori som talar om fyra olika göranden av politiskt 

självförtroende. Dessa fyra göranden av politiskt självförtroende är genomförandet av 

politiska handlingar, politiska förebilder, politisk uppmuntran och gemenskap och en positiv 

och realistisk framtidssyn. Studiens resultat identifierar ett antal olika arenor för ungdomars 

görande av politiskt självförtroende. Ett görande av politiskt självförtroende som sker inom 

ramen för själva livet. Arenorna, för görande av politiskt självförtroende, består av tre 

huvudarenor, fritiden, familjen och skolan, men delas även upp i flera underarenor. Fritiden 

delas upp i fritidsintressen, fritidsaktiviteter och gemenskaper. Där både ungdomarnas 

fritidsintressen och fritidsaktiviteter går att dela upp i de som är uttalat politiska och de som 

inte är uttalat politiska. De gemenskaper som framträder är politiskt organiserad gemenskap, 

vänner och större gemenskaper av likasinnade. De olika underarenor som familjen delas upp i 

är föräldrar, äldre syskon och släktingar. Medan skolan mest framträder i form av en specifik 

lärares personliga engagemang. Den slutsats som studien kommit fram till är att det inte 

längre går att tala om att skolan ska fostra demokratiska medborgare eller att lära ut ett 

medborgarskap, utan att ungdomar idag blir demokratiska genom att de gör politiskt 

självförtroende, och i förlängningen sin demokratiska kompetens, inom ramen för själva livet. 

 

Nyckelord: Didaktik, Högstadieelever, Kvalitativa intervjuer, Görande av politiskt 

självförtroende. 
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En människas självförtroende genomsyrar allt hon gör. Den som har dåligt musikaliskt 

självförtroende sjunger sällan i kör eller startar ett band. I idrottens värld lyckas du sällan utan 

självförtroende och en människa med dåligt socialt självförtroende har svårare att träffa nytt 

folk eller inleda kärleksrelationer. Självförtroendet har stor inverkan på individens attityd och 

beteende. En människa med lågt självförtroende inom ett visst område tenderar att förhålla sig 

passiv i relation till aktiviteter som är kopplade till just det specifika området. Antagandet om 

relationen mellan individens självförtroende och deltagande används som utgångspunkt i den 

här studien (Ekman, 2007, s. 16-17). En människa som tror på sin egen förmåga att kunna 

påverka politiskt kommer troligen också att försöka (Jarl, 2004, s. 52). 

Bakgrund 

Under hela tvåtusentalet har det flitigt förekommit oroande diskussioner och varningsrop, 

både i media och inom den etablerade politiska sfären, angående ungdomars avtagande 

politiska deltagande. Demokratin anses vara hotad, både nationellt och inom Europa (Biesta 

& Lawy, 2006, Sohl, 2006, Zackariasson, 2006). Skolan har under lång tid haft uppdraget att 

fostra demokratiska medborgare, något som bland annat framgår vid läsningen av 

samhällskunskapsundervisningens syfte (LGr11, 2011, s. 199). Demokrati förutsätter 

demokratiska medborgare, vilka i sin tur behöver demokratisk kompetens. Likaså förutsätter 

demokratin ett politiskt deltagande och ett politiskt deltagande förutsätter demokratisk 

kompetens. Där politiskt självförtroende ses som en viktig faktor för medborgarens politiska 

deltagande (Jarl, 2004, s. 55-56). Jarl (2004, s. 53-54) delar upp den demokratiska 

kompetensen i tre olika delar. Där den första delen utgörs av politiskt självförtroende, 

individens tro på sin egen förmåga att kunna påverka politiskt. Den andra delen av den 

demokratiska kompetensen utgörs av politisk kunskap, att individen innehar fakta rörande 

politisk förvaltning, politiska partier, regeringsmakten med mera. Den tredje och sista delen 

som den demokratiska kompetensen består av är politiskt intresse, ett intresse för politiska 

sakfrågor, samhällsförändring med mera. Den här studien väljer att fokusera på en av den 

demokratiska kompetensens delar, det politiska självförtroendet, för att studiens ringa storlek 

och den tid som finns till förfogande gör det omöjligt att studera samtliga delar av den 

demokratiska kompetensen på ett tillfredställande sätt. Genom att avgränsa studien till en av 

de tre delarna, går det att göra en mer noggrann och fördjupad studie.  
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Tidigare forskning   

Både nationell och internationell forskning visar att ungdomar besitter politiskt 

självförtroende (Beaumont, 2010, Ekman & Zetterberg, 2010). Internationell forskning har 

studerat hur politiskt deltagande påverkar görandet av politiskt självförtroende, utan att finna 

något tydligt samband mellan att delta politiskt och görande av politiskt självförtroende 

(Finkel, 1985 & 1987, Nabatchi, 2007). Samma sak gäller nationell forskning, som har 

studerat den svenska skolans inverkan på ungdomars görande av politiskt självförtroende 

(Ekman, 2007, Broman, 2010), men utan att kunna visa på något tydligt samband mellan 

undervisningen och ungdomars görande av politiskt självförtroende. Biesta och Lawy (2006) 

argumenterar för att det måste till ett fokusskifte i forskningen. Ett skifte från att försöka finna 

det mest effektiva sättet att lära ut medborgarskap på, till att försöka förstå hur ungdomar 

egentligen lär sig demokrati och blir demokratiska medborgare. Biesta och Lawy (2006, s. 75) 

tar sig an problemet med att lära ut medborgarskap och argumenterar istället för att fokus bör 

ligga på att lära sig demokrati. Biesta och Lawy (2006, s. 75) skriver 

While teaching citizenship mainly raises research questions about the most effective way to 

‘produce’ good citizens, learning democracy first of all requires research which seeks to 

understand how young people actually learn democracy.  

Med att lära ut medborgarskap syftar Biesta och Lawy (2006, s. 64) på ett synsätt som ser 

eleverna som medborgare under utveckling, som förväntas förvärva de rätta kunskaperna och 

värderingarna. Men ett skifte i fokus, från att lära ut medborgarskap till att lära sig demokrati, 

tillåter en vidare förståelse av hur unga människor lär sig demokrati och hur detta lärande i 

själva verket är situerat inom ramen för en mängd olika kontexter och slutligen inom ramen 

för själva livet (Biesta & Lawy, 2006, s. 65). Då mestadels av den tidigare forskningen kring 

görandet av politiskt självförtroende fokuserat på olika begränsande kontexter och inte på ett 

tillfredsställande sätt kunnat förklara uppkomsten eller görandet av politiskt självförtroende 

menar Biesta och Lawy (2006, s. 64) att det nu är av yttersta vikt att forskningen börjar 

studera och försöker förstå de olika sätt på vilka ungdomar faktiskt tillgodogör sig politiskt 

självförtroende. Biesta och Lawy (2006, s. 73) skriver, This suggests that the learning of 

democratic citizenship is situated within the lives of young people och de betonar att 

ungdomars politiska självförtroende görs inom ramen för själva livet, genom deltagande i 

olika aktiviteter och möten med andra människor. Och att forskningen måste börja studera de 

erfarenheter som ungdomar gör, inom ramen för sina liv, för att nå en utökad förståelse av 
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ungdomars görande av politiskt självförtroende. Då tidigare forskning, gällande ungdomars 

görande av politiskt självförtroende, inte kunnat visa hur detta görande går till blir det centralt 

att söka nya vägar och genomföra nya studier för att skapa en förståelse av ungdomars 

görande av politiskt självförtroende. 

Det har även skett ett skifte i fokus i studiet av ungdomars görande av politiskt 

självförtroende. Både på internationell nivå, där Beaumont (2010) studerar amerikanska 

collegeelever och olika politiska collegeprogram, utifrån en teori hämtad från 

utvecklingspsykologin, och på nationell nivå, där Sohl (2011) använder sig av Beaumonts 

teori för att studera svenska 15åringars görande av politiskt självförtroende. Både Beaumont 

och Sohl visar att ungdomar gör politiskt självförtroende genom fyra olika göranden, 

genomförande av politiska handlingar, politiska förebilder, politisk uppmuntran och 

gemenskap och en positiv och realistisk framtidssyn. Ett resultat som ligger till grund för den 

här studien och det är till denna forskningsansats som den här uppsatsen ansluter sig, genom 

att med en kvalitativ studie undersöka hur ungdomar talar om sitt görande av politiskt 

självförtroende 

Skolans demokratiska uppdrag 

Ekman (2007, s. 13) väljer att studera hur den svenska gymnasieskolan lyckas med uppdraget 

att förbereda alla ungdomar för ett aktivt medborgarskap. Ekmans syfte är att undersöka 

skolans roll i elevernas politiska socialisation, där fokus ligger på sambandet mellan skolans 

demokratiarbete och elevens demokratiska kompetens och i synnerhet inställning till att aktivt 

delta i det politiska livet (Ekman, 2007, s. 50). Ekman delar upp den demokratiska 

kompetensen i två olika delar, till skillnad från de flesta andra svenska statsvetare som valt att 

dela upp den demokratiska kompetensen i tre delar. De två delar som Ekman (2007, s. 12) 

anser att demokratisk kompetens består av är demokratikunskaper och politiskt 

självförtroende. Som empirisk grund för sin studie har Ekman (2007, s. 55) valt att använda 

sig av att ett stort kvantitativt material som samlats in av Skolverket i början av 2000-talet.  

Resultatet i studien visar på ett tydligt samband mellan demokratisk kompetens och olika 

politiska attityder (Ekman, 2007, s. 88). Enligt Ekmans (2007, s. 109) resultat så främjar 

skolans demokratiska arbete framförallt elevernas demokratikunskaper, medan de förväntade 

effekterna på elevernas politiska självförtroende uteblir i höggrad. Det är främst de som 
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deltagit i elevråd och liknande som visar på ett ökat politiskt självförtroende (Ekman, 2007, s. 

133). 

Broman (2009, s. 15) väljer att fokusera på den demokratiska socialisationsprocessen och 

framförallt skolans roll i denna process. Avhandlingen tar sitt teoretiska utgångsläge i 

övergripande teman som demokratiuppdraget i skolans styrmedel, olika demokratiska 

orientationer och demokratisk socialisation. Som metod väljer Broman (2009, s.80) en 

panelstudie med gymnasieelever samt intervjuer av samhällskunskapslärare. Broman (2009, s. 

