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The aim of this study is to investigate how non-profit engagement influence voting in school 

election, but also how the school has influenced  the pupils to vote and if there are any 

differences between a big and a small town.   

 

The methods which have been used for this study are quantitative and qualitative, both 

questionnaires and interviews. To be able to see differences between a big and a small town 

the study was carried out in one school from each category of town.  

 

By examine the empirical material and analyse it with theories which are used for this study 

we have come to the conclusion that there are no obvious differences between pupils in the 

big town and the small town. Pupils in both schools were pretty engaged in associations, 

though had the pupils from the small town some higher level of engagement. Moreover, both 

schools had a high participation for the election. The result of the study showed that there 

were no noticeable tendencies on if the pupils choose to vote depending on engagement in 

associations.  

 

Furthermore, both schools were very engaged in the school election indeed. The small town 

school did not give a connection between the school’s engagement and the pupils’ willingness 

to vote. However the big town school had a greater connection between the school’s 

engagement and the pupils’ willingness to vote.  

 
Keywords: associations, democracy, empowerment, engagement, school election, voting. 
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1. Inledning 
 

Svensk demokrati befinner sig under starkt förändringstryck från bl a ett sjunkande 

valdeltagandet, försvagade band mellan väljare och partier, ett alltmer 

individualiserat medborgerligt engagemang, förändringar av välfärdsstatens 

organisering, och en regionalisering och europeisering som givit fler politiska 

beslutsnivåer.1 

 

1.1. Problematiken 

Det är en ruggig höstdag år 2006, det är valår. Valresultatet är fastslaget sedan ett par 

månader tillbaka och skriverierna kring valet i media har lagt sig för att bereda plats för andra 

nyheter. Återigen visar statistiken på ett, för Sverige, relativt lågt valdeltagande.2 Finns det 

någon orsak? Ett ännu intressantare perspektiv är kanske den omvända problematiken. Vad 

får folk att resa sig från sofflocken för att gå och rösta?  

 

Problematiken vi vill lyfta fram är alltså i ett minskat valdeltagande. Allt lägre valdeltagande 

orsakar falluckor för den representativa demokratin som dagens politiska styre i Sverige 

bygger på. Den representativa styrelseformen är beroende utav att medborgarna väljer att 

rösta och att följa beslut.  

 

Inom teorierna kring deltagandedemokratin påpekas just vikten av deltagande i beslut kring 

samhället och de institutionerna som återfinns i vår omvärld.3 Även föreningsliv4 och 

medborgerligt engagemang beskrivs som att utgöra stor vikt för en demokratis fortlevnad. 

 
Civil associations contribute to the effectiveness and stability of democratic 

government, it is argued, both because of their “internal” effects on individual 

members and because of their “external” effects on the wider polity.5  

 

Runt omkring oss ser vi författare ett allt mindre engagemang i de traditionella 

institutionerna6 och föreningarna. Kan man se orsaken till det minskade valdeltagandet i 

                                                 
1 Oscarsson, (red.) 2003:7.  
2 http://www.valmyndigheten.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html (2007-01-14).  
3 Pateman, 1999:43.  
4 Föreningsliv operationaliseras här, i likhet med Esaiassion & Westholm (2006:88), som föreningsaktivitet samt 
föreningsmedlemskap.  
5 Putnam, 1993:89.  
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deltagandedemokratins doktriner kopplat till det minskade samhällsengagemanget? Man kan 

även vända på resonemanget – medför engagemang och deltagande ökade incitament till att 

rösta? 

 

Västerländsk demokratin bygger på att medborgarna fostras in i demokratin, känner ansvar 

och vill deltaga i såväl politiska processer som övriga institutioner. Denna fostran kan till stor 

del ske i skolan, då skoltiden utgör en betydande del av ungdomstiden. Detta ger svenska 

skolor ett stort ansvar. Hur arbetar skolan idag för att öka elevers vilja till deltagande, 

engagemang och indirekt attityden till att rösta?  

 

I samband med riksdagsvalet genomfördes även ett så kallat skolval runt om i landet. Skolval 

ingår i en, av regeringen, utsatt nationell satsning på ungdomar och deras delaktighet i 

samhället. Samtliga skolor i Sverige bjuds in till att deltaga i projektet. I år deltog 1 379 

skolor runt om i landet och 404 917 barn och ungdomar utnyttjade sin rösträtt. Valdeltagandet 

i skolvalet låg på 86.66 %, vilket är en minskning sedan tidigare år.7  

 

Vi ser alltså problemet med minskat valdeltagande redan på tidigt stadie i det aktiva 

medborgardeltagandet. Kan hända att den grundläggande orsaken kring 

valdeltagandeproblematiken återfinns på gräsrotsnivå, i vårt fall i socialisationen, i skolans 

fostran till ansvarstagande, engagerade och demokratiska medborgare.  

1.2. Val av ämne 

Dagens samhälle ska, enligt svensk grundlag, vila på en demokratisk grund.8 En av de 

demokratiska grundpelarna är vikten av medborgarnas engagemang. Runt omkring oss i 

samhället ser vi författare fenomen som tyder på ett allt minskat engagemang i diverse 

föreningar, organisationer såsom idrottsföreningar, studentföreningar och politiska föreningar. 

Man kan se tendenser till en viss ökad elitism inom föreningslivet då allt engagemang och 

inflytande centreras kring några få engagerade. Kan det minskade engagemanget på lilla, 

lokala nivån, även ha betydelse för hur engagemanget på högre, större nivån ser ut, det vill 

säga engagemang på partipolitisk nivå och valdeltagande?  

 

                                                                                                                                                         
6 De traditionella institutionerna avser familj, skola och övriga föreningar.  
7 http://www.skolval2006.nu (2007-01-09). 
8 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____5558.aspx (2006-11-16). 
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Den ovan nämnda demokratiska grunden ska även genomsyra det skolans verksamhet. 

Genom skolan och dess verksamhet ska ungdomarna fostras in i demokratin, som en del av 

socialisationsprocessen.9 

 
Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår 

fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar …10 
 

Som blivande samhällskunskapslärare på gymnasienivå ser vi relevans i att undersöka just 

skolungdomars inställningar till valdeltagande i skolvalet samt vilka incitament som 

bakomligger ungas val att utnyttja sin rösträtt. Detta gör undersökningen intressant, dels ur 

socialisationssynpunkt dels ur en demokratiuppbyggande synvinkel. Det finns en tradition i 

Sverige inom den samhällsvetenskapliga forskningen om ungdomar som är svag, då 

ungdomar betecknas som ”not yets”. Med detta menas att ungdomar som forskningsgrupp inte 

är intressanta då de under några få år befinner sig i en övergångsperiod mellan barn- och 

vuxenfasen.11 Detta faktum gör det för oss ännu mer intressant och viktigt att tillföra mer 

material till forskningen kring ungdomar.  

1.3. Avgränsningar 

Utifrån den beskrivna problematiken har en första avgränsning gjorts då vi valt att fokusera 

studien kring skolungdomar på gymnasieskolor. För att kunna, realistiskt, utföra studien har vi 

dessutom avgränsat oss till att enbart behandla två kommuner, valda utifrån förutbestämda 

premisser. I de två kommuner har sedan urvalet preciserats ytterligare då vi valt en skola i 

respektive kommun. Urvalet i kommunerna styrdes dels av att skolorna måste ha genomfört 

skolvalet 2006 dels att de var villiga att deltaga i studien. Cirka 150 elever på respektive skola 

i respektive kommun har sedan tillfrågats och fått möjligheten att delta i enkätstudien.  

1.4. Disposition  

Uppsatsen är uppbyggd enligt följande: 

Kapitel 1 -  Introduktion till uppsatsen där problematiken lyfts fram. Val av ämne diskuteras 

också samt studiens syfte och frågeställningar återges.  

Kapitel 2 -  Tidigare forskning återges. 

                                                 
9 http://www.skolverket.se/sb/d/468 (2007-03-11). 
10 http://www.skolverket.se/sb/d/468 (2007-03-11). 
11 Eriksson, 2006:25  
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Kapitel 3 -  Den teoretiska referensramen skildras och sammanfattas i en analysmodell, som 

sedan tillämpas på empirin.  

Kapitel 4 -  Valet av metod och material för studien redogörs.  

Kapitel 5 -  Den insamlade empirin återges och behandlas med hjälp av analysmodellen.  

Kapitel 6 -  Resultatet av studien sammanfattas utifrån frågeställningarna.  

Kapitel 7 -  Uppsatsen avslutas med att författarna för en slutdiskussion och reflekterar över 

arbetsgången samt framtida forskning.  

1.5. Studiens syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur graden av ideellt engagemang hos eleverna påverkar 

röstningen i skolvalet samt huruvida skolan har påverkat eleverna till att rösta och om detta 

skiljer sig mellan storstad och landsort. 

1.6. Preciserade frågeställningar  

I. Hur ser engagemanget ut hos eleverna? 

II. Hur påverkar graden av engagemang benägenheten att rösta hos eleverna? 

III. Hur har skolan påverkat eleverna att rösta?  

IV. Vilka likheter/skillnader i resultatet finns det mellan storstad och landsort i denna 

undersökning?  
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2. Tidigare forskning 

Problematiken kring valdeltagande och demokratins utveckling är tämligen vanligt 

förekommande inom statsvetenskapliga forskningssfären. I kapitlet presenteras ett axplock av 

det vi har kommit i kontakt med under studiens gång.  

 

Regelbundet publicerar Statens Offentliga Utredningar, SOU, litteratur kring det senaste inom 

demokratiutredning och demokratiforskning. Det är mycket tacksamt att läsa verk ur denna 

serie för att få uppslag och idéer för att bygga upp problematiken och finna tips på ytterligare 

litteratur. I den här studien har vi valt ut två böcker ur denna serie, som vi ansåg passa vår 

problematik och avsikter med studien; Demokrati och medborgarskap12 samt Valdeltagande i 

förändring13. Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap, är en av författarna som återfinns 

i Demokrati och medborgarskap. Han för en diskussion kring demokratin i det nutida 

samhället och vilka hot som ställs mot demokratins fortlevnad. Enligt författaren alieneras 

medborgarna från politiken, vilket gör att deras samhällsengagemang tryter. I de teorier som 

lyfts fram betonas just vikten av medborgarnas engagemang och medvetenhet för en väl 

fungerande demokrati.14 I Valdeltagande i förändring återfinns författarna Jan Teorell, 

forskare i statsvetenskap, och Anders Westholm, docent i statsvetenskap, som utrett hur viljan 

till att rösta påverkas utifrån variabler som beskriver verklighetsuppfattningar och 

värderingar. Variabler som undersökts är vanan, viljan att påverka samt 

familjesammansättning.15 Även Anders Bruhn, fil. Dr. i sociologi, har undersökt vari viljan 

till att rösta återfinns, med inriktning mot ungdomar. Hans undersökning syftar till att få 

kunskaper om ungdomars motivation till att rösta eller inte. Författaren beskriver graden av 

ökad individualism som ett av problemen kring minskat valdeltagande hos unga. Även 

politikerförakt och apati återfinns som förklaringar.16  

 

Tidigare forskning kring sambandet mellan aktivt deltagande i föreningsliv och valdeltagande 

fann vi i Sven Oskarssons, forskare i statsvetenskap, texter. Enligt hans forskning tenderar i 

                                                 
12 SOU, 1999:77.  
13 SOU, 1999:132.  
14 SOU, 1999:77 sid. 236-237.    
15 SOU, 1999:132 sid. 147-159. 
16 SOU, 1999:132 sid. 206-229. 
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högre grad föreningsaktiva att rösta. Han återger även fler variabler så som ålder, utbildning 

och inkomst.17 

 

Ungdomsstyrelsens projekt ”Ung i demokratin” resulterade i en slutrapport Unga 

medborgare18. I studien har ungas attityder till valdeltagande, partipolitik, frivilligarbete och 

utomparlamentariska rörelser undersökts. Resultatet av det har sedan ställts mot hur politiskt 

aktiva ungdomarna är och vad som utmärker dem. Studien visade att generellt finns det ingen 

orsak till att oroa sig över ungas inställning till politiskt deltagande dock finns det grupper av 

unga, de med sämre välfärdsförutsättningar, som har bristande vilja till valdeltagande och 

aktivt medborgarskap.19 Faktumet att det finns olika grupper av unga med olika 

välfärdsförutsättningar är något vi denna studie ämnar spinna vidare på dock mer hårddraget 

genom att jämföra ungdomsgrupper utifrån storstad och landsort. Dock vill vi påpeka att vi 

inte drar paralleller mellan välfärdsförutsättningar och bostadsort. 

 

SOM-institutet levererar vanligtvis en mängd rapporter varje år om ungdomar och deras 

attityder. I Ung-SOMundersökning 2000, rapport nr. 28 skriver Ulf Bjereld och Marie 

Demker, båda professorer i statsvetenskap, artikeln Ny värld – nya skiljelinjer. Artikeln 

förklarar det minskade partipolitiska engagemanget och valdeltagandet genom den ökade 

individualiseringen i dagens samhälle samt att det skapats allt fler ideella föreningar. Allt fler 

ideella föreningar skapar allt större efterfrågan på ideellt arbete, därav märks bristande 

engagemang i större grad idag än tidigare.20   

 

Vi ha även tagit stor hjälp av Cecilia Erikssons, fil. Dr. i statsvetenskap, avhandling Det borde 

vara att folket bestämmer - en studie av ungdomars föreställningar om demokrati. Hennes 

forskning fokuserar på ungdomars uppfattningar kring demokrati. I boken har vi 

uppmärksammat begrepp och teorier som vi har haft användning av i vår egen studie. Vi har 

även fått nya uppslag kring dispositionen av en uppsats.21  

 

Efter att ha läst de texter som lyfts fram ovan fokuserade vi problematiken och sammanförde 

den med de problem som vi sett i vår egen närhet, vilket resulterade i ett syfte. Att just 

                                                 
17 Esaiasson & Westholm (red.), 2006:68-89.  
18 Ungdomsstyrelsens skrifter, 2003:2. 
19 Ungdomsstyrelsens skrifter, 2003:2 sid. 60.  
20 Oscarsson (red), 2000.  
21 Eriksson, 2006.  
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undersöka eventuella samband mellan individuellt engagemang i föreningsliv, skolans 

engagemang och valdeltagande har vi inte kunnat se i tidigare forskning. Vår studie ska 

förhoppningsvis bidra till ett mer utvidgat upptagningsområde inom forskningen.  
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3. Bakgrund & teoretisk referensram 
I detta kapitel återges den teoretiska referensram vi tänker använda för att bearbeta vår 

insamlade empiri. Kapitlet innehåller även vissa bakgrundsfakta som vi finner väsentliga för 

att se helheten i studien. Sista delkapitlet visar tanken bakom valet av teorierna och hur dessa 

ska användas i analysen.  

 

3.1. Demokrati 

Det västerländska samhället vilar på demokratiska grundvärderingar och en någorlunda 

gemensam demokratisk kultur. En kultur som betonar vikten utav deltagande och 

medborgarnas möjligheter till att påverka. Deltagande och medborgarnas påverkan på 

demokratin är av vikt för skapandet av en stabil och beständig demokrati. Demokrati kan 

således inte uppnås en gång och sedan förbli i samma oföränderliga form utan den måste 

underhållas. Demokratiutredningen beskriver fenomenet som följande:  

 
Därför är demokratin inte ett politiskt mål som kan uppnås en gång för alla utan en 

rörelseriktning som måste hållas vid liv.22  

 

För en majoritet kan det tänkas att demokratibegreppets innebörd till största del återfinns på 

högre instanser, det vill säga främst på partipolitisk nivå och att medborgares enda möjlighet 

till att påverka samhället är vid riksdagsval och folkomröstningar. Vi vill, i likhet med teorin 

kring civil society som återfinns i delkapitel 3.1.2, påstå att demokrati även återfinns på andra 

instanser och framförallt på lägre nivå i samhället. Medborgarna kan påverka närsamhället 

och indirekt eventuellt på högre nivå genom att tillsammans framföra sina åsikter.     

 

Demokratins övergripande värden utgörs av jämlikhet, frihet, solidaritet och rättvisa. Dessa 

värden ska ligga till grund i utformandet av demokratiska institutioner. Demokratiska värden 

arbetas fram genom demokratiska processer, vanligtvis öppenhet, diskussion, ömsesidighet 

och ansvar.23  

 

                                                 
22 SOU 2000:1, sid. 15. 
23 Lundquist, 2001:119.  
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3.1.1. Elitdemokrati  

 
It is also true that in a community of any size, especially if it displays the 

phenomenon of division of labor, it woult be highly inconvenient for every individual 

citizen to have to get into contact with all the other citizens on every issue in order to 

do his part in ruling or governing.24  

 

Elitdemokrati utgår från att medborgarna väljer representanter som fattar beslut och stiftar 

lagar. Teorins grundantagande är en pessimistisk syn på den vanliga människan som 

oförmögen att själv styra samhället. Människan som individ anses inte vara nog rationell, 

tillräckligt kunnig eller ansvarsfull för att kunna ta korrekta, långsiktiga beslut. Dessutom 

faller människan lätt för påverkan, influenser och kan därav lätt handla impulsivt.25 På grund 

av denna tes anses inte demokratin kunna existera i form av folkstyrelse utan mer som ett 

politikerstyre. Medborgarna röstar således fram en styrande elit genom majoritetsval. Denna 

elit ges rätten att legitimt styra samhället till dess att medborgarna via val gemensamt anser att 

en annan elit är bättre ämnad till att styra.26 Medborgarna hänvisas till att enbart påverka vid 

val. Tiden mellan valen bör medborgarna förlita sig på eliten. 

 
In short, for Sartori and Schumpeter, participation, apart from voting, is not taken to 

be a key indicator of democracy.27 

 

Enligt teoretikerna bör alltså medborgarna inte påverka samhället i det stora, politiken, 

förutom just vid val. Däremot anser samma teoretiker att de institutioner som direkt berör 

medborgarna, det vill säga familj, arbetsplats, hobbys och andra sociala grupper, kan styras 

och påverkas av individerna själva. I dessa fall anses individen kunna handla mer rationellt 

och reellt.28  

 

Lennart Lundquist drar paralleller mellan elitstyre och så kallat expertstyre. Han menar att det 

snarare är de som har kunskap om olika sakfrågor samt ansvarskänsla som ska styra, därav 

borde elitstyre benämnas som expertstyre. Om man ser till denna invändning ges teorin ett 

                                                 
24 Schumpeter, 1950:250.  
25 Schumpeter, 1950:262. 
26 Lundquist, 2001:150.  
27 Bentham, 1994:47.  
28 Schumpeter, 1950:259.  
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mer medborgerligt perspektiv, experterna ska således tjäna medborgarna med sin expertis och 

fatta korrekta beslut som rör samhället.29  

 

Elitdemokrati har fått både positiv och negativ kritik. En del kritiker menar att demokratin 

försvinner i och med att representanterna får huvudansvaret och inte släpper in medborgarna i 

själva politiken. Andra är mer positiva till den representativa demokratin och menar att 

medborgarna får ett stort ansvar i och med att medborgarna bör välja representanter efter 

reflektion. Valet ska vara noga genomtänkt och därmed blir de valda representanterna tvungna 

att visa sig från sin bästa sida.30 

 

Berör man Lundquists teori om expertvälde nås problematiken kring definitionen av expert. 