90-91) mäter först elevernas demokratiska kunskaper innan de går kursen Samhällskunskap A 

och sen i direkt anslutning till kursens slut. Intervjuerna av samhällslärarna användes för att få 

fram analyskategorier som användes för att tolka enkätstudiens resultat.  Broman väljer att 

lyfta fram flera resultat i sin studie, men ur den här studiens perspektiv är det mest relevanta 

hans diskussion av det engelska begreppet intern efficacy, som av flera olika svenska 

statsvetare översatts till politisk självtilltro (Jarl, 2004, Sohl, 2006, Ekman, 2007, Broman, 

2009). Broman (2009, s. 155-160) visar i sin studie att elevernas politiska självtilltro har 

påverkats positivt av samhällskunskapsundervisningen, men däremot i varierande grad. 

Broman (2009, s. 210) framhåller att skolan har en påverkande effekt på elevens demokratiska 

kompetens och därmed bidrar till att skapa demokratiska medborgare, men samtidigt kan inte 

skolan ses som en stark socialisationsagent av demokratisk kompetens. 

Ungdomars politiska självförtroende 

Ekman och Zetterbergs (2010, s.46-47 ) väljer att studera svenska 14-åringarnas olika 

medborgarkompetenser, till exempel demokratiska värderingar och politiskt självförtroende, 

och hur de ser ut i dag och inte i relation till framtida valdeltagande eller politisk organisering. 

Studiens empiriska material består av enkätsvar från 3464 elever i årskurs 8, som samlats in 

genom det svenska deltagandet i den internationella studien ICCS (Ekman & Zetterberg, 

2010, s. 46). Resultatet i studien visar överlag på en god uppslutning bakom grundläggande 

demokratiska värderingar, även om Ekman och Zetterberg (2010, s. 70-71) lyfter ett varnade 

finger för en del brister i tolerans till andra samhällsgrupper än sin egen. Det resultat som är 

mest intressant för min studie är Ekman och Zetterbergs (2010, s. 55-57) analys av 14-

åringarnas politiska självtillit, alltså tro på sin egen förmåga att kunna påverka samhället, 

vilket visar att det överlag, bland svenska 14-åringar, finns en tro på sin egen politiska 

förmåga. 
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En annan nationell studie lyfter fram diskussionen om ett fallande politiskt deltagande hos 

svenska ungdomar för att undersöka om det ligger något i den oro som uttrycks om att 

demokratin är hotad (Sohl, 2006, s. 1-3). Sohl (2006, s. 4) väljer att studera om det finns något 

samband mellan variationer i politiskt självförtroende och variationer i samhällsdeltagande 

bland europeiska ungdomar. Det material som använts i studien är ett stort kvantitativt 

material som kallas ESS. ESS är en stor enkätundersökning som samlar in data inom en 

mängd olika områden inom samhällskunskapen, där samma frågor ställs återkommande till 

samma åldersspann av ungdomar med två års mellanrum (Sohl, 2006, s. 6). Hon använder sig 

av en grundlig diskussion och genomgång av det statsvetenskapliga begreppet politiskt 

självförtroende där hon ansluter sig till de forskare som väljer att dela upp politiskt 

självförtroende i en intern och en extern del, en definition som hon återkommer till och väljer 

att revidera senare i sin forskning (Sohl, 2006, s. 25). Det är något jag kommer att återkomma 

till i min egen diskussion av politiskt självförtroende. Den andra delen av sitt teoretiska 

ramverk hämtar Sohl från psykologin. Där hon valt att använda sig av en teori som handlar 

om den egna tilltron till sin förmåga, alltså en självtilltro (Sohl, 2006, s. 26-27). Det resultat 

som Sohl kommer fram till är att det politiska självförtroendet har betydelse för och påverkar 

ungdomarnas samhällsdeltagande, men inte på det självklara sätt som kan tyckas givet från 

början, då de olika delarna av politiskt självförtroende, den interna och externa, visar på olika 

samband gentemot ungdomarnas samhällsdeltagande. (Sohl, 2006, s. 73-74).   

Det politiska deltagandets effekter på det politiska självförtroendet 

I sin internationella forskning undersöker Finkel (1985, s. 892) vilka konsekvenser politiskt 

deltagande har för individens politiska självförtroende genom att studera effekterna av att 

rösta och att delta i campaign-related activity. I sitt resultat finner Finkel (1985, s. 907) att 

deltagandet i de båda politiska aktiviteterna har visat upp en positiv påverkan på den externa 

delen av det politiska självförtroendet, men ingen påverkan på den interna delen. Där den 

interna delen av det politiska självförtroendet syftar på personens politiska självtilltro, tron på 

sin förmåga att kunna påverka, och som i den här studien likställs med politiskt 

självförtroende. Den externa delen av politiskt självförtroende syftar på personens tilltro till 

det politiska systemet och de politiska representanterna, något som Sohl (2011, s. 394) i sin 

diskussion av politiskt självförtroende separerar begreppet politiskt självförtroende, och låter 

det vara ett eget begrepp, perceived system responsivness. Finkels resultat visar att det inte går 

att finna några direkta samband mellan att delta politiskt och personens görande av sitt interna 
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politiska självförtroende, utan att det politiska deltagandet påverkar personens perceived 

system responsivness, alltså tilltro till det politiska systemet. Något som motiverar nya studier 

av görandet av politiskt självförtroende. Två år senare väljer Finkel (1987, s. 441) att studera 

fyra olika metoder för att delta politiskt och dessa metoders effekter på politiskt 

självförtroende. De deltagarmetoder som Finkel (1987, 441) valt att studera är röstande, 

kampanjarbete, fredliga protester och aggressiva politiska handlingar. Studiens resultat visar 

att politiskt deltagande i sig inte kan anses ha en positiv effekt på individens politiska 

självförtroende (Finkel, 1987, 451-456).  

I en annan internationell studie väljer Nabatchi (2007) att fokusera på den deliberativa 

demokratins effekter på individens politiska självförtroende. Den deliberativa demokratin 

förespråkar en offentlig debatt, där samhällets medborgare deltar direkt i de politiska beslutet, 

till skillnad från den nuvarande formen av demokrati som är baserad på röstning och 

representation (Nabatchi, 2007, s. 1). Syftet med studien är att pröva teorin att deltagandet i 

den deliberativa demokratin också har positiva effekter på individens politiska självförtroende 

(Nabatchi, 2007, s. 5). Som grund för studien använder sig Nabatchi (2007, s. 4) av ett 

offentligt möte i Mecklenburg County, North Carolina, där den deliberativa demokratins idé 

användes för att fatta politiska beslut som handlade om att säkra en positiv framtid för alla 

barn från den dag de föds fram till de fyller 21. Data samlades in med hjälp av enkäter under 

tre olika tillfällen, innan mötet, direkt efter mötet och 24 månader efter mötet (Nabatchi, 

2007, s. 142-143). Studien visar på att deliberativ demokrati har positiv och långvarig effekt 

på människors politiska självförtroende, men studien visar också att det mest rör sig om en 

positiv förändring i den externa delen, tilltro till det politiska systemet, medan det interna 

politiska självförtroendet, politisk självtillit, inte visar på någon signifikativ förändring 

(Nabatchi, 2007, s. 229-230). Ett intressant resultat med tanke på den rådande teoretiska 

diskussionen om hur politiska självförtroende egentligen bör förstås. Något som jag 

återkommer till i min diskussion av begreppet. 

Fyra göranden av politiskt självförtroende 

Genom att studera collegestudenters utsagor rörande politiskt lärande och politiska 

erfarenheter, med hjälp av en teori lånad från utvecklingspsykologin, intar Beaumont (2010, s. 

539) ett nytt perspektiv i forskningen kring görandet av politiskt självförtroende. Den 

specifika teorin, som talar om fyra olika göranden av politiskt självförtroende, kommer att 
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diskuteras mer utförligt under Teoretiska perspektiv och Görande av politiskt självförtroende, 

längre fram i uppsatsen. Men väldigt kortfattat så argumenterar den för fyra olika göranden av 

politiskt självförtroende, vilka är genomförande av politiska handlingar, politiska förebilder, 

politisk uppmuntran och gemenskap och en positiv och realistisk framtidssyn. Genom att 

analysera olika collegestudenters berättelser om sina erfarenheter av olika utbildningsprogram 

som fokuserar på politiskt lärande, identifierar Beaumont (2010, s. 554) hur olika politiska 

göranden hos dessa collegestudenter leder till ett ökat politiskt självförtroende, vilket får 

henne att föreslå en effektivisering av de utbildningsprogram som sysslar med politiskt 

lärande, genom att bygga en undervisning eller olika aktiviteter på dessa fyra olika göranden 

av politiskt självförtroende. 

I sin fortsatta forskning tar Sohl (2011, s. 389-390) fasta på den teori som Beaumont (2010) 

använder sig av för att studera något som Sohl (2011, s. 397) själv väljer att kalla för det 

politiska självförtroendets rötter. Genom att pröva Beaumonts teori på ett stort empiriskt 

material som samlats in genom en enkätundersökning av svenska 15-åringar, kan Sohl (2011, 

s. 400) bekräfta att alla fyra olika görande av politiskt självförtroende, genomförande av 

politiska handlingar, politiska förebilder, politisk uppmuntran och gemenskap och en positiv 

och realistisk framtidssyn, visar sig vara relevanta vid ungdomars görande av politiskt 

självförtroende.  

Sammanfattning 

Både nationell och internationell forskning visar att ungdomar besitter ett politiskt 

självförtroende, men kan inte på ett tillfredsställande sätt förklara hur de gör sitt politiska 

självförtroende. Något som föranleder ett fokusskifte för forskning rörande görandet av 

politiskt självförtroende. Från att studera görandet av politiskt självförtroende inom olika 

begränsade kontexter till att, som Biesta och Lawy (2006) föreslår, studera det inom ramen 

för själva livet. 

Teoretiska perspektiv 

I den här delen diskuteras de för uppsatsen centrala begrepp och teorier. 
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Politik kontra politisk 

Det finns ingen slutgiltig och allmänt vedertagen definition av politik, men ofta så syftar 

begreppet på de representativa delarna av samhällets styrning, det förvaltningspolitiska, 

politiker och politiska partier. Där medborgarens politiska handlingar blir begränsade till att 

rösta och att bli medlem i ett politiskt parti (Sohl, 2006, s. 35, Zackariasson, 2006, s. 21-22). 