Vem är expert och vem bestämmer vilka kriterierna är? Vidare kan expertens förmåga till att 

fatta rätt beslut ifrågasättas. Kritiker menar på att det inte alltid är den uttalade experten som 

vet bäst utan ibland har de som lever i samhället och som berörs utav problemet mer kunskap 

om dess innebörd och har bättre förslag på lösningar än expertisen.31  

3.1.2. Deltagardemokrati  

 
For all, the decisive test of a democracy is its capacity to encourage its population to 

play an active role in its government.32 

 

Demokratiteoretikern, Robert A Dahl, trycker på vikten av den lilla människans deltagande i 

politiken som en av grunderna i det demokratiska tänkandet.33 Denna tes för oss in på en av 

demokratiteorierna, nämligen deltagardemokratin. Deltagardemokratins kärna utgörs av att 

medborgarna, via olika kanaler, inbjuds till att påverka de politiska beslutsprocesser som sker 

i samhället, beslutsfattandet decentraliseras. Indirekt får medborgarna ett ansvar för att 

demokratin ska fungera. Får medborgarna en möjlighet att påverka och fatta beslut kan detta 

leda till ett ökat intresse för politiken när det gäller kunskap och den politiska förmågan.34 Det 

mest traditionella deltagandet i demokratin en medborgare kan göra är att rösta.35 Kritik mot 

denna demokratiinriktning är vanligtvis just deltagandeformen rösta. Röstningens betydelse 

                                                 
29 Lundquist, 2001:68.  
30 Spång, 2003:27-28. 
31 Lundquist, 2001:68.  
32 Bentham, 1994:45-46. 
33 Lundquist, 2001:157. 
34 Spång, 2003:31. 
35 Bentham, 1994:48. 
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kan ifrågasättas. Medborgaren som röstar behöver inte alltid handla rationellt, utan hon kan 

vara påverkad av utomstående faktorer som inte har att göra med själva röstandet vilket ändå 

kan få inverkan på röstningen.36 För att legitimera röstningen krävs det att medborgarna 

agerar som ansvarsfulla människor. Men deltagande kan handla om så mycket mer än bara 

rösta, mer än att välja representanter som ska fatta besluten. Som medborgare finns ytterligare 

kanaler till att påverka, till exempel ”kampanja”, lobba, direktaktion och demonstrera.37  Det 

är därför av stor vikt att påpeka och lyfta upp alla möjliga kanaler som en medborgare har för 

att göra sin röst hörd.  

 
Hence there is a strong argument for treating each mode of participation as a 

distinct indicator of democratization.38  

 

Deltagande kan även ske på en lägre nivå i samhället, det vill säga inte nödvändigtvis på 

direkt politisk nivå. Medborgarna kan genom deltagande i olika organisationer, nätverk och 

institutioner påverka till exempel arbetsplatser, skolor och diverse föreningar. Medborgarnas 

intresse för att påverka dessa instanser kan vara av dels egenintresse, det vill säga att 

individen påverkas eller styrs på något sätt av instansen och vill påverka styrningen av sin 

egen situation, men även på grund av viljan av att uppnå det bästa för den stora gruppen, alla 

som berörs av instansen. Det sistnämnda påståendet bottnar i gemenskapssynsättet där 

människan ses som en social varelse som har ett behov av social kontakt samt ansvar för 

andra människor.39 De ovan nämnda institutioner och organisationer benämns ibland som 

civil society, ett oberoende område mellan stat och marknad som består utav frivilliga 

föreningar, nätverk kring intressen, ideologi, religion och familjen.40 Civil society som 

fenomen är en viktig förutsättning för en fungerande demokrati.41  

 
…civil society som det fria utrymme i vilket demokratiska attityder odlas och 

demokratiskt beteende utformas.42 

 

Det finns delade meningar kring betydelsen av civil society, vilket har delat upp teoretikerna i 

två läger. Den ena sidan menar att civil society kan och till viss del tar uppgifter av det 
                                                 
36 Bentham, 1994:48. 
37 Bentham, 1994:50. 
38 Bentham, 1994:47. 
39 Lundquist, 2001:158. 
40 Lundquist, 2001:50. 
41 Lundquist, 2001:51. 
42 Lundquist, 2001:51. 
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politiska systemet43. Andra sidan menar att politiska systemet som instans är komplicerad och 

därför går det inte att lägga över ansvar på civil society.44  

 

En viktig komponent i civil society kan vara organisationsdemokratin. 

Organisationsdemokratin är ett underliggande begrepp till beslutsdemokratin45 och innebär 

teorier kring företagsdemokrati och föreningsdemokrati, det vill säga olika gemenskaper som 

återfinns i samhället samt de gemensamma beslut som tas inom företagen respektive förening. 

Denna teori innebär indirekt att det som beslutas i olika föreningar runt om i samhället har 

betydelse för den politiska beslutsdemokratin.46  

 
Empirisk forskning har sålunda visat att personer, som aktivt utövat 

organisationsdemokrati, har en större kapacitet än andra att gå in i den politiska 

beslutsdemokratin på alla nivåer. Organisationsdemokratin blir därigenom en skola 

för politisk demokrati (Pateman 1970).47 

 

Organisationsdemokrati som teori kan dras till sin spets i en underliggande demokratisk 

inriktning, nämligen associativ demokrati. Denna teori menar att samhällets och medborgarnas 

bästa uppnås genom att samhälleliga angelägenheter till största del styrs av frivilliga och 

demokratiska grupper under självstyre. Civil society och den så kallade offentliga sfären väger 

enligt denna teori tyngre än staten och kommunen.48  

 

De teoretiska teser som lyfts fram ovan kan ifrågasättas utifrån huruvida de är reella eller 

enbart utopier. Teorierna ställer tämligen stora krav på medborgarna och deras engagemang i 

samhället och medverkande i det politiska livet. Medborgarna måste ha kunskap om samhället 

och sakfrågorna samt utveckla den förståelse och förmåga som krävs för att delta i 

demokratiska processer.49 Det kanske mest fundamentala är att det över huvudtaget finns ett 

civil society som inbjuder till deltagande. Som sagt, deltagandedemokratin kan ifrågasättas i 

sin realitet samt i vilken grad som den kan förverkligas i. Följande citat får avsluta delkapitlet, 

vilket vi finner att det gör på ett beskrivande sätt. 

                                                 
43 Politiska systemet karaktäriseras av folkmakt, beslutssystem för gemensamma beslut samt medlemmarna ses 
som jämlikar. (Lundquist, 2001:86).  
44 Lundquist, 2001:50. 
45 Beslutsdemokratin kan politiskt definieras som gemensamma beslut i gemensamma angelägenheter inom stat 
och kommun. (Lundquist, 2001:89).  
46 Lundquist, 2001:89-91. 
47 Lundquist, 2001:94.  
48 Lundquist, 2001:94.  
49 Lundquist, 2001:161. 
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Men även om vi måste betona vikten av den representativa demokratin och inse att 

idén om allmän direkt demokrati och total konsensus i ett helt genomskinligt 

samhälle är en illusion, behöver vi inte överge normen om direkt deltagande, 

deliberation och öppenhet.50 

  

3.2. Deliberativa processer 

3.2.1. Deliberativ demokrati  

Deliberativ demokrati gestaltas som ett samtal mellan olika inblandade parter, därav att den 

även kallas diskursdemokrati.51 Genom samtal ska inblandade parter kunna påverka beslut 

men också få mer förståelse för det fenomen som diskuteras. Denna teoris ideal kan benämnas 

som att kommunikativ rationalitet ska lägga grunden för samtliga gemensamma beslut. 

Deliberationens mål är främst inte att deltagarna ska komma fram till ett gemensamt beslut 

utan det väsentliga är att skapa ömsesidig respekt för varandra.52 Medborgarna alternativt 

medlemmarna inom en institution53 ska ställa krav på att kanaler och arenor finns för att 

kunna påverka och deltaga i så kallade förståelseprocesser. Samtalet ska vara till för alla, då 

alla ska få en möjlighet att uttrycka sina åsikter och där gruppen av individer får tid till att 

lyssna och att konversera. Samtalet ska också finnas till för att deltagarna ska kunna ändra 

sina åsikter under arbetes gång. Argument som inte håller för diskussionen är inte av intresse 

Det är viktigt att argumenten är av god kvalitet, för att ge liv i diskussionen och kunna 

påverka.54  

 

Deliberativ demokrati är en tämligen ung demokratiteori, jämfört med deltagar- och 

elitdemokratin. Inom deltagar- och elitdemokratin kan det uttydas inslag av deliberation. 

Detta har i viss litteratur lyfts fram som kritik mot den deliberativa demokratiteorin, då dess 

existens som teori har ifrågasatts. Kritikerna har då påpekat att deliberativ demokrati enbart 

verkar som delar av de andra mer ”erkända” demokratiteorierna. Ytterligare kritik som lyfts 

fram är att det förutsätts att medborgarna alternativt medborgarna i en specifik institution 

överhuvudtaget är intresserade utav att deltaga i samtal, förståelseprocessen och påverka. 

                                                 
50 Lundquist, 2001:153. 
51 Jonsson & Roth (red.), 2003:62. 
52 Jonsson & Roth (red.), 2003:64. 
53 Med institution menas alla möjliga grupperingar i samhället. T.ex. familj, idrottsförening, samhällsförening 
och skola (www.ne.se 2007-01-11).  
54 Spång, 2005:77. 
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Teorin förutsätter också att alla deltagare ska höras lika mycket, ha lika mycket makt till 

påverkan. Huruvida detta är reellt kan diskuteras, likaså teorins strävan mot enighet hos 

deltagarna kan ifrågasättas som ett reellt mål. Utifrån kritikernas perspektiv kan den 

deliberativa teorin mer ses som en utopi än en reell teori. 55 

3.2.2. Socialisation 

Socialisation är en process där individen formas utifrån de i samhället vedertagna normer, 

värderingar och regler som finns. Demokrati är en del av socialiseringen hos varje individ. 

Denna socialiseringsprocess grundas i samtliga samhälleliga institutioner; familjen, skolan 

samt de föreningar och organisationer som individen deltar i.56  

 

Robert D. Putnam, professor i statsvetenskap, drar paralleller mellan socialisationen och det 

sociala kapitalet som finns hos varje individ. Varje individ kräver mer eller mindre en känsla 

av samhörighet som är knutet till ett nätverk, där man arbetar tillsammans. Nätverket 

uppmanar till ett gott arbete där goda gärningar står i fokus. De normer som finns inom 

nätverket förväntas följas och detta nätverk blir en del av socialisationen. Inom ett nätverk 

uppskattas en hjälpande hand. Både den formella och den informella gruppen förväntas 

skänka både tid och pengar till det nätverk de ingår i.57  

3.2.3. Deliberativa processer i skolan  

Deliberativ demokrati har fått stor uppmärksamhet inom svensk skola. Framförallt ses teorin 

som ett pedagogiskt medel för att uppnå de fastställda målen och kunna genomföra de 

uppdrag skolan har.58 Skolans uppdrag är att fostra eleverna, Sveriges ungdom, till att senare 

utan skolans påverkan ha viljan och kunskaper till att kunna deltaga i olika samhällsbeslut. 

Deliberation i skolan kan därför ses som en förberedelse inför elevernas inträde i den stora, 

offentliga samhällsdemokratin. Skolan kan förbereda eleverna, förbättra deras kommunikativa 

förmåga genom att använda sig utav deliberativ undervisning, samtal. Detta arbetssätt ger 

eleverna verktyg för att dels under studietiden kunna påverka sin egen situation på skolan och 

fritiden men även senare i livet för att kunna påverka samhället utanför skolan. Alltså kan 

skolan, om den fungerar deliberativt som mötesplats och arena för eleverna, få gynnsamma 

                                                 
55 Spång, 2005:79-80. 
56 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=310878&i_word=socialisation (07-01-11). 
57 Putnam, 2001:122. 
58 Lpf 94 samt skollagen.  
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effekter för demokratin på den stora samhällsnivån.59 De frivilliga skolformernas 

huvuduppgifter kan citeras utifrån läroplanen, Lpf 94;  

 
Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. 

Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som 

aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.60  

3.2.4. Engagemang 

Vi har valt att definiera begreppet engagemang utifrån en tolkning som återfinns i 

nationalencyklopedin, då vi ser att den tolkningen stämmer överens med vår studie. 

Engagemang är för oss ett intresse och riktade krafter mot ideella mål med osjälviska syften61.  

 

Konstateranden kring engagemangets betydelse för samhället och demokratin återfinns redan 

på 1800-talet hos den franske politiske filosofen Alexis de Tocqueville.  
 

Knappt har du satt foten på amerikansk jord förrän Du förstummas av tumultartade 

scener; förvirrade rop hörs från alla håll och tusentals röster kräver att få 

tillfredställa sina sociala behov. Allting runt Dig är i rörelse; här möts invånare i ett 

kvarter för att besluta om ett kyrkbygge, där sker ett val av representanter, längre 

bort skyndar några distriktsdelegater för att rådslå om lokala förbättringar, någon 

annanstans lämnar en mys jordbrukare sina plogar för att diskutera en väg eller en 

skola… Den oupphörliga rastlösheten som det demokratiska styret har tillfört den 

politiska världen påverkar allt socialt samspel. Jag undrar om inte detta, på det hela 

taget, är demokratins främsta fördel. Jag är mindre benägen att applådera den för 

vad den gör, än för vad den bidrar till att få gjort… 

Demokratin ger inte folket den mest förfarna av regeringar, men den producerar 

något som de skickligaste styren oftast inte förmår skapa; en allt genomsyrande och 

rastlös aktivitet, en överflödande kraft och en energi som även under ogynnsamma 

omständigheter kan åstadkomma underverk. Detta är demokratins verkliga fördel.62  

 

Självklart skiljer sig 1800-talets Amerika mot 2000-talets Sverige men principen för 

engagemang och demokrati är densamma. För att demokratin ska växa och utvecklas måste 

medborgarna fyllas av entusiasm och ny energi som gör att demokratin kan förbättras.  

                                                 
59 Jonsson & Roth (red.), 2003:65. 
60 http://www.skolverket.se/sb/d/468 (2007-03-11). 
61 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O143159&i_word=engagemang 
62 Rosenberg, 1993:73-74. 
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Engagemang är en del av demokratin och ingår i de uppgifter och skyldigheter som samtliga 

myndiga medborgare har. Engagemang handlar dels om deltagande men även om ett 

ansvarstagande i en demokratisk institution samt lojalitet. Detta synsätt är nära besläktat med 

begreppet individuella medborgarperspektivet. Perspektivet karaktäriseras av aktivitet hos 

medborgarna, aktivitet i form av valdeltagande samt sökande efter information. I praktiken 

finns det olika typer av medborgare, med olika stor aktivitetsgrad och olika stort innehav av 

resurser. Resurserna kan vara av olika art, bland annat tid, utbildning och ekonomisk.63  

                                                              Resurser  

                                                 Stora                         små 

           
Fig. 1 Kategorier av medborgare.64 

 

I teorin betonas vikten av föreningars och organisationers existens för demokratins fortlevnad. 

Föreningar för samman människor. De skapar debatt, diskussion och kunskap, viljan att 

påverka kan öka. En slags deliberativ process uppstår.  

 
Föreningar, organisationer och partier anses numera spela en väsentlig roll för 

medborgarnas engagemang och deltagande i en demokrati…65 

 

Samhällsengagemanget kan bidra till en känsla för samarbete samt en möjlighet om att arbeta 

mot samma mål. I nätverk finns det en möjlighet att utveckla en medborgaranda som består av 

attityder och normer, där tillit och tolerans är starka inslag.66 Men alltfler medborgare 

fokuserar på den egna personen där man tar avstånd från kollektivet. Medborgarna har gått 

från en producentroll där vi producerade mer än vad vi konsumerade. Nu har medborgaren 

                                                 
63 SOU, 1999:77, sid 237.  
64 SOU, 1999:77, sid 237.   
65 Eriksson, 2006.  
66 Fredriksson, 2003:95. 
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förflyttat sig och har en konsumerande roll, där vi är på ständig jakt efter nya upplevelser och 

där vi inte nöjer oss med vardagen.67  

 

Putnam delar in medborgarna i olika sociala grupper, han kallar dessa grupper för machers 

och schmoozers. Schmoozers umgås flitigt med vänner, dock är umgänget inte organiserat 

utan mer spontant och flexibelt. Medan machers har ett organiserat umgängesliv där man 

träffas i samband med politiska möten, deltar i samhällsprojekt och håller anföranden. 

Machers kan även benämnas som goda allround-medborgare i sina närsamhällen. Det finns, 

förutom dessa grupper, människor som saknar både formell och informell social samhörighet. 

Dessa människor umgås inte tillsammans med andra och är inte intresserade av att organisera 

sig i föreningar eller liknande.68  

 

Det ideella arbetet och välgörenhet kräver mycket tid och pengar men en del har mycket av 

det ena och mindre av det andra, vilket gör att människor får göra ett urval av vad de kan 

skänka. Det spelar ingen roll om man tillhör den formella gruppen eller den informella 

gruppen, här skänker de lika mycket trots att de tillhör olika nätverk. Det vill säga att man 

skänker det man har mest utav. De som står utanför dessa sociala grupper gör varken eller. De 

skänker inga pengar och de skänker ingen tid.69 Har man som medborgare ett stort 

samhällsengagemang är man också mer benägen att skänka tid och pengar.70 

3.3. Empowerment 

Närmaste översättningen av empowerment är, i svenskan, egenmakt, en makt hos individerna i 

samhället att kunna påverka på olika nivåer och instanser i samhället.71  Makten kan utövas 

via olika processer och i olika instanser.  

 

 

                                                 
67 Fredriksson, 2003:175. 
68 Putnam, 2001:98. 
69 Putnam, 2001:122. 
70 Putnam, 2001:124. 
71 Servian,1996:5. 
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Fig. 2 Processer inom empowerment. 72  

 

Förutsatt att makten utövas rationellt tillgodoses individens behov. Det rationella perspektivet 

inkluderar även de demokratiska rättigheter som individen innehar, det vill säga möjligheten 

att involveras i beslut och deltagandeprocesser, ett fenomen som benämns som community 

care policies. En förutsättning för detta perspektiv är att människan anses vara och handla 

rationellt. Annars måste teorin förläggas.73 För att empowerment ska kunna uppnås krävs 

vissa åtgärder, kriterier74: 

• Deltagarna ser märkbart att de har kontroll.  

• Positiv inställning till att vilja påverka.  

• Positiva värderingar hos individen och den sociala grupp som den deltar i. 

• Det finns både vilja och mod till att påverka – uttrycka sin mening, rösta och 

diskutera. 

• Det finns verkliga valmöjligheter att välja mellan vid beslut.  

• Medborgarna bjuds in till öppna möten med öppna agendor hos föreningar med 

jämlikt medlemskap. 

• Maktstrukturen i gruppen ska kunna påverkas.  

 

Trots att förutsättningar för empowerment finns, medborgarna bjuds in till deltagande och 

inflytande, finns det dem som väljer att inte deltaga eller göra sin röst hörd. Orsakerna till 

detta fenomen är säkerligen många. Enligt denna teori och författare är den största orsaken 

dock att det finns något hinder för individen, den innehar inte den makt som krävs för 

påverkan. Ett hinder kan vara bristande kunskaper, dels om det som ska beslutas om men även 

kunskap om vilka verktyg som kan användas för att påverka och utöva inflytande.75   

                                                 
72 Konstruerad utifrån Servian, 1996:5-7. 
73 Servian, 1996:9.  
74 Servian, 1996:61-62.  
75 Servian, 1996:22.  
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3.4. Teorin i en sammanfattande modell 

För att sammanfatta teorikapitlet tänker vi här försöka ge en bild av hur vi författare tänkt oss 

att teorin hänger samman. De olika begreppen som tas upp i teorikapitlet kan kanske ibland 

tyckas vara hämtade ur intet men vi ser det att alla de ovannämnda begreppen hänger samman 

i den forskningsbubbla som vi, författare, befinner oss i. Den visar på hur vi ser att begreppen 

föreningsliv, skola och engagemang hänger ihop i en process. En av föreningslivets och 

skolan uppgifter är att skapa engagemang hos de ungdomar som innefattas av instanserna. 