Begreppet politisk omfattar däremot mycket mer än det snäva begreppet politik. Där politisk 

syftar på handlingar som avser att skapa en förändring i samhället (Sohl, 2011, s. 396) och 

kan likaväl befinna sig utanför de snäva traditionella kanalerna för politik och politiskt 

deltagande (Sohl, 2006, s. 35). Zackariasson (2006, s. 21) lyfter fram att många unga visst 

deltar och engagerar sig i olika frågor och aktiviteter som inte betraktades som politiska men 

som i allra högsta grad är det. Till exempel att skriva under protestlistor, skriva insändare eller 

delta i olika politiska manifestationer.  

Begreppet politik och dess innehåll, som kunskaper om riksdagen eller olika politiska partier, 

hör alltså hemma i det som Jarl (2004, s. 53-54) kallar för politisk kunskap. Medan det vidare 

begreppet politisk innefattar det som avser att få till en förändring i samhället. Då det politiska 

självförtroendet är nära kopplat till människors politiska erfarenheter (Jarl, 2004, s. 52) utgår 

den här uppsatsen från den vidare förståelsen av vad som är politiskt. 

Politiskt självförtroende 

Som tidigare nämnts så är det politiska självförtroendet ett av de ben som den demokratiska 

kompetensen vilar på. Jarl (2004, s. 55) delar upp den demokratiska kompetensen i tre olika 

delar, politiska kunskap, politiskt intresse och politiskt självförtroende, medan Ekman (2007, 

s. 12) bara delar upp demokratisk kompetens i två delar, politiskt självförtroende och 

demokratikunskaper. Men i Ekmans fall tycks demokratikunskaper vara just en 

sammanslagning av politiskt intresse och politisk kunskap. Hur man än väljer att bryta upp 

den demokratiska kompetensen så tycks en av delarna vara politisk självförtroende. Den 

deltagardemokratiska processen förutsätter demokratiska medborgare, den demokratiska 

medborgaren förutsätter demokratisk kompetens och en av beståndsdelarna i den 

demokratiska kompetensen är det politiska självförtroendet.  Likaså förutsätter den 

deltagardemokratiska processen deltagande medborgare, och för att en medborgare ska delta 

ses politiskt självförtroende som en viktig faktor (Jarl, 2004, s. 54-56). 
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Begreppet politiskt självförtroende har åtminstone använts inom statskunskapen sen 70-talet 

då ett antal amerikanska forskare började använda och identifiera politiskt självförtroende, det 

engelska begreppet political efficacy, i sina studier om politiskt deltagande (Finkel, 1985, s. 

892). Redan från början så ansågs politiskt självförtroende i sin tur bestå av två olika delar. En 

intern och en extern del, internal respektive external efficacy på engelska (Finkel, 1985, s. 

892-893). I vissa svenska studier så används de engelska benämningarna (Broman, 2009), 

men jag kommer i fortsättningen att hålla mig till de svenska benämningarna internt och 

externt politiskt självförtroende. Den interna delen handlar om den egna tron på sin förmåga 

att kunna göra en förändring i samhället (Sohl, 2006, s. 25), något som Jarl (2004, s. 53) 

refererar till som politisk självtilltro, medan Ekman och Zetterberg (2010, s. 92) använder 

begreppet politisk självtillit. Den externa delen handlar i sin tur om individens uppfattning om 

hur väl det politiska systemet svarar upp mot medborgarens krav (Broman, 2009, s. 149-150) 

samt om de som bestämmer i samhället, politikerna, verkligen lyssnar (Sohl, 2006, s. 25). I 

den här uppsatsen kommer begreppet politiskt självförtroende att användas och syfta på den 

interna delen. 

Sohl (2011, s. 391) lyfter en teoretisk diskussion kring förståelsen av begreppet politiskt 

självförtroende. Där att politiskt självförtroende endast borde omfatta det som tidigare 

utgjordes av den interna delen, medan den externa delen, tilltro till politiker och politiska 

system, borde frigöras och utgöra ett eget statsvetenskapligt begrepp. Sohl (2011, s. 394) 

föreslår att det som tidigare kallades för externt politiskt självförtroende istället kallas för 

perceived system responsivness. Medan ett likhetstecken sätts mellan politiskt självförtroende 

och internt politiskt självförtroende. Sohl lyfter fram starka skäl till att omdefiniera det 

politiska självförtroendebegreppet. Det första skälet är att de flesta empiriska studier visar att 

externt politiskt självförtroende och internt politiskt självförtroende är av olika karaktärer och 

att internt och externt politiskt självförtroende korrelerar olika gentemot studiernas olika 

variabler. Det externa politiska självförtroendet, eller perceived system responsivness, mer hör 

hemma i forskning kring politiskt förtroende, cynism, kritiska attityder med flera, istället för i 

forskning rörande politiskt självförtroende. Däremot är det viktigt att ha perceived system 

responsivness i åtanke vid studier av politiskt självförtroende (Sohl, 2011, s. 394-395). Ett 

andra skäl till en separering av internt och externt politiskt självförtroende är att begreppets 

kärna består av självet och det självupplevda. Studiet av politiskt självförtroende handlar i 

första hand om individens tro på sin egen förmåga att göra något (Sohl, 2011, 395).  
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Den här studiens fokus riktar sig mot det så kallade interna politiska självförtroendet, politisk 

självtilltro, så därför väljer jag att använda mig av den omdefinition som Sohl (2011) 

använder, och sätter ett likhetstecken mellan politiskt självförtroende och internt politiskt 

självförtroende, samtidigt som jag lyfter ut den externa delen, perceived system responsivness, 

och överlåter det till andra studier. I den här studien kommer därmed begreppet politiskt 

självförtroende att användas och syfta på det som tidigare kallades internt politiskt 

självförtroende eller politisk självtilltro. 

Görande av politiskt självförtroende 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter lyfter att politiskt självförtroende är något som görs. 

Sohl (2011, s. 389) menar att det är ett relativt orört område inom forskningen kring politiskt 

självförtroende. Teorin som är lånad från utvecklingspsykologin, pekar på fyra olika göranden 

av politiskt självförtroende. Själva teorin kommer ursprungligen från en studie av Beaumont 

(2010, s. 539), som efter att ha intervjuat collegestudenter angående olika politiska program, 

föreslår fyra olika görande som leder till studenternas politiska självförtroende. De fyra 

görande som teorin lyfter fram är mastery experience, role models, encouragement och 

empowering outlooks (Sohl, 2011, s. 397-398). Begrepp som jag valt att översätta till 

genomförande av politiska handlingar, politiska förebilder, politisk uppmuntran och 

gemenskap och en positiv och realistisk framtidssyn. 

Det första görandet, genomförande av politiska handlingar, går ut på att det politiska 

självförtroendet stärks av politiska handlingar och politiska erfarenheter som görs ute i 

samhället. Genom att överbrygga ett hinder eller ett motstånd, med eller utan hjälp, och på 

riktigt delta och försöka påverka inom den politiska sfären, så utvecklas det politiska 

samhället (Sohl, 2011, s. 397-398). Det andra görandet, politiska förebilder, talar om effekten 

av politiska förebilder. Människor påverkas positivt av konkreta exempel på personer som 

deltagit politiskt i samhället och arbetat för en förändring. Det är även viktigt och intressant 

att lyfta fram att en politisk förebild inte alltid ingår i samhällets norm eller följer samhällets 

konventionella vägar. En politisk förebild kan vara en outsider, stå i polemik mot den 

vedertagna makten eller tillhöra en minoritetsgrupp (2011, s. 398). Det tredje görandet, 

politisk gemenskap och uppmuntran, handlar om effekten av social uppmuntran och 

tillhörandet och deltagandet i politiska nätverk och gemenskaper, som en viktig grund för 

individens självförtroende att kunna påverka och förändra samhället. Genom att individen 
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känner stöd och uppmuntran gällande sitt samhällsdeltagande samt en känsla av att vara bland 

likasinnade och tillhöra ett större sammanhang motverkas upplevelser av ensamhet, vilket i 

sin tur har en positiv inverkan på individens politiska självförtroende (Sohl, 2011, s.398). Det 

fjärde görandet, en positiv och realistisk framtidssyn, handlar om synen på världen. Personer 

med en mer positiv och realistisk framtids och världssyn, som varken är över eller 

underskattad, kommer i mindre grad uppleva cynism, apati och hopplöshet. En person med en 

positiv syn på samhället och sin roll i samhället kommer i högre grad också att delta (Sohl, 

2011, s. 399). Det framgår dock inte hur dessa olika görande av politiskt självförtroende 

förhåller sig till varandra eller om det räcker med att göra ett eller två av görandena för att 

göra politiskt självförtroende.  

Ungdomars politiska självförtroende verkar inte vara beroende av olika socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer som ålder, klass, kön eller etnicitet. Därför bör fokus flyttas från dessa 

robusta och svår föränderliga faktorer, till mer dynamiska psykopolitiska faktorer (Sohl, 2011, 

s.411). Precis som Sohl säger så ligger fokus på individens själva görande av politiskt 

självförtroende och berör alltså inte olika påverkansfaktorer som ligger utanför individen. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka hur ungdomar talar om sitt görande av politiskt 

självförtroende. Vilket mynnar ut i frågeställningarna,  

- Hur framträder de fyra olika görande av politiskt självförtroende i ungdomarnas 

berättelser? 

- Vilka arenor framträder när ungdomar talar om de fyra görande av politiskt 

självförtroende? 

- Hur framträder skolan i ungdomarnas berättelser? 

Metod 

Jag intresserar mig för ungdomars utsagor och berättelser rörande sitt görande av politiskt 

självförtroende och vill så förutsättningslöst som möjligt få tillträde till deras livsvärldar och 

det görande av politiskt självförtroende som finns där. Kvale (1997, s. 55-56) skriver om 

livsvärldar som den värld som intervjupersonerna träffar på i sin vardag, som en direkt 

upplevelse oberoende av förklaringar.  
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Metod för datainsamling 

Kvale (1997, s. 11-12) använder sig av två olika metaforer för att beskriva den kvalitativa 

forskningsintervjuns möjligheter. Det är malmletaren och det är resenären. Malmletaren 

använder sig av forskningsintervjuer för att leta reda på en specifik kunskap eller objektiv 

fakta som sen ska kvantifieras. Resenären, däremot, rör sig mot en berättelse. Genom att röra 

sig fritt och förutsättningslöst stöter intervjuaren på berättelser som sen återberättas vid 

hemkomsten. Resenären kan även söka upp specifika områden eller teman, i mitt fall de olika 

görande av politiskt självförtroende. Den stora skillnaden mellan resenären och malmletaren 

är att malmletaren letar efter något förbestämt fakta, medan resenären förutsättningslöst tar sig 

an de intervjuades livsberättelser. Så likt en resenär ger jag mig ut och gör samtalsintervjuer. 

Kvalitativa forskningsintervjuer, som Kvale (1997) kallar det, eller samtalsintervjuer som 

Esaiasson med flera (2007, s. 283) kallar det för, lämpar sig väl för undersökandet av hur 

människor uppfattar sin värld. Genom att utgå från de erfarenheter som människor gör i sin 

vardag och erhålla beskrivningar eller berättelser från människors livsvärldar, kan sen 

forskaren tolka och analysera de studerade fenomenens betydelse och försöka bringa 

förståelse om hur de intervjuade uppfattar sin värld (Esaiasson m.fl., 2007, s. 285-286). Jag 

tycker att benämningen samtalsintervjuer är bra då den syftar på just ett samtal mellan två 

eller flera personer. En interaktion eller ett samspel mellan människor, något som skapar 

kunskap kring ett specifikt ämne, men också ett möte där människor utbyter erfarenheter och, 

likt en resenär, bekantar sig med något okänt (Kvale, 1997, s. 21-22). En samtalsintervju ger 

forskaren möjlighet att stöta på oväntade svar eller fråga vidare och fördjupa sig i 

bakomliggande förklaringar och fenomen. Där en kvantitativ och förutbestämd 

frågeundersökning kan fastställa ett sorts svar, kan den kvalitativa forskningsintervjun studera 

ett svar från alla tänkbara, och otänkbara, perspektiv (Esaiasson m.fl., 2007, s. 284).  

En samtalsintervju är oftast halv-strukturerad, vilket betyder att intervjuaren inte har en 

mängd färdigformulerade frågor, som vid en enkätundersökning, men däremot nedskrivna 

teman som intervjun ska handla om, en så kallad intervjuguide (Kvale, 1997, s. 117). För att 

få intervjupersonen att dela med sig av sina livsberättelser måste intervjuaren kunna vara 

lyhörd och bygga sina följdfrågor på den intervjuades svar. Men samtidigt är det viktigt att 

alla perspektiv av det studerade fenomenet kommer att beröras i intervjun. Så att inte något 

blir bortglömt (Esaiasson, 2007, s. 298-299). Den här studiens intervjuer är exempel på så 
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kallade halv-strukturerade samtalsintervjuer, där jag använt mig av en tematisk intervjuguide. 

En utförligare diskussion av själva intervjuguiden följer nedan och för att se hela 

intervjuguiden, se Bilaga 1. 

Intervjuguiden 

Då syftet med en undersökning är av explorativ karaktär föreslår Kvale (1997, s. 94) att 

intervjuguiden ska vara så öppen som möjligt för att intervjuaren ska ha möjligheten att 

presentera en fråga, ett ämne eller ett område och sen följa upp de svar som 

intervjupersonerna ger, och på så vis fördjupa intervjun och få till ett bra samtal kring det 

undersökta området. Något som jag tagit fasta på i min intervjuguide. Syftet är att få till ett 

samtal där intervjupersonen öppet och spontant delar med sig av sina livsberättelser som rör 

deras görande av politiskt självförtroende. 

Syftet är att utgå från samhällsfrågor och samhällsfenomen som berör och är levande för 

intervjupersonen. Alla intervjupersoner kommer ha olika samhällsfrågor som berör dem och 

ha gjort olika erfarenheter som rör deras görande av politiskt självförtroende så för att få till 

ett avslappnat och spontant samtal tror jag verkligen att det är en fördel att försöka utgå ifrån 

och förankra intervjufrågorna i de samhällsfrågor som är levande för intervjupersonerna. Dels 

för att göra samtalet levande och motverka känslor av en teoretisk utfrågning, och dels för att 

verkligen komma åt intervjupersonernas olika livsberättelser rörande deras görande av 

politiskt självförtroende.  

Pilarna i intervjuguiden symboliserar samtalets dynamik där oväntade svar och vändningar är 

önskvärda och välkomna. Syftet med intervjun är att som en resenär (Kvale, 1997, s. 11-12) 

tillträda okänd mark och möta den så förutsättningslöst som möjligt. Men samtidigt vill jag 

undersöka ett specifikt område, så för att inte gå miste om relevant information har jag valt att 

även strukturera upp intervjuguiden med hjälp av olika teman och färdigformulerade 

intervjufrågor. 

Intervjuguidens olika teman är baserade på de fyra göranden av politiskt självförtroende som 

diskuteras i den här uppsatsen, genomförande av politiska handlingar, politiska förebilder, 

politisk uppmuntran och gemenskap och en positiv och realistisk framtidssyn (Beaumont, 

2010, Sohl, 2011). Intervjufrågorna är formulerade så korta, öppna och samtalslika som 
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möjligt, för att de hela tiden ska uppmuntra till ett samtal och berättande från 

intervjupersonen. 

Urval  

Den utbildningsvetenskapliga kontext som den här studien utgår ifrån är ett av syftena med 

högstadiets samhällskunskapsundervisning (LGr, 2011, s.199), där det framgår att eleverna 

ska utveckla det som Jarl (2004, s. 51-52) kallar för demokratisk kompetens. Då studiens 

utbildningsvetenskapliga förankring utgår från högstadieundervisningens styrdokument faller 

det sig naturligt att intervjua högstadieelever. Och då Sohls (2011) kvantitativa studie av 

högstadieelevers görande av politiskt självförtroende riktar in sig på niondeklassar, och då den 

studien utgör en tydlig teoretisk utgångspunkt för min studie faller det sig naturligt att göra ett 

liknande urval. Jag har därför valt att intervjua elever som går i årskurs 9 på högstadiet.  

För att komma åt det som Biesta och Lawy (2006) talar om, att studera högstadieelevernas 

görande av politiskt självförtroende, inom ramen för deras liv och inte med fokus på enbart 

skolan eller liknande, har jag valt att söka upp intervjupersonerna på deras fritid och 

genomföra intervjuerna utanför skolmiljön. Då själva studien så förutsättningslöst som möjligt 

vill söka upp högstadieelevers berättelser som handlar om görande av politiskt 

självförtroende, har jag inte lagt något särskilt fokus vid socioekonomisk bakgrund som kön, 

klass eller etnicitet. Själva urvalet har gått till så att jag har besökt två olika fritidsgårdar. På 

fritidsgårdarna har jag informerat de besökande ungdomarna om studien, förklarat vad det är 

jag vill undersöka och frågat om det är några av de som går i årskurs nio och som är 

intresserade av att delta i undersökningen. Tillslut är det de ungdomar som visat intresse för 

att delta som jag valt att intervjua. Något som Trost (2010, s. 140) kallar för ett 

bekvämlighetsurval. Att först sätta upp kriterier för urvalet av intervjupersoner, i mitt fall att 

de går i årskurs 9, och sen intervjua de första personerna som är tillgängliga och passar in på 

urvalskriterierna, är en vanlig urvalsmetod vid kvalitativa forskningsintervjuer. Urvalet är 

strategiskt på så sätt att det finns förutbestämda kriterier för vilka som ska intervjuas. I vissa 

studier består dessa kriterier av flera olika urval, medan det i den här studien bara är ett 

specifikt urvalskriterium. Urvalet är också slumpmässigt, i den bemärkelsen att de personer 

som tillslut blir intervjuade, är de som för stunden fanns till hands. I fallet med den här 

studien blev det de ungdomar som befanns sig på respektive fritidsgård vid den tidpunkt då 

jag var där (Trost, 2010, s. 137-139). Det är viktigt att påminna om att detta urval på intet sätt 
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är representativt för den intervjuade gruppen i stort och att studiens syfte inte är att undersöka 

olika statistiska utfall utan istället söker efter mönster i ungdomarnas utsagor och berättelser 

(Trost, 2010, s. 141).  

Genomförande 

En av studiens intervjuer genomfördes enskilt, medan de andra intervjuerna genomfördes i 

grupp. De intervjuer som genomfördes i grupp, gjorde så efter ungdomarnas egna önskemål, 

då de inte ville bli intervjuade ensamma. Intervjuerna tog mellan 25 och 40 minuter och 

spelades in direkt på min dator med hjälp av en bordsmikrofon. De genomfördes i olika rum 

på fritidsgårdarna där det fanns sköna soffor att sitta i och soffbord att ställa mikrofonen på. 

Direkt efter att en intervju var genomförd gjorde jag några få korta minnesanteckningar 

rörande varje intervju för att sen lyssna igenom intervjun från datorn och anteckna tidpunkter 

rörande de delar av intervjun som var relevanta för studien. Slutligen så transkriberade jag de 

för uppsatsen mest relevanta delarna av intervjuerna. Nedan följer en kort genomgång av 

intervjuerna. 

Saga hade många berättelser och berättade gärna. Ibland kände jag att jag var tvungen att 

avbryta samtalet och leda Saga vidare mot det som rörde själva studien. Saga verkade tycka 

det var väldigt roligt att bli intervjuade och verkade tycka om att få berätta om sina tankar, sin 

samhällssyn och sitt politiska görande. De andra tjejerna, Gwen och Mira, hade inte riktigt 

lika stor berättarlust som Saga, men när de kom igång så flöt samtalet på riktigt bra. Ibland så 

ställde de frågor till varandra, tog vid där den andra slutade eller diskuterade sinsemellan. 

Mycket av samtalet blev ganska känsligt, då båda tjejerna delade med sig av väldigt viktiga 

händelser i deras liv och väldigt privata tankar om sig själva och sin omgivning.  