Detta är en del av den så kallade socialiseringsprocessen, att skapa engagerade och 

ansvarstagande individer som fungerar i det svenska samhället, ett samhälle som kräver bland 

annat valdeltagande för demokratins funktion. Såväl valdeltagande som de instanser vilka kan 

benämnas som deliberativa processer påverkar och påverkas av elitdemokrati och 

deltagardemokrati. Begreppet empowerments placering i modellen kan behöva förklaras. Vi 

vill mena att begreppet fungerar mer som ett verktyg för att individen ska kunna påverka de 

instanser som nämns i modellen; förening och skola. Modellen kommer att användas som ett 

strukturellt redskap vid analysen. 

 

Föreningsliv          Skola

 Engagemang

      Deliberativ process 

 Valdeltagande 

Elit- 
demokrati  

Deltagar- 
demokrati  

  Empowerment 

Socialiseringsprocessen 

Fig. 3 Teorimodell  
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4. Metod & material  
I detta kapitel presenteras vårt val av metod och tillvägagångssätt för studien. Kapitlet 

avslutas med ett källkritiskt samt en diskussion kring etiskt förhållningssätt. 

 
Samhällsvetenskaplig metod omfattar både organisering och tolkning av information 

som hjälper oss att få en bättre förståelse av samhället (White Riley, 1963). 76 

 

4.1. Val av metod 

Metod är det redskap som en forskare har till sitt förfogande för att samla in empiri, befästa 

redan befintlig teori och skapa nya rön. Valet av metod kan ha stor inverkan på resultatet och 

olika metoder kan få olika utslag trots samma undersökningsområde. Man kan även vända på 

problematiken, två olika metoder kan få samma utslag vilket ger grund för generaliseringar.77  

 

Vid valet av metod för denna studie utgick vi från dess syfte. Vad vill vi egentligen ha fram 

för empiri och vilka frågor vill vi ha svar på? Efter ingående diskussion kring metodvalet 

författarna sinsemellan uppnåddes konsensus, att genomföra både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Då uppsatsens fokus ligger på ungdomar och även delvis skolans verksamhet är det 

självklart för oss att ta hjälp av både lärare och elever, eftersom båda parterna tillsammans 

kan ge en rättvisande helhetsbild av situationen. Vad gäller eleverna föll valet av metod på 

kvantitativ art, en enkätstudie. Vi anser att en kvantitativ insamling av empiri i det här fallet är 

att föredra då vi ville få in ett så heltäckande material som möjligt på en tämligen kort tid. 

Kvantitativ metod ger även respondenterna större anonymitet, vilket vi anser vara särskilt 

viktigt när ungdomar är inblandade. Mer om den etiska aspekten vid val av metod återfinns i 

delkapitel 4.5. För att få den uppfattning kring skolans engagemang som är önskvärt i studien 

valde vi att tillämpa kvalitativ metod, intervjuer, vid mötet med lärarna. Valet av den 

kvalitativa metoden i det här fallet legitimeras av den faktor att vi är ute efter skolan som 

organisation och dess arbete med att öka elevernas engagemang. Ytterligare en faktor är att 

lärarna på skolorna är färre till antal än eleverna och på så sätt förenklas insamlandet av 

materialet och materialet kan tänkas ge större grad av representativitet.    

                                                 
76 Holme & Solvang, 1997:13. 
77 Holme & Solvang,, 1997:14. 
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4.2. Urval 

Studien är av komparativ karaktär och därför måste vi göra ett urval vad gäller kommuner 

men även när det gäller skolor. Eftersom vi har begränsat oss till en skola i en expansiv 

kommun och en skola i en mindre landsort blir valet av skolor mer avgränsat. Då vi dessutom 

inte har alltför mycket tid eller resurser att disponera på resor valde vi att undersöka två skolor 

inom lämpligt reseavstånd. De utvalda skolorna ska dessutom ha deltagit i skolvalet 2006, 

annars är de inte intressanta för vår undersökning. Då vi har en del i förväg utsatta kriterier 

blir vårt urval av skolor strategiska i den mån vad gäller att valet av skolor föll utifrån 

deltagande i skolvalet. Eftersom skolorna är av olika karaktärer bör vi få olika svar från 

skolorna och därmed är inte skolornas svar ”representativa i statistisk mening”.78  

 

Valet av landsortskola fastställdes då just den skolan uppfyllde våra kriterier; belägen i en 

mindre landsort inom lämpligt reseavstånd, deltog i skolvalet år 2006 och kanske det 

viktigaste av allt – skolan tackade ja till att delta i studien. Det sistnämnda kriteriet visade sig 

vara av större betydelse än vi först trott. Det behövdes nämligen flertalet telefonsamtal till 

skolor i olika kommuner innan vi fann just denna skola. Landsortsskolan är en liten skola med 

146 elever. På grund av det lilla elevantalet bestämde vi oss för att dela ut enkäten till 

samtliga elever på skolan, det vill säga en totalpopulation. Totalt samlades 87 enkäter in. 

Informanten på skolan valdes ut efter att vi blivit hänvisade av skolans rektor. Ett strategiskt 

urval gjordes således då rektorn trodde att just denna person skulle ha mest inblick i skolans 

engagemang.  

 

Storstadsskolan i den expansiva kommunen valdes även den utifrån de förutsatta kriterierna. 

Även här återkom problemet med att få en skola att tacka ja till att deltaga i studien. Efter 

många om och men stod det fast vilken skola som var villig till att ställa upp. Storstadsskolan 

är betydligt större vad gäller elevantal, cirka 1200 elever. Efter diskussion med skolans rektor 

kom vi överens om att endast utföra enkäterna på delar av populationen, totalt tillfrågades 161 

elever angående deltagande i enkätstudien varav 145 valde att delta. Urvalet styrdes dels av de 

klasser som vår kontaktperson på skolan hade just den dag då vi bestämt tid för enkäterna 

samt vilka elever som befann sig i skolan och dess naturliga samlingsplats79 just den dagen. 

Urvalet blev således styrt av valet av dag för enkätinsamlingen, elevers lektionsschema som 

                                                 
78 Trost, 2001:32. 
79 Central plats i skolbyggnaden där reception, elevers skåp och sittplatser återfinns. Det är således naturligt att 
många elever cirkulerar där under dagens gång.  
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styrde när de skulle kunna befinna sig på samlingsplatsen samt vår kontaktpersons schema. 

Intervjun med lärare genomfördes även här med en informant. Detta anser vi vara legitimt vid 

båda intervjutillfällen då syftet med intervjuerna var att få fram fakta kring skolans arbete 

kring engagemang. Urvalet blev därav strategiskt, vi ville intervjua en person med inblick i 

skolans arbete och gärna i samhällskunskapsämnets uppbyggnad då det ämnet har stark 

anknytning till vår studie.   

4.3. Tillvägagångssätt 

Första delen i arbetet var att lära känna den litteratur som vi fann intressant kring vårt problem 

som utgör vårt ämne. Vår avsikt var att strukturera upp en teoretisk referensram med hjälp av 

litteraturen. Utifrån detta kunde vi sedan skapa en enkät och intervjuguide, som tillsammans 

med teorin skapar en grund för analys. Enkäten, som var avsedd för elever på gymnasienivå, 

försökte vi utforma så enkel och inbjudande som möjligt. För att testa enkätens och 

intervjuguidens funktion i verkligheten valde vi att göra en förstudie på en grupp 

gymnasieelever på en annan gymnasieskola, som inte berörs av studien. Intervjuguiden 

studerades av en handledare som en av författarna haft under en tidigare praktikperiod inom 

lärarutbildningen. Enkäten och intervjuguiden visade sig fungera bra i förstudien så vi valde 

att gå vidare med de efter vissa få justeringar.  

 

Tanken med studien var att komma i kontakt med två skolor i två olika kommuner som 

passade våra kriterier. Första steget i urvalet var att via skolvalets hemsida80 se efter vilka 

skolor som hade deltagit i år 2006 skolval. Utifrån det kunde vi sedan välja passande 

kommuner. Andra steget var att ta kontakt med en skola i respektive kommun. 

Landsortsskolan tackade ja till att deltaga i studien vid första kontakten. Det var värre med 

skolorna i storstadskommunen. Första skolan vi tog kontakt med passade mycket bra för vår 

studie och liknade landsortsskolan i programsammansättning. Båda skolorna representerade 

praktiska och teoretiska program. Tyvärr tackade skolan nej till att deltaga och vi fick fortsätta 

att leta. Vårt andrahandsval var en skola som representerar mestadels teoretiska program. 

Skolan tackade ja till att deltaga i studien.  

 

Vid landsortskolan skedde kontakten mest via e-post men också via telefon. Skolan ville ha 

enkäterna innan jul. Dessutom hade skolan temavecka vilket innebar att eleverna var 

utspridda och det var svårt för oss att samla eleverna därav skickade vi enkäterna till skolan 
                                                 
80 www.skolval2006.nu (2007-01-08). 



 28

och lärarna delade ut enkäten till eleverna. I samband med en av författarnas hemresa för 

julledighet hämtades enkäterna på skolan. Det visade sig att bortfallet var relativt stort på 

grund av att många elever inte befann sig på skolan de dagar som enkäten skulle besvaras. Då 

vi inte visste vilka som hade svarat på enkäten när den var på skolan förstå gången kunde vi 

inte genomföra enkäten på skolan igen då vi skulle riskera att få dubbla svar. Detta var ett 

problem som vi inte var förberedda inför, men har tagit lärdom av. En förfrågan om att delta i 

intervjuer skickades ut till lärarna på skolan via rektorn. Ingen ville deltaga enligt rektor och 

vi fick inte tillgång till lärarnas telefonnummer. Vi var inte nöjda med detta utan frågade då 

om rektorn ville deltaga i en intervju. Rektorn övervägde att delta i en intervju, men ville först 

se frågorna. Efter att rektorn sett frågorna blev vi hänvisade till två samhällskunskapslärare. 