Intervjun med Jens, Omid och Victor tog lång tid på sig för att komma igång. Men efter ett 

tag började de att berätta mer fritt och vågade mer och mer sätta ord på sina tankar. Jag 

upplever det som att de tyckte de var roligt att bli intervjuade och att få berätta, även om det 

ibland var frågor eller teman som de inte hade så mycket att säga någonting om. Ibland så 

hjälpte de varandra och fyllde i varandras svar eller nickade förstärkande när de höll med 

något som någon annan sa.  
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Material 

Alla ungdomar som intervjuats i den här studien går i årskurs nio på högstadiet och är födda 

1997. Några har redan hunnit fylla sexton år, men de flesta är fortfarande femton. De tyckte 

alla att det var spännande att bli intervjuade, men även lite nervöst. En del av de intervjuade 

hade massor att berätta rörande olika samhällsfrågor och politiska erfarenheter och göranden 

och svaren rann ur dem som en vårflod. Medan några andra av intervjupersonerna svarade 

med kortare berättelser som krävde flera följdfrågor. Men alla hade intressanta berättelser att 

berätta från sina liv och det känns som att jag fått tillgång till något speciellt i och med mina 

intervjuer.  

Databearbetning och analysmetod 

Det tillvägagångssätt som använts vid analysen av det insamlade materialet är en så kallad ad 

hoc metod. Den vanligaste metoden för analys av kvalitativa intervjuer är en så kallad ad hoc 

användning av olika metoder för att skapa en mening i sitt insamlade material. Det finns en 

del standardmetoder som används för intervjuanalyser. Men ad hoc metoden använder sig inte 

av en specifik metod utan blandar olika metoder (Kvale, 1997, s. 184-185).  

Materialet kommer att redovisas under fyra olika kategorier, de fyra görande av politiskt 

självförtroende som diskuteras i uppsatsen, som diskuteras under uppsatsen teoretiska 

perspektiv. Anledning till det är för att pröva dessa kategorier som analysverktyg när det 

gäller att undersöka ungdomars görande av politiskt självförtroende. I ett andra steg av 

analysen söks det efter olika arenor för ungdomarnas görande av politiskt självförtroende, för 

att se om det går att identifiera ungdomars görande av politiskt självförtroende inom de liv 

som de lever. Med arenor menas i den här studien olika delar av livet, där ungdomars görande 

av politiskt självförtroende framträder. Slutligen kommer analysen knyta an till uppsatsens 

undervisningskontext och explicit studera hur skolan framträder i ungdomarnas berättelser om 

sitt görande av politiskt självförtroende. 

Etiska aspekter 

Visst är det viktigt med forskning och framförallt bra forskning, men inte till vilket pris som 

helst. För en god och mångfacetterad samhällsvetenskaplig forskning behöver samhällets alla 

olika delar undersökas, samma sak gäller inom utbildningsvetenskapen, vilket leder till att 
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människor och människors förutsättningar, upplevelser, åsikter, känslor med mera, behöver 

studeras. Det är dock viktigt att dessa studier görs utan att någon utsätts för fysiska eller 

psykiska skador, förödmjukelse eller kränkande beteende (Vetenskapsrådet, 2013, s. 5). För 

att skydda individen som deltar i forskning har vetenskapsrådet tagit fram fyra olika etiska 

krav. Det är viktigt att informera de som deltar i forskningen om syftet med studien, vad det är 

som studeras och varför, det så kallade informationskravet (Vetenskapsrådet, 2013, s. 7). Det 

är också viktigt att vara tydlig med att deltagandet i studien är alldeles frivilligt och att den 

deltagande själv kan välja att avbryta när som helst. Om intervjupersonen är under 15 år är det 

också viktigt att föräldrar eller målsman informeras och ger sitt samtycke. Det så kallade 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2013, s. 9).  Det tredje kravet rör den deltagandes 

konfidentialitet. Riktiga namn på personer, platser, byggnader och verksamheter ska bytas ut 

mot fiktiva namn och annan information som kan leda till identifiering av deltagarna ska 

förvaras på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2013, s. 12). Slutligen är det viktigt att den 

information som samlas in absolut bara används i forskningssyfte, det så kallade 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013, s. 14). 

Det är viktigt att ta dessa krav på allvar och respektera forskningens etiska aspekter. Då den 

här studien riktar sig mot ungdomar anser jag att dessa krav blir om möjligt ännu viktigare 

och att det är väldigt viktigt att vara tydlig i informerandet om studien, studiens 

konfidentialitet och hur informationen kommer att rapporteras samt om intervjupersonernas 

rättigheter som deltagare. Det finns också forskningsetiska skäl till att intervjua så gamla 

elever som möjligt, bland annat så underlättas det logistiska kring intervjuerna om den 

intervjuade inte är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2013, s. 9).  

Reflektion över metoden 

Jag anser att studiens resultat är trovärdigt, även om det inte är generaliserbart. Studien har 

inte heller någon ambition att generalisera utan vill studera dessa sex ungdomars berättelser 

om sitt görande av politiskt självförtroende. Och visst är det fullt möjligt att en studie som 

intervjuar sex stycken andra ungdomar får ett annorlunda resultat.  

Jag anser även att studiens metod och det insamlade materialet besvarar studiens 

frågeställningar på ett relevant sätt. Visst finns det inneboende problem med att analysera ett 

transkriberat material, då transkriberingen i sig är en tolkning, och andra forskare kan ha 

tolkat och transkriberat på ett annat sätt. Jag menar ändå att studiens metod och genomförande 
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absolut är möjlig att replikera och att det vore önskvärt, då detta forskningsområde är relativt 

orört och i behov av fler studier. 

Resultat och analys 

De ungdomar som jag intervjuat berättar alla om ett görande av politiskt självförtroende. 

Vissa av ungdomarna är mer politiskt intresserad och orienterade, och med politiskt menas att 

de har ett mer aktivt förhållande till att förändra samhället, medan andra ungdomar berättar 

om andra intressen Men likväl går det att identifiera görande av politiskt självförtroende i alla 

ungdomars berättelser och de är alla i full färd med att göra politiskt självförtroende, det 

politiska självförtroendets rötter. Det är viktigt att komma ihåg att ett politiskt görande kan se 

ut på oerhört många olika sätt, men det är väldigt tydligt att ungdomarnas görande av politiskt 

självförtroende är väldigt knytet till det som ligger dem varmt om hjärtat.  

Gwen talar mycket om att få vara den man är, om rättvisa, homofobi och rasism. Victor talar 

om invandring och olika problem, som fattigdom och möjligheten att gå i skola, i sin familjs 

hemland i Latinamerika. Saga ger uttryck för ett brett engagemang där mycket handlar om att 

få komma tilltals och få vara med och delta i samhället. Omid talar om olika problem i sin 

pappas hemland och om jämställdhet och fattigdom. Jens talar om olika terroristattentat och 

polisens arbete, samtidigt som han håller med de andra i deras samtal om fattigdom och rätten 

till utbildning. Mira ger först utryck för att inte ha några åsikter alls men att hon önskar att 

hon hade det. Men efter ett tag så börjar hon prata om problemen med rasism, homofobi och 

ojämlikhet mellan män och kvinnor. 

Genomförande av politiska handlingar 

I alla ungdomarnas berättelser utom en går det att identifiera olika genomföranden av 

politiska handlingar. Antalet genomförda politiska handlingar, som ungdomarna talar om, 

skiljer sig mellan ungdomarna och det är vitt skilda politiska handlingar som de talar om.  

Saga är den av ungdomarna som berättar om fler olika genomförda politiska handlingar. Hon 

berättar bland annat att hon har startat en tidning för att lyfta fram ungdomars politiska åsikter 

och försöka påverka det etablerade samhället och få det att lyssna på vad ungdomar tycker 

och tänker.  
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Saga: Jag håller på att starta en tidning, med, och då har jag tagit hjälp av folk, och jag vill få med 

deras åsikter, som på olika sätt, med berättelser och krönikor, och sånt som är ganska 

politiskt. För man ska kunna få uttrycka sig själv, och åsikter och jag tänkte. Som till 

exempel tjejer, som är bra på att skriva, och man kan kanske skriva en berättelse i fantasy 

men det kan även vara samhällskritik och man kan få in ganska mycket. Och folk ska liksom 

få uttrycka sig om det här och sen ge ut även andra ungdomar som känner att det är folk som 

skiter i dom. Och tillsammans så gör vi vår egen tidning. 

Ett tydligt exempel på genomförande av en politisk handling, där Saga försöker få till en 

förändring i samhället. Saga berättar även om sitt deltagande i en manifestation för kvinnors 

rättigheter och rättvisa och mot sexism. Om hur hon har gått med i ett projekt på skolan där 

hon sysslar med samhällskritisk konst och att hon valt att sluta äta kött och blivit vegetarian 

för att köttproduktionen är fel.  

De andra ungdomarna berättar även de om olika genomförda politiska handlingar. Mira 

berättar att hon precis gått med i en grupp som tränar feministiskt självförsvar medan Gwen 

berättar att hon skriver mycket och att hon i sina berättelser och sitt författarskap vill komma 

åt problem och konflikter som beror på homofobi och rasism. Omid berättar om en 

skoluppgift i svenskan som gick ut på att skriva en insändare, som han valde att skicka in till 

en tidning och som blev publicerad.  

Omid: Jag har gjort, jag har skrivit en insändare. Om att det är för mycket reklam och den kom in i 

tidningen. Nej men alltså det var en svenska uppgift i skolan och så skulle man göra en 

insändare. Så skulle man, om ett problem du vet. Det var många som gjorde så här att det 

var för, för lite konstgräsplaner och så där. Jag kände att det var för mycket reklam på 

TV. Och att det förstör flytet i filmen och så. Så, ja, då skicka jag in en insändare. Eller, 

ja, jag skrev en insändare, så fick alla, om man ville, skicka in, så då gjorde jag det. 

Intervjuare: Fick du nå svar på den, var det någon som svara? 

Omid: Ja ja, det var det. Det var typ, på internet var det fem stycken som kommentera, bara så här, 

håller med typ. Och massa grejer typ. Men så var det en kille som, jag fick ett brev hem, 

som var jätte kritiskt typ. 

Intervjuare: Hur kände du då? Svarade du på det? 

Omid: Så det var ju ganska fegt. Men, ja, jag vet inte, han var konstig. Han skrev så här typ att, 

han visste ju att jag var femton år, eller sexton som jag är nu, men han bara, när man är 

runt, när man är under tjugo så har man typ en opolitisk hjärna, och då förstår inte de vad 

som är rätt och fel liksom. Det började han med liksom. Så han hade ju ganska fel.    

I början så talar Omid om uppgiften som en vanlig skoluppgift som han gjorde för att han 

måste, men efter att folk svarat på insändaren och kritiskt kommenterat Omids åsikter, blev 

insändaren mer betydelse full och viktig. Även om den här erfarenheten skulle avskräcka 

Omid från att skriva insändare och leda till att han aldrig mer skrev en insändare så har han 
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genomfört en politisk handling som påverkat andra människor och som han fått både positiv 

och negativ respons på. Något som påverkat Omids görande av politiskt självförtroende på ett 

positivt sätt. 

Två av ungdomarna talar även om att de skulle vilja göra mer, men vet inte riktigt hur eller att 

de inte kommer till skott. Mira berättar att hon önskar att hon var mer politiskt engagerade 

och deltog i demonstrationer och stod upp mer för sina åsikter för att försöka påverka och 

förändra i samhället. Medan Jens uttrycker att han är intresserad och insatt i det som händer i 

samhället men att han inte vet hur han ska gå vidare eller göra. Men varken Jens eller Victors 

berättelse innehåller något genomförande av politiska handlingar. 

Politiska förebilder 

Det görande av politiskt självförtroende som framträder starkast i ungdomarnas berättelser är 

politiska förebilder. Vissa av ungdomarna uttrycker att det finns hur många människor som 

helst som gjort och gör bra saker och att det inte går att återge alla på beställning. I Victors 

berättelse framträder mestadels olika släktingar och familjemedlemmar som politiska 

förebilder. Victor talar om flera olika politiska förebilder, dels sin mamma och sin äldre syster 

som han brukar diskutera med och som nästan alla hans politiska tankar och åsikter kommer 

ifrån. Men han talar även om flera mostrar som bor kvar i Latinamerika. Jens nämner även 

han sin mamma som en politisk förebild.  

Jens: Det var så här, några, de snatta ju bensin typ, och så åkte de ju, så skulle de till Enköping 

eller nåt och så åkte de ju över en bro och dog. Då tänkte jag så här, eller det var ju så mycket 

snack om att det var polisens fel och så. Så då ändrade jag min åsikt helt. Det är ju liksom, de 

kan ju inte öppna bron så här, det är ju lika med, typ, att de, att de mördar dem.  

Intervjuare: Ja, fortsätt. Först tyckte du att. 

Jens: Först tyckte jag att polisen hade rätt, men sen ändra jag mig efter att min mamma diskuterade 

med mig.  

Även om inte Jens uttryckligen säger att hans mamma är en politisk förebild, så framgår det 

att han ser upp till sin mamma och litar på hennes åsikter och omdöme om situationen. Det är 

samma sak i Victors berättelse, där han till och med uttryckligen berättar att nästan alla hans 

politiska åsikter kommer från hans mamma. Även Mira berättar om sina föräldrar som 

politiska förebilder, men hon gör ingen skillnad mellan mamman eller pappan, medan Omid 

berättar om sina äldre kusiner. Mira berättar även om ett par nya vänner som hon precis lärt 

känna och som framträder som politiska förebilder. 
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Ungdomarna talar även om andra politiska förebilder, som på olika sätt påverkat ungdomarna. 

Det är ett väldigt brett spektra av olika politiska förebilder som nämns, och det är väldigt 

tydligt att förebilderna kommer härrör från områden som berör ungdomarna. Victor talar om 

David Beckham och hans insatser för fattiga barn och barnhem i Paris.  

Victor: David Beckham, för så här, han, han spelar ju i PSG nu och all lön som han får just nu av 

PSG går ju till barnhem, ja, fattiga barn i Paris typ. 

Här blir det väldigt tydligt hur ungdomarnas göranden av politiska självförtroende verkligen 

sker på olika arenor inom ramen för själva livet. För Victor är fotboll en central företeelse i 

livet och det är inom fotbollen han hittar sina politiska förebilder. Även Gwen hittar sina 

politiska förebilder inom ramen för själva livet, då hon är väldigt intresserad av 

fantasylitteratur, framträder olika fantasyförfattare som politiska förebilder. Gwen berättar 

bland annat om J K Rowlings samhällsengagemang. 

Men det framträder även mer traditionella politiska personer som politiska förebilder i 

ungdomarnas berättelser. Gwen talar om Barack Obama och framförallt hans uttalanden om 

homosexuellas rättigheter och Rosa Parks insats i den afroamerikanska kampen för social 

rättvisa. Mira lyfter fram både Gandhi och Nelson Mandela som stora politiska personer som 

alla kämpat mot stora orättvisor och ett stort motstånd, men även hon pratar om Rosa Parks 

och önskan om att få vara en människa som bidragit till att förändra samhället. I Sagas 

berättelse framträder både pacifister och suffragetterna som två olika politiska förebilder. Men 

även John Lennon och Yoko Ono, som båda hade bra åsikter och gjorde bra saker för 

samhället.  

I två berättelser framträder olika lärare som politiska förebilder. I Miras berättelse är det 

engelskläraren och dennes engagemang mot orättvisor i världen och berättelser om bland 

annat Gandhi och Nelson Mandela. Och i Jens berättelse, där han beskriver sin 

samhällskunskapslärare som en person som kan mycket och som är insatt och har koll.  

Politisk uppmuntran och gemenskap 

Det tredje görandet av politiskt självförtroende, politisk uppmuntran och gemenskap , verkar 

ha tendensen att flyta ihop med det andra görandet, politiska förebilder. För flera av de 

politiska förebilder som framträder i ungdomarnas berättelser går även att förstå som politisk 
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uppmuntran eller gemenskap. Det gäller främst politisk uppmuntran eller gemenskap som 

ligger nära ungdomarna i deras liv, så som föräldrar och vänner.  

Alla ungdomarna ger uttryck för en politisk uppmuntran eller gemenskap. Det kan vara från 

familjen, vilket är fallet för Jens, Omid, Victor och Mira, där flera av berättelserna specifikt 

lyfter fram mamman. I Victors berättelse framträder även en politisk uppmuntran och 

gemenskap med olika släktingar. Eller från vänner som i Sagas, Miras och Gwens berättelser. 

Det finns även andra former av politisk gemenskap och uppmuntran. I Sagas berättelse 

framträder mer uttalade politiska gemenskaper, som ett traditionellt politiskt 

ungdomsförbund, Ung vänster, men även stora politiska kollektiv som vegetarianer, pacifister 

och feminister.  

Saga: Ja, jag är med i en förening som heter ung vänster. Så det är vänsterpartiets fristående, som 

håller på med lite saker. Det är demonstrationer, och vi träffas, och man får träffa likasinnade 

personer, och det är ganska skönt. 

Här visar Saga på hur det tredje görandet av politiskt självförtroende, politisk uppmuntran och 

gemenskap, bidrar till ungdomarnas politiska självförtroende. Även i Miras berättelse 

framträder feminister i allmänhet och hennes feministiska självförsvarsgrupp i synnerhet som 

en politisk gemenskap. Gwen ger uttryck för en stor känsla av att vara ensam i sin berättelse, 

men det går även att identifiera en politisk gemenskap med dels ett slags författarkollektiv, 

framförallt fantasy författare, som skriver om, diskuterar och försöker förändra olika 

orättvisor i samhället, och dels med olika vänner som framträder i hennes berättelse.  

Mira ger även uttryck för en politisk uppmuntran från skolan.  

Mira: Skolan, eller min engelska lärare, hon ser väldigt mycket upp till Nelson Mandela och såna 

bra personer. Och, ja, skolan har lärt mig. 

Skolan framträder väldigt lite i ungdomarnas berättelser, totalt vid tre olika tillfällen. Två av 

dessa tillfällen som politisk förebild och då i form av en enskild lärare, där lärarens personliga 

engagemang och egenskaper är det som lyft fram som orsak till att läraren ses som politisk 

förebild. Vilket även är fallet i Jens berättelse, där han lyfter fram lärarens deltagande och 

kunnande. 



26 

 

En positiv och realistisk framtidssyn 

Den framtidssyn som framträder i ungdomarnas berättelse är en motsägelsefull sådan. Där det 

både ges uttryck för att samhället kommer att förändras till det bättre med tiden, som att det 

kommer förändras till det sämre. Eller att det kommer att bli bättre men att en sådan 

förändring kommer att ta flera tusen år. Några av ungdomarna ger uttryck för att de kommer 

att engagera sig mer och mer med tiden och verkligen försöka förändra samhället till det 

bättre och arbeta för alla människors lika värde, framförallt Saga och Mira. Medan andra ger 

uttryck för att det räcker att engagera sig när det är val och försöka påverka med sin röst. Och 

att det räcker att hålla sig uppdaterad om vad som händer i samhället mellan valen.  

Victor: Ja, klart det spelar roll. Alltså, tänk om alla skulle tänka att det inte spelade någon roll, och 

ingen skulle rösta, då blir det ju inga röster, och då vet man inte vad folket vill. Men jag 

tror inte att jag kommer vara så insatt. Alltså, jag tror, men inte hela tiden alltså, jag 

kommer inte tänka på det. 

Politik är viktigt men det är något som har sin bestämda tid och plats och livet består av 

mestadels av någonting annat. Men samtidigt är det viktigt att göra sin röst hörd och vara med 

och påverka.  

De som ger uttryck för att vilja vara med och kämpa för en samhällsförändring är framförallt 

Saga och Mira som redan funnit en plattform för politiskt görande och en politisk gemenskap. 

Omid lyfter fram EU och EUs arbete med att uppnå antagna mål som handlar om att förbättra 

samhället, till exempel att alla barn ska garanteras utbildning. Jens och Victor ger uttryck för 

att politik mest är något som sker när det är val och att de har andra intressen som de vill 

syssla med. Gwen uttrycker en mörk samhällssyn, även om hon kan tänka sig att samhället 

kommet att bli bättre, även om det kommer ta flera tusen år.  