Vi tog kontakt med en av lärarna och han var positiv till att delta i en intervju. Intervjun ägde 

rum i skolans lokaler och tid bestämdes utifrån lärarens schema. Intervjun dokumenterades 

med anteckningar och en mobiltelefons inspelningsfunktion, då informanten tillåtit detta.  

 

Första kontakt med storstadsskolan togs via telefon med rektorn. Rektorn gav tillåtelse att 

utföra studien på skolan och vi blev slussade till en samhällskunskapslärare som skulle hjälpa 

oss att komma ut i klasserna på skolan. Vår första tanke var att ge ut enkäterna i samtliga 

klasser, det vill säga närmare 1 200 enkäter. Men efter närmare eftertanke och i samråd med 

skolans rektor slog verkligheten oss och vi insåg att samla in 1 200 enkäter och sen 

sammanställa dem skulle ta mycket tid, tid som inte fanns i och med den korta period som 10 

veckor utgör. Detta faktum medförde att vi valde att sikta in oss på cirka 150 enkäter, lika 

många som på landsortsskolan. Storstadsskolan ville att vi skulle genomföra 

enkätinsamlingen efter juluppehållet på grund av den stress och tidspress som råder i skolan 

inför jul. Detta gav oss möjlighet att planera in ett besök och vi kunde själva utföra 

insamlingen, vilket gav oss mer kontroll och vi hade större möjlighet till att möta 

respondenterna. Under insamlingsdagen kom vi dels i kontakt med elever via vår 

kontaktperson på skolan. Vi fick följa med på informantens lektioner och dela ut enkäter. Hon 

tipsade oss även om att dela ut enkäter vid skolans samlingsplats där många elever cirkulerade 

under dagen. På så sätt trodde informanten att vi lättare och snabbare skulle komma i kontakt 

med det antalet elever som vi önskade. Denna metod visade sig vara effektiv, då vi snabbt 

fick in en större mängd enkäter. För att försäkra oss att ingen besvarade enkäten fler gånger än 

en, frågade vi vid den inledande presentationen om eleven blivit ombedd att fylla i den 

tidigare. Vid intervjun lät vi informanten själv välja tid och plats, detta för att minska risken 
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för stress. Intervjun hölls på en lugn, avskild plats och dokumenterades via anteckningar och 

en mobiltelefons inspelningsfunktion, efter informantens tillåtelse.   

4.3.1. Enkätstudien  

Användandet av enkäter för empiriinsamling är en kvantitativ metod. Enkäter är ett enkelt sätt 

att finna svar på de frågor som ställs i studien, det tar inte lång att besvara enkäterna för 

respondenterna och man kan få in en större mängd empiri. Dock kan det vara svårare att skapa 

en enkät med bra kvalitet som ger svar på det som undersöks. Dessutom krävs det att enkäten 

kan sammanställas i de statistikprogram som finns att tillgå. Frågorna och svaren ska kunna 

tolkas och sambanden mellan orsak och verkan måste kunna skönjas.81 Större mängder empiri 

är en förutsättning för att göra generaliseringar vilket ur vissa forskningssynvinklar är av stor 

vikt. Nackdelen med enkäter är det avstånd som uppstår mellan forskaren och respondenterna. 

Forskaren går miste om faktorer såsom ansiktsuttryck, kroppsspråk samt individuella 

följdfrågor som kan uppkomma då respondenten fyller i enkäten. Den individuella 

anpassningen går förlorad. Å andra sidan kan avståndet även verka stärkande för forskarens 

objektivitet då forskaren aldrig möter respondenterna.82  

 

Vid utformandet av enkäterna höll vi dels syftet i åtanke men även antaganden kring samband 

mellan vissa faktorer. Studiens syfte är som bekant att se hur individens och skolans 

engagemang påverkar incitamenten till att rösta i skolvalet. Indirekt antar vi ett slags samband 

mellan engagemang och röstningsbenägenheten i skolvalet.  Detta är anledningen till att 

enkäten är upplagd efter tre olika teman, dels individens eget engagemang på ideell nivå83 

dels individens intryck av skolans engagemang84 samt dennes syn på skolvalet och röstning. 

För att få fram empiri som berör individens engagemang använder vi variabeln 

föreningsmedlemskap samt om de är ideellt engagerade i sin förening eller ej.    

 
Fig.4 Tanken bakom enkätens uppbyggnad.85 

                                                 
81 Esaiasson m.fl., 2003:220. 
82 Holme & Solvang, 1997:14. 
83 Se enkätfrågorna 2-8.  
84 Se enkätfrågorna 13-16. 
85 Fig. 4 är utformad utifrån Holme & Solvangs (1997) resonemang kring kvantitativ metod.  
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För att kunna använda enkätsvaren i en vidare analys gjorde vi ett eget kodsystem som 

organiserade svaren. Denna kodning användes senare i ett statistikprogram, Minitab.14. 

Programmet användes i samråd med vår handledare, då detta program passar vår typ av 

frågor.  

 

Enkäten86 är utformad som flervariabelfrågor vilka kan besvara genom nominalskala. Vi 

undersöker samband mellan tre olika variabler, nämligen elevernas engagemang, skolans 

engagemang och valdeltagande. Valdeltagandet är i detta fall den beroende variabeln, då den 

kan beskrivas av de andra två variablerna som är oberoende.87 Vi har försökt att utforma 

enkätens frågor efter vad vi ämnar undersöka. Variablerna individens engagemang och 

skolans engagemang har operationaliserats till en rad olika indikatorer som vi tror kan mäta 

dessa begrepp. Att lyckas med operationaliseringen ser vi som mycket viktigt för 

undersökningens validitet.88  

4.3.2. Intervjuerna 

Intervjuerna står för det kvalitativa metodinslaget i studien. Det primära syftet med 

intervjuerna var att få en bild över hur skolorna arbetar med engagemang. Sekundärt var att 

intervjuerna skulle bidra till en djupare förståelse för de resonemang som förs. Våra mål var 

också att informanterna skulle känna tillit och att de skulle känna sig trygga i situationen. Vi 

var flexibla och försökte vara öppna med vår undersökning och svarade gärna på frågor 

angående denna. Dessutom lät vi informanterna att bestämma tid och rum för intervjun och 

hoppades att detta skulle skapa en trygghet. Intervjuerna ägde dessutom rum på respektive 

skola som är ”hemmamiljö” för lärarna vilket kan tänkas skapa ännu mer trygghet.89 Vi 

författare försökte också hitta ett socialt samspel90 tillsammans med informanterna genom att 

småprata innan intervjun för att ”lära känna” varandra och för att skapa stämning. Vi hoppas 

att detta ledde till att informanterna öppnade sig. I och med våra intervjuer finns det en 

möjlighet att tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk för att se om det som sägs stämmer vilket 

inte kan ske om man inte möts ”face to face”. 

 

                                                 
86 Se bilaga 1. 
87 Esaiasson m.fl., 2003:52. 
88 Esaiasson m.fl., 2003:58-59. 
89 Trost, 2001:17. 
90 Esaiassson m.fl., 2003:279 och Holme & Solvang, 1997:108. 
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Vid analysen av den insamlande data tog vi hänsyn till både vår egen objektivitet och 

informanternas objektivitet.91 Vi bör inte påverkas av informanternas personlighet och det 

sociala samspelet. I det här fallet kom vi bra överens med båda informanterna och 

intervjuerna flöt på bra. Att beakta här är att orden inte förgyller det som egentligen sägs. 

Skolor är idag pressade för att få elever till skolorna och kan därför se denna undersökning 

som en möjlighet till reklam för skolan. Detta kan bidra till en försköning av skolans 

verksamhet.  

4.4. Källkritik 

En vetenskaplig studie ställer källkritiska92 krav på de material och källor som är avsedda till 

att användas i studien. Det är såväl de primära material som sekundära som granskas. Denna 

studie innefattar en rad begrepp som forskarna, redan på ett tidigt stadium, såg till att med 

hjälp av erkända teoretikers litteraturverk arbeta fram definitioner på. Att arbeta fram 

definitioner på begrepp som engagemang och demokrati är komplicerat, då begreppen är 

mångtydiga och hur de uppfattas är till stor del kopplat till varje individs egna erfarenheter 

och uppfattningar. Detta medför att definitionerna av de begrepp som används i denna studie 

mycket väl kan ha styrts av våra egna erfarenheter och uppfattningar kring begreppens 

innebörd. Även författarnas val av teori och litteratur som finns till hjälp vid definitionsarbetet 

styr hur begreppen beskrivs i studien, till exempel skulle kanske andra litteraturval ha gett 

definitionerna annan innebörd. Problemet kring definitionerna kan även ha uppstått vid 

insamlandet utav denna studiens primärdata då begreppen ibland förekommit. Trots våra 

försök till att beskriva innebörden av begreppen kan de ha missuppfattats av individerna som 

deltagit i studien.  

 

Vi har granskat det material vi har använt oss av efter de klassiska krav som nämns i 

Metodpraktikan, nämligen: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens.93 Målet har varit att 

uppmärksamma alla krav på samtliga material. Kravet om äkthet undersöker om berättelser 

och teorier har skett i det sammanhang, de tidpunkterna och de personerna som uppges. Då vi 

har använt oss av, till största del, erkända författare som även förekommer i litteraturen vid de 

kurser vi har läst på Växjö universitet ser vi att de har äkthet. Dessutom har vi använt oss av 

                                                 
91 Holme &Solvang, 1997:?? 
92 Begreppet källkritik, enligt Nationalencyklopedin; ”Källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom 
historievetenskaperna men som har en mer allmän användbarhet, eftersom målet ytterst är att genom kritisk 
prövning söka fastställa om en källas informativa innehåll är sant eller falskt, brukbart eller oanvändbart för den 
fråga man söker svar på”, www.ne.se  (2007-01-09)  
93 Esaiasson,  m.fl., 2003:307-313. 
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flera olika författare för att inte förlita oss på endast en källa. Används olika författare kan det 

bidra till de styrker varandra i teorin. Det andra kravet bygger på oberoende i källorna. I de 

primära källorna kan detta bli ett problem. Fråga 1194 i enkäten kan vara en laddad fråga där 

eleverna styrs till att kryssa i det ”rätta” svaret, nämligen för att kunna påverka. Även om 

lärarna inte får tillgång till vilka elever som har fyllt i vad kan detta vara en samvetsfråga. 