Gwen: Jag tror inte homofober eller rasister eller sånt där kommer försvinna, det kommer nog ta 

ett par tusen år först. Innan nånting verkligen förändras. Så, ja, jag tror inte så mycket 

kommer att förändras.  

Något som jag tror går att härleda till hennes långa erfarenhet av att bli mobbad och inte 

känna att hon får vara den hon är.  
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Arenor för görande av politiskt självförtroende 

En arena för ungdomarnas görande av politiskt självförtroende är deras fritid, deras 

fritidsintressen, fritidsaktiviteter och gemenskaper de deltar i på fritiden. Precis som de olika 

samhällsfrågor som är intressanta och levande för ungdomarna går att härleda ur fenomen 

som ligger ungdomarna nära om hjärtat, så är ungdomarnas görande av politiskt 

självförtroende något som sker där ungdomarna lever sina liv. Den som spelar mycket fotboll 

och intresserar sig för det som händer i fotbollens värld hittar också sina politiska förebilder 

där. Den som lever sitt liv sida vid sida med fantasy litteratur kommer att, åtminstone delvis, 

göra sitt politiska självförtroende på fantasy relaterade arenor. En annan arena för görande av 

politiskt självförtroende är familj och släkt.  För vissa av ungdomarna är föräldrarna väldigt 

signifikanta, både som politiska förebilder och i form av politisk uppmuntran och i Victors 

fall så är även hans genomförda politiska handlingar knutna till familjen och släkten, då han 

engagerar sig för de släktingar som är kvar i familjens hemland. En tredje arena, för görande 

av politiskt självförtroende, som framträder i ungdomarnas berättelser är skolan. Men oftast i 

form av en enskild lärares personliga engagemang och egenskaper.  

De olika arenor för ungdomars görande av politiskt självförtroende, som det här resultatet 

pekar mot, kan förstås utifrån följande figur. Där de olika arenorna, för görande av politiskt 

självförtroende, först delas upp i tre huvudarenor, ungdomarnas fritid, deras familj och skolan. 

De tre huvudarenorna delas sen upp i flera underarenor för att tydliggöra den mångfald av 

görande av politiskt självförtroende som framträder i ungdomarnas berättelser. I vissa fall 

delas även underarenorna upp i ytterligare arenor, för att bilden av det görande av politiskt 

självförtroende som framträder i ungdomarnas berättelser, ska bli så tydlig och nyanserad som 

möjligt. Och att det ska bli tydligt hur dessa arenor spänner över en stor del av ungdomarnas 

liv och alltså inte går att infoga inom någon specifik och begränsad kontext. 
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Figur 1: Arenor för görande av politiskt självförtroende, inom ramen för själva livet. 

De tre huvudarenor, för görande av politiskt självförtroende, som framträder i ungdomarnas 

berättelser är ungdomarnas fritid, deras familj och skolan. Där varje huvudarena går att förstås 

utifrån olika underarenor. Det görande av politiskt självförtroende som sker på ungdomarnas 

fritid går att delas upp i tre olika underkategorier, fritidsintressen, fritidsaktiviteter och 

gemenskaper. Där ungdomarnas fritidsintressen och fritidsaktiviteter kan vara uttalat 
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politiska, som att delta i feministiskt självförsvar eller starta en samhällskritisk tidning. Men 

de behöver inte alls vara uttalat politiska. Samma sak med de gemenskaper som ungdomar 

deltar i på sin fritid, där det finns politiskt organiserad gemenskap, som politiska 

ungdomsförbund eller politiska manifestationer. Det finns vänner och kompisgäng, som kan 

vara både uttalat och icke uttalat politiska. Och det finns större samhällsliga gemenskaper som 

att identifiera sig med en litterär genre eller att vara vegetarian. 

Inom den arena som jag kommit att kalla för familjearenan går det att urskilja tre typer av 

arenor för ungdomarnas görande av politiskt självförtroende, dessa är föräldrar, äldre syskon 

och släktingar. Den mest förekommande familjearenan i ungdomarnas berättelser om sitt 

görande av politiskt självförtroende är föräldrarna, där mamman förekommer mer än pappan. 

Den andra familjearenan är äldre syskon och den tredje är olika släktingar, familj som 

ungdomarna inte bor tillsammans med. Här lyfts äldre kusiner och mostrar fram specifikt i 

ungdomarnas berättelser.  

Även skolan förekommer i ungdomarnas berättelser rörande sitt görande av politiskt 

självförtroende. Men oftast i form av att en specifik lärare, och lärarens personliga 

engagemang, lyfts fram. Men även specifika skoluppgifter har lett till ungdomarnas görande 

av politiskt självförtroende. I en av ungdomarnas berättelser uttrycks specifikt skolans totala 

frånvaro i deras görande av politiskt självförtroende. Vilket visar på en tydlig skillnad i hur 

skolan framträder som en arena för ungdomars görande av politiskt självförtroende. Något 

som diskuteras mer utförligt under nästa rubrik.  

Skolans framträdande som en arena för ungdomars görande av politiskt självförtroende 

Skolans framträdande i ungdomarnas berättelser rörande deras görande av politiskt 

självförtroende är väldigt varierande. Skolan framträder i form av en specifik lärares 

engagemang eller kunnande, som effekterna av en skoluppgift eller som en specifik aktivitet 

som eleven frivilligt valt att delta i. De fall där läraren framträder är i Miras berättelse om sin 

engelsklärare och hur engelskläraren engagerar sig i och ser upp till politiska storheter som 

Gandhi och Nelson Mandela, samt i Jens berättelse om sin samhällskunskapslärare som en 

engagerad och kunnig person. Omid framhåller skrivuppgiften från svenskundervisningen, där 

eleverna skrev varsin insändare som Omid sen skickade in till en tidning och fick publicerad. 

Ett annat exempel på skolans framträdande är Sagas berättelse om hur hon gått med i en 

konstaktivitet på skolan, där hon sysslar med samhällskritisk konst. Ett framträdande som 
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ligger i gråzonen mellan skolan som arena för görande av politiskt självförtroende och 

ungdomarnas fritid som en annan arena för görande av politiskt självförtroende. Det är skolan 

som arrangerar aktiviteten men det är Sagas fritidsintresse som gör att hon deltar i den. Gwen 

lyfter till och med explicit fram skolan som en arena där görande av politiskt självförtroende 

tycks vara omöjligt. Även som källa till information eller kunskap om politik eller politiska 

förhållanden så lyfter flera av ungdomarna fram andra arenor än skolan och undervisningen. 

De arenor varpå de hittar sin information är familjen och internet. I familjen så frågar de, och 

lyssnar när, föräldrar, syskon eller äldre släktingar pratar och diskuterar och på internet så 

söker de på Google, följer olika internetforum och tittar på dokumentärer på BBC och 

SVTplay.  

Diskussion 

Vissa ungdomars berättelser innehåller fler görande av politiskt självförtroende, medan andras 

berättelser innehåller färre exempel på görande av politiskt självförtroende, men alla 

ungdomarnas berättelser innehåller minst två av de göranden av politiskt självförtroende som 

Beaumont (2010) och Sohl (2011) lyfter fram. Den här studien kan även ses som en 

bekräftelse av Beaumonts teori om olika göranden av politiskt självförtroende. De fyra olika 

göranden av politiskt självförtroende, genomförande av politiska handlingar, politiska 

förebilder, politisk uppmuntran och gemenskap och en positiv och realistisk framtidsyn, går 

alla att identifiera och lyfta fram ur ungdomarnas berättelser om sitt görande av politiskt 

självförtroende. Det andra och det tredje görandet, politiska förebilder respektive politisk 

uppmuntran och gemenskap, tenderar att flyta ihop. Där personer som framstår som politiska 

förebilder även står för en politisk uppmuntran eller politisk gemenskap. Det går även att se 

en inbördes ordning mellan de olika görandena av politiskt självförtroende, där politiska 

förebilder är det görande som framträder mest och som verkar vara det mest centrala görandet 

av politiskt självförtroende. Medan genomförande av politiska handlingar verkar vara det 

andra mest centrala görandet i ungdomarnas berättelser om sitt görande av politiskt 

självförtroende. Det fjärde görandet, en positiv och realistisk framtidssyn, verkar ha minst 

inverkan på ungdomarnas görande av politiskt självförtroende, då det inte i någon av 

ungdomarnas berättelser framträder någon tydligt positiv världsbild. 

De olika görandena av politiskt självförtroende sinsemellan är väldigt olika och individuella 

och tydligt går att knyta till de olika ungdomarnas sätt att leva sina liv och deras 
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livserfarenheter. Starka erfarenheter i livet kommer även igen som utgångspunkter eller nav i 

de olika ungdomarnas berättelser. Ungdomarnas berättelser visar att för den som migrerat till 

Sverige och lämnat släkt och vänner i ett annat land, blir det en tydlig utgångspunkt för olika 

göranden av politiskt självförtroende. Samma sak för en person som fått utstå flera år av 

mobbing eller som lever med känslan av att inte bli accepterad eller att få vara den man är och 

delta i samhället på sina egna villkor. Men berättelserna innehåller också göranden av 

politiskt självförtroende som är relaterat till saker som ungdomarna tycker om. Den som gillar 

att läsa gör politiskt självförtroende i litteraturens värld, medan den som är intresserad av 

fotboll talar om ett görande av politiskt självförtroende inom fotbollens värld. Precis som 

Biesta och Lawy (2006) argumenterar för. Ungdomarnas görande av politiskt självförtroende 

är något som sker inom ramen för deras liv. 

Den här studien kan även ses som ett inlägg i diskussionen av den teoretiska förståelsen av 

begreppet politiskt självförtroende, political efficacy, som Sohl (2011) lyfter fram. Där 

politiskt självförtroende likställs med politisk självtilltro, det som tidigare refererats till som 

internt politiskt självförtroende, medan det externa politiska självförtroende förståtts som 

personens tilltro till politiker och det politiska systemet. Sohl argumenterar däremot för att det 

externa politiska självförtroendet ska lyftas ut ur förståelsen av politiskt självförtroende och 

bilda ett eget begrepp. Kvar blir då det interna politiska självförtroendet, som kort och gott 

blir, politiskt självförtroende. Den här studien följer Sohls argument och använder sig av 

hennes definition av politiskt självförtroende, något som inte gett några problem, utan snarare 

underlättar analysen och förståelsen av ungdomarnas görande av politiskt självförtroende. 