Men vår förhoppning är att eleverna ska känna sig trygga med anonymiteten i enkäten och 

därmed svarar ärligt. Det finns tre olika aspekter av oberoende. Den första aspekten visar att 

olika källorna ska bekräfta varandra, detta ökar trovärdigheten. Detta uppfylls i de primära 

källorna då intervjuer genomförs med flertalet personer och vår önskan är att dessa bekräftar 

varandra. Inom de sekundära källorna använder vi oss av olika teoretiker som berör samma 

ämne och som ger en tyngd i undersökningen. Den andra aspekten handlar om avstånd mellan 

berättare och berättelse vilket innebär att primärkällor är mer trovärdiga än sekundärkällor. I 

vår studie försöker vi uppfylla detta krav genom att fråga eleverna om elevernas tankar och 

lärarna om lärarnas och skolans situation. Den tredje aspekten pekar på berättarens grad av 

oberoende. Detta kan visa sig genom att det finns bakomliggande orsaker för att göra en 

undersökning, så som på uppdrag av en partisk organisation och liknande. Ett problem som 

kan visa sig i vår uppsats kan vara att lärarna trycker på det som är bra och önskar att inte 

diskutera det som är mindre bra på skolan. Då skolorna idag har ett tryck på sig att göra 

reklam för skolan i och med den ökande konkurrensen är detta ett problem. Denna aspekt kan 

också vara omedveten och det kan därför vara svårt att uppmärksamma problemet. Ett annat 

viktigt kriterium är samtidighet, vilket menas att ju mindre tid har gått mellan händelsen och 

berättelsen desto bättre. Det är ett problem vi har stött på i vår undersökning. Skolvalet 

skedde, som bekant, tidigare under hösten 2006 vilket medför att eleverna inte har färskt 

minne av skolvalet och kan därför ha glömt bort och förvrängt delar av valet. De intervjuer 

som har gjorts hos lärarna kan också ha påverkats av detta problem. Dock har vi författare 

skrivit ner och behandlat det insamlade material strax efter att intervjuerna ägt rum och 

enkäterna fylldes i vilket har gjort att samtidigheten har beaktas i denna aspekt. Tendens är det 

sista källkritiska kravet och det innebär att man bör beakta om respondenten är partisk i sin 

berättelse. Vid studier av detta slag kan man ha i åtanke att lärarna på skolorna kan vara lojala 

mot sina respektive arbetsplatser och försköna berättelserna.  

 

                                                 
94 Se bilaga 1. 
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Skillnaden i svarsfrekvensen mellan skolor berodde på, tror vi, att vi inte personligen delade 

ut enkäterna till landsortsskolan. Dessutom delades enkäterna ut i slutet av termin då det 

också var temavecka på skolan och antalet närvarande elever var lägre än vanligt. Vi är 

medvetna om att antalet enkäter kan ha varit högre om vi hade haft möjlighet att närvara på 

skolan, vilket kan ha kommit att förändra resultatet. Värt att också ha i åtanke i 

undersökningen är att skolorna skiljer sig, till viss del, vad gäller programsammansättning. 

Storstadsskolan erbjöd enbart teoretiska program medan landsortsskolan hade mer blandat 

utbud. Om detta har påverkat resultatet kan vi inte uttala oss om men det är nämnvärt.  

4.5. Forskningsetik 

Som forskare är det viktigt att arbeta efter etiska riktlinjer, som är fastställda av humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, för att skydda sina respondenter. Rådet har 

sammanfattat fyra etiska huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.95 Ämnet vi undersöker kan vara känsligt för en 

del och framför allt hos elever, då det kan tänkas att vissa inte har mycket att göra på fritiden 

och tycker det är jobbigt att engagera sig i större föreningar där man måste träffa människor 

man inte känner, vilket kan vara obekvämt att prata öppet om. Dessutom lever vi i ett 

intensivt samhälle som uppmanar till aktivitet många timmar om dygnet. Om en elev inte 

klarar av detta hektiska tempo och föredrar att umgås med vänner och familj utanför 

föreningslivet kan det underlätta för dessa elever att få svara på frågor via en enkät där 

anonymiteten fungerar som ett skydd. På samma sätt vill vi upprätthålla anonymitet för de 

medverkande skolorna samt kommunerna de befinner sig i. Då avslöjande av kommun 

indirekt kan avslöja respondenternas identitet. Detta ser vi som stor vikt i vår forskningsroll, 

att kunna erbjuda våra respondenter total anonymitet, för att skydda såväl deras psykiska och 

fysiska integritet. Därför har vi valt att inte nämna varken kommunens namn eller vilket 

landskap kommunen tillhör. Detta ser vi vara speciellt viktigt vid valet av storstad då det inte 

alltid finns så många större städer inom samma region. Detta gör att såväl lärare som elever är 

skyddade och anonymiserade.  I praktiken medför arbetet med anonymiteten att kommunerna 

går under kodnamn i såväl bearbetningen av empirin samt analysen. Varken elever eller lärare 

nämns i våra dokument med namn för att förhindra tänkbara möjligheter till att rubba 

anonymiteten, konfidentialitetskravet har därför tagits i åtanke.  

 

                                                 
95 Andersen, 1998:247. 
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Informationskravet uppfylldes genom att berätta om studien då enkäterna delades ut och vid 

tillfrågan om deltagande vid intervju. De tillfrågade informerades även om att deltagandet i 

studien var frivilligt. Samtliga empiri kommer endast att användas till forskningsändamål och 

vi har förvarat insamlande data med största möjliga säkerhet.  
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5. Empirisk analys 
Med detta avsnitt ämnar vi att sammanställa väsentliga delar av våra insamlade primärdata 

med befintliga teorier samt tidigare forskning. För lättare överblick utförs analysen efter de 

frågeställningar som vi formulerat tidigare i uppsatsen. Avsnittet avslutas med 

sammanfattning av resultatet.  

 

5.1. Intervjuerna med lärare 

Syftet med intervjuerna var som bekant att få fram information om skolvalet på deras 

respektive skolor, skolans engagemang för att skapa engagerade elever samt om hur de 

uppfattade elevernas individuella engagemang.  

5.1.1. Skolvalet 

Både landsortskolan och storstadsskolan har aktivt använt skolvalet i såväl 

samhällsundervisning och som tema för alla elever. 

 
Man är rätt korkad om man inte tar hjälp av det som samhällskunskapslärare.96  

 

 I samhällskunskapsundervisningen prioriterades riksdagsvalet och skolvalet då information 

samt kunskap kring detta förmedlades. Båda lärarna beskrev det som tacksamt att undervisa 

kring statsskick, demokrati, ideologier och praktisk demokrati i samband med riksdagsvalet 

och skolvalet. Det gavs i tämligen stor utsträckning ”gratis” material i form av tv-debatter, 

tidningar vilket väckte engagemang och nyfikenhet hos eleverna. Båda skolorna anordnade 

valdebatter där de bjöd in representanter från riksdagspartierna. Skolornas upplägg skiljde sig 

dock åt. Storstadsskolan hade en paneldebatt i tre omgångar vilket medförde att alla eleverna 

skulle kunna ta del av debatten. Riksdagspartierna hade även så kallade bokbord i skolans 

samlingslokal där eleverna kunde ta del av partiernas information och ställa frågor. På grund 

av storstadsskolans läge hade man även möjlighet att låta eleverna gå ner till valstugorna i 

centrum i samband med undervisning. Landsortsskolan arrangerade sex olika presentationer 

där varje riksdagsparti97 fick presentera sitt partiprogram enskilt.  

 

                                                 
96 Samhällskunskapslärare, Storstad.  
97 Kristdemokraterna deltog ej.  
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Båda skolorna hade liknande upplägg vid skolvalet. Storstadsskolan hade dock avsatt mer tid 

till att genomföra röstningen, två dagar jämfört med landsortsskolan där röstningen ägde rum 

under en förmiddag. Båda skolorna, gällande valdeltagande, låg under riksgenomsnittet.98 Att 

storstadsskolan tog mer tid på sig kan ses som naturligt då elevantalet där är markant större 

och det krävs mer organisation kring skolvalet. Organisationen kring skolvalet skiljde sig 

också åt mellan skolorna. Storstadsskolan hade mer organiserat upplägg där eleverna hade 

blivit tilldelade en viss tid då deras klass skulle rösta. På landsortsskolan skedde röstningen 

genom ett ”drop-insystem”. Läraren på landsortsskolan berättade att det under en viss period 

under valet var mycket folk i vallokalen och kö bildades. Detta kan vara en av orsakerna till 

att valdeltagandet var lägre än på storstadsskolan, enligt författarna.  

 

Sammanfattningsvis vill författarna påpeka att de ovan nämnda och även för oss icke 

uppmärksammade omständigheter kan ha påverkat valdeltagandet. Detta faktum är av vikt då 

man tar del av vår studie då vi enbart har undersökt variablerna individuellt engagemang och 

skolans engagemang i förhållande till valdeltagandet i skolvalet.   

5.1.2. Skolans engagemang för elevengagemang 

I båda skolorna har skolvalet prioriterats. Skolledning och andra ämneslärare har gett tid till 

skolvalet och debatter. Undervisningstid är ofta något som lärare är rädda om, då de redan har 

tidspressade scheman för att kunna hinna med alla arbetsområden på de få lektionstimmar 

som ges. Att det då ges tid till skolvalet kan ses som att det prioriteras av skolan.  