Likaså bekräftar den här studiens resultat den teori om görande av politiskt självförtroende 

som Beaumont (2010) lyfter fram och som sen Sohl (2011) tar fasta på. De fyra olika görande 

av politiskt självförtroende, genomförande av politiska handlingar, politiska förebilder, 

politisk uppmuntran och gemenskap samt en positiv och realistisk framtidssyn, går alla att 

identifiera i ungdomarnas berättelser kring sitt görande av politiskt självförtroende. Men det 

behövs det ytterligare forskning och en förfinad förståelse och provning av de olika görandena 

av politiskt självförtroende. Går det att dela upp de fyra görandena i ytterligare göranden, för 

en utökad förståelse av görandet av politiskt självförtroende? Är det något görande som är 

mer relevant än de andra? Går det att enbart förlita sig på ett görande eller måste de olika 

görandena kombineras för att ge effekt? Hur förhåller sig de olika görande av politiskt 

självförtroende till varandra? Det finns många frågor som skulle behöva besvaras.  



32 

 

Visst framträder skolan som en arena, för görande av politiskt självförtroende, i ungdomarnas 

berättelser, men främst då i form av en enskild lärares engagemang eller personliga 

egenskaper. Det är bara i en av berättelserna som samhällskunskapen framträder, och då i 

form av samhällskunskapsläraren. Själva samhällskunskapsämnet eller samhällskunskaps-

undervisningen lyser således med sin frånvaro. Knutet till det syfte för 

samhällskunskapsundervisningen (LGr, 2011), som studien refererar till inledningsvis, så är 

det häpnadsväckande att skolan framträder så pass sällan och att samhällskunskaps-

undervisningen inte framträder överhuvudtaget i ungdomarnas berättelser.  

De arenor, för görande av politiskt självförtroende, som lyfts fram i studiens analys är ett 

förslag på hur ungdomars görande av politiskt självförtroende kan förstås. Då dessa arenor på 

ett tydligt sätt visar hur ungdomarnas berättelser, om sitt görande av politiskt självförtroende, 

tangerar olika aspekter av ungdomarnas liv och inte är något som enbart sker inom en 

begränsade kontexter. Precis som Biesta och Lawy (2006) argumenterar för. Det går inte att 

tala om skolan som den enda arena varpå ungdomar gör sitt politiska självförtroende, då den 

här studien visar att ungdomars görande av politiskt självförtroende är något som sker på en 

mängd olika arenor och en mängd olika sätt. Något som borde få tydliga konsekvenser för hur 

skolan arbetar med demokratifostran och skolans arbete med ungdomars görande av politiskt 

självförtroende.  

Ungdomarnas görande av politiskt självförtroende är inte något som sker hela tiden, eller som 

är direkt knytet till en viss aktivitet, en viss tid eller ett visst görande, utan det är snarare något 

som löper parallellt med andra skeenden i livet, och som på ett sätt lever sitt egna liv. Men här 

krävs det vidare forskning, dels upprepade studier för att få en klarare bild av dessa olika 

arenor för görande av politiskt självförtroende och dels specifika studier av dessa olika arenor 

för att skapa en förståelse för hur de fungerar och hur de förhåller sig sinsemellan varandra.  

Utifrån uppsatsen vidare definition av begreppet politiskt framkommer att ungdomar är 

politiska. Och att de vill vara med och förändra i samhället. Oavsett om träning av 

självförsvar eller att skriva fantasyberättelser definieras som politiska eller inte, så ser 

ungdomarna, som intervjuats i den här studien, dessa handlingar som oerhört politiska och de 

baseras på politiska ambitioner. Studien visar att ungdomarna är i full färd att skapa sitt 

politiska självförtroende och är således redan politiska individer med olika politiska åsikter, 

olika hjärtefrågor och olika politiska göranden och det är som sådana människor som 
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ungdomarna kliver in i skolan för att möta undervisningen. Inte några oskrivna blad eller 

tomma kärl som ska fyllas med ett medborgarskap och ett framtida politiskt deltagande, utan 

de ungdomar som lärarna möter i skolan är redan politiska individer i full färd med att göra 

sitt politiska självförtroende och i förlängningen, sin demokratiska kompetens, inom ramen 

för själva livet. 

Att ungdomar gör politiskt självförtroende på olika arenor inom ramen för själva livet innebär 

en del konsekvenser för skolan och undervisningen. De elever som läraren möter i 

klassrummet är redan politiska individer som gör olika politiska erfarenheter och som håller 

på att lära sig demokrati, vilket leder till att all samhällskunskapsundervisningen, som handlar 

om att eleverna ska bli demokratiska medborgare, måste revideras. Först å främst så är 

eleverna redan politiska individer i full färd att lära sig demokrati och göra olika politiska 

erfarenheter. Då ungdomarnas görande av politiskt självförtroende är något som sker inom 

ramen för själva livet, måste skolan släppa in ungdomarnas liv i undervisningen och låta 

ungdomarna arbeta med och utveckla det görande av politiskt självförtroende som de redan är 

i färd med. Det är ganska enkelt att föreställa sig hur eleverna uppfattar en undervisning som 

använder sig av exempel som de kan relatera till. En sådan undervisning riskerar att bli både 

livlös och meningslös. Resultatet i denna undersökning pekar på att undervisningen som 

syftar till elevernas görande av politiskt självförtroende, och i förlängningen, demokratiska 

kompetens, måste inta ett helt nytt förhållningssätt. Undervisningen måste skifta 

utgångspunkt, från att försöka lära ut ett medborgarskap till en förståelse av att eleverna redan 

håller på att lära sig demokrati. Vilket i sin tur förutsätter att eleverna blir bemötta just som 

personer i full färd att lära sig demokrati och inte som apolitiska personer som ska undervisas 

i demokrati och demokratiskt deltagande.  

Konklusion 

Genom att utvidga förståelsen av vad som är politiskt, från att innebära traditionella 

handlingar som att rösta och att vara medlem i ett politiskt parti, till att innefatta alla 

handlingar som avser en förändring i samhället och genom att inta nya perspektiv och nya 

ansatser har forskningen visat att demokratin inte är hotad, bara under förändring. Likaså 

gäller studiet av ungdomars demokratiska kompetens, och i den här studiens fall, ungdomars 

görande av politiskt självförtroende. Något som tidigare studerats inom olika förutbestämda 

och begränsade kontexter, men som nu studeras inom ramen för själva livet. Då ungdomar gör 
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politiskt självförtroende medan de lever, på de arenor där deras liv utspelar sig, på fritiden, 

inom familjen och i skolan, går det inte längre att tro att skolan ska kunna lära ut ett 

medborgarskap utan skolan måste ta in det görande av politiskt självförtroende som redan 

sker i ungdomarnas liv, genom att låta det bli utgångspunkt för undervisningen och låta 

undervisningen utveckla det görande av politiskt självförtroende som redan sker. Skolan och 

lärarna måste förstå att ungdomar lär sig demokrati och blir demokratiska medan de lever.  

Något som i sin tur kräver ett nytt förhållningssätt gentemot eleverna, en ny pedagogisk 

ambition och nya ämnesdidaktisk grepp inom samhällskunskapen. Inget som alls är omöjligt, 

utan jag tror just att förståelsen av hur ungdomar blir demokratiska, eller snarare den bristande 

förståelsen om hur ungdomar blir demokratiska, är det som hindrar denna behövda förändring 

av undervisningen. Och där hoppas jag att denna studie bidragit med ökad förståelse av hur 

ungdomar blir demokratiska, genom att studera hur de talar om sitt görande av politiskt 

självförtroende och visa att det inte är något som sker inom en begränsad kontext, utan att det 

istället görs inom ramen för själva livet. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

görande av politiskt självförtroende 

Inledande av samtal/intervju 

Kort beskrivning av kunskapsområdet och förklara varför jag vill genomföra den här studien, 

vad som ska undersökas och att den insamlade datan kommer att analyseras och förstås 

utifrån en speciell teori och varför jag tycker det är intressant. Informera om studiens etiska 

förutsättningar och intervjupersonens konfidentialitet, anonymitet och att den insamlade 

informationen bara kommer användas i forskningssyfte. 

Samhällsfrågor, allmänt 

Samhället, samhällsproblematik, orättvisor 

Samhällsfrågor i dag, mer specifikt 

Vad är viktigt i samhället? 

Är det något som du brinner för, vill förändra, försöker förändra, förändrar? Något som är fel, 

orättvist, konstigt osv. 

Är det något i ditt bostadsområde, din stad, Sverige och/eller världen som du vill förändra på?  

Samhällsfenomen, skolan, rasism, polisen, fattigdom, krig, uppror. 
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Utifrån dessa samhällsfrågor som engagerar… 

Genomförande av politiska handlingar 

Vad tycker du? Tänker du? Känner du om dessa samhällsproblem? 

Vad är möjligt att göra, vad skulle man kunna göra? 

Har du försökt förändra, gjort något för att förändra, agerat, handlat? Vad gjorde du? 

Hur gjorde du? Hur gick det? Vad hände? 

Olika möjliga arenor. Hemmet? Skolan? Fritidsaktiviteter?  

Politiska förebilder 

Finns det folk som försöker förändra i de samhällsfrågor som du bryr dig om? 

Vilka försöker förändra i dessa samhällsfrågor? Vad gör de, hur gör de för att förändra? 

Vilka personer tycker du gör något bra för att förändra i världen?  

Politisk uppmuntran och gemenskap 

Finns det någon/ några andra som tycker som du? Någon nära, kompis, familj, granne, vuxen? 

Någon grupp, gemenskap, nätverk, parti, förbund? Face to face, på nätet?  

En positiv och realistisk framtidssyn 

Hur tror du samhället kommer vara i framtiden? Nästa år, 5 år, 10 år? Som vuxen? 

Vad kommer att ha hänt med de samhällsfrågor som är viktiga? Kommer det blivit någon 

förändring? Går det att förändra? 

Hur kommer det vara i världen i framtiden? I ditt bostadsområde, stad, Sverige, Världen? 

Vad gör du om 10 år? 20 år?   

Övrigt 

Är det något övrigt som du skulle vilja ta upp angående det vi pratat om. Något vi glömt, 

något mer du kommit på eller vill lägga till. 