 
– Vad sa de andra lärarna om det (skolvalet) tog tid från deras lektioner? 

– Det var inga problem!99  
 

Båda skolorna lät elever fungera som valförrättare i skolvalet. Således kan det skapa 

engagemang hos eleverna som hjälper till. Delaktigheten kan skapa en djupare förståelse för 

hur ett val praktiskt utförs.  

 
– De som läser c-kursen var valförrättare. De prickade av alla som röstade så att 

inga röstade två eller tre gånger. Med skynken och allt sådant som hör till. De fick 

                                                 
98 Valdeltagande: Riksgenomsnitt 86,7%, landsortsskolan 70,1% samt storstadsskolan 84,1%, 
www.skolval2006.nu.  
99 Samhällskunskapslärare, Landsort.  
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räkna rösterna, sen fick de räkna om alla rösterna eftersom det blev fel. Men sen 

stämde det.100      

 
Läraren vid landsortsskolan lät IV-elever101 verka som valförrättare. Läraren menade på att 

dessa elever är i behov att få praktiskt lära sig, som läraren benämnde som ”learing by doing”. 

Eleverna blev, enligt läraren, engagerade. Även riksdagspartiernas presentationer skapade, 

enligt läraren vid landsorten, engagemang hos eleverna. Eleverna var mer eller mindre 

intresserade och ställde många frågor till representanterna.  

 

Användandet av temaveckor102 skiljde sig mellan skolorna. Storstadsskolan använde 

vanligtvis inte temaveckor i undervisningen. Skolan är tämligen stor och många lärare verkar 

vid den. Det är svårt att få samman hela skolan för gemensamt tema dock samarbetar vissa 

ämnen, men då på frivillig basis. Landsortsskolan däremot använder sig oftare av temaveckor, 

en varje termin. Lärarna på skolan tar vid vissa temaveckor del av elevernas önskemål, det ses 

som att det skapar delaktighet. Landsortsskolan har lättare att genomföra temaveckor då 

skolans organisation är mindre, lärarna är färre och likaså eleverna. Det blir på så sätt lättare 

för lärarna att samarbeta och få samman ett tema.  

 

Storstadsskolan menar på att de uppmärksammar elever som engagerar sig. Skolan ger kurser 

i demokrati på olika nivå och de som genomför kursen förses med diplom. Det är oftast de 

elever som läser demokratikurserna som engagerar sig i elevråd och så vidare.  

 
– Elever som engagerar sig får ”cred” för det.103  

 

Båda skolorna har avsatt schemalagd tid för klassråd. På landsortsskolan finns tid varje vecka 

för klassråd. Skolan har även ett elevråd, dit varje klass har en representant skickad. Dock 

finns det inga uppgifter kring elevrådet funktion. Storstadsskolan har också avsatt tid för 

klassråd, en gång varje vecka. Skolan har även ett elevråd, vilka mest anordnar aktiviteter för 

eleverna såsom fester och idrottsevenemang. På skolan finns en lokal styrelse där elever är 

representerade och sitter i majoritet jämfört med lärare och skolledning.  

 
– Lokal styrelse med eleverna i majoritet det får man inte ha. Men det har vi.104  

                                                 
100 Samhällskunskapslärare, Storstad.  
101 Individuella programmet.  
102 Mer eller mindre ämnesövergripande undervisningsområde.  
103 Samhällskunskapslärare, Storstad.  
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Sammanfattningsvis ser båda lärarna att skolan kan engagera eleverna. Det är skolans och 

särskilt samhällskunskapen som ska väcka elevernas intresse och få dem att engagera sig. 

Båda informanterna ser att skolorna har möjlighet till att engagera eleverna. Till vilken grad 

fanns det olika uppfattningar kring men att det finns möjlighet påvisar båda informanterna.  

5.1.3. Elevers individuella engagemang 

Båda informanterna påpekade att de i de flesta fall inte hade koll på vad eleverna engagerade 

sig i på fritiden. En del elever var dock engagerade i sin fritidssysselsättning via skolan då 

skolorna erbjöd vissa specialkurser i olika idrotter. I dessa fall märkte lärarna elevernas 

engagemang i respektive idrott via det som syntes av engagemanget i skolan, till exempel 

anordnandet av kurser inom sin idrott eller tävlingar/cuper.  

 

Båda skolorna har över lag elever som är engagerade i skolan och skolarbete. Inom det 

område som det märkts av ett visst bristande engagemang är inom elevrådet, särskilt på 

storstadsskolan.105 I elevrådet på storstadsskolan har det setts en viss tendens till minskat 

engagemang; 

 
– Elevrådet kan vara lite tynande. Det är inte de mest driftiga eleverna som är med 

där. De vill kanske synas och höras.106 

 

5.2. Eleverna – enkätstudien  

Syftet med enkäterna var att få information kring elevernas valdeltagande i skolvalet, deras 

engagemang i form av ideellt arbete inom föreningslivet samt deras syn på skolans 

engagemang kring skolvalet.  

5.2.1. Skolvalet ur elevernas perspektiv 

Den totala sammanräkningen som gjordes utav skolvalet visar på ett valdeltagande på 70,1 

procent på landsortsskolan och 84,1 procent på storstadsskolan. Resultatet kring 

valdeltagande i vår studie föll något högre än sammanräkningen för hela skolan; 79,4 procent 

och 87,6 procent.   

                                                                                                                                                         
104 Samhällskunskapslärare, Storstad. 
105 Information kring landsortsskolans elevråd fattas.  
106 Samhällskunskapslärare, Storstad.  
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Fig. 5 Valdeltagandet enligt enkätmaterialet.   

 

Anledningen till att eleverna röstade skiljde sig åt mellan skolorna. Båda skolornas elever 

röstade i hög utsträckning för att kunna påverka. I storstadsskolan var det en markant skillnad 

i jämförelse med de andra alternativen. I landsortsskolan var det ganska lika mellan två 

alternativ; 42,3 procent röstade för att kunna påverka och 33,3 procent röstade för att någon 

bad dem göra det. Det kan diskuteras huruvida landsortsskolans elever röstade efter vad som 

anses vara ”korrekt”, i det här fallet för att påverka. Majoriteten av de tillfrågade röstade ej för 

att kunna påverka. En majoritet av storstadsskolans elever röstade på alternativ för att kunna 

påverka.  
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Fig. 6 Anledningarna till att rösta.  

 

I vår undersökning var valdeltagandet högt i båda skolorna. Dock fanns det några elever som 

valde alternativt inte kunde rösta. En stor andel elever valde alternativet annat och skrev 

själva att de var sjuka och hade därmed ingen möjlighet att kunna rösta. Hade detta varit ett 

riksdagsval hade denna anledning kanske setts som ett mindre hinder. Detta kan vara 
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förståligt då man kanske drar sig för att gå till skolan, eftersom skolan fungerar som elevernas 

arbetsplats. Det kan tänkas att lärarna reagerar på att eleverna är i skolan bara för att rösta, och 

inte fullföljer en hel skoldag. Dessutom kan skolvalet anses vara obetydligt eftersom eleverna 

inte påverkar det ”riktiga” valresultatet.  
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Fig. 7 Anledningarna till att inte rösta.  

5.2.2. Eleverna och föreningsliv 

Andelen elever på båda skolorna som är medlem i en förening är ungefär lika. Båda resultaten 

ligger kring 50 procent. Resultatet kan också belysas som att ungefär varannan elev, av de 

tillfrågade, är medlem i en förening. Vi blev litet förvånade av att det bara var hälften av de 

tillfrågade som var medlem i en förening. Vi trodde att ungdomar i större utsträckning var 

medlemmar i föreningar. När enkäterna delades ut på storstadsskolan frågade en del elever 

om definitionen av medlem. Självklart svarade vi på frågan och gav eleverna en definition 

men det kan tänkas att vissa elever inte vågade fråga eller inte hade möjlighet till det. 

Problematiken kring begreppsdefinitionen hos eleverna kan ha medfört att vissa har 

missuppfattat frågan.  
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Fig. 8 Föreningsmedlemskap hos eleverna.  
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De elever som var medlemmar i en förening på landsortsskolan hjälpte i hög utsträckning till i 

verksamheten. På storstadsskolan var ungefär hälften av de tillfrågade eleverna aktiva i sin 

förening. Skillnaden mellan de två skolorna är ganska stor och det kan bero på att 

landsortsskolan ligger i en liten kommun och det krävs mer av medlemmarna i föreningarna 

för att det ska gå runt. Dessutom är det färre elever som är medlemmar i en förening och det 

kan tänkas att de får ta ett större ansvar då få kan jobba ideellt. Storstadsskolan ligger i en 

större kommun där många föreningar är större i medlemsantal och de har fler medlemmar 

som kan arbeta ideellt i föreningen, vilket kan tänkas minska trycket på varje enskild medlem. 

 

Även denna fråga kan ha missuppfattats av en del elever. Vi efterfrågade det ideella arbetet 

men en del av eleverna kan ha uppfattat frågan som att även träning räknades som ideellt.  

Om du är med i en förening, hjälper du då till med 
verksamheten?
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Fig. 9 Föreningsmedlemskap och ideellt arbete.  
 

För att inte göra materialet missvisande har vi valt att även visa data över det ideella arbetet 

oavsett om de tillfrågade är med i en förening eller ej.  

Är du ideellt engagerad, oavsett om du är med i en 
förening eller ej?
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Fig. 10 Ideellt engagemang oavsett föreningsmedlemskap eller ej.  
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Av de elever som var medlem i en förening ansåg merparten att det fanns möjligheter till att 

påverka sin förening. Skillnaderna mellan de olika skolorna är inte avsevärt stor, 63 procent 

av storstadseleverna jämfört med 70 procent av landsortsskolans elever anser att de kan 

påverka sin förening.  

Fig. 11 Möjligheten till att påverka sin förening. 

5.2.3. Elevernas syn på skolans engagemang 

Som det syns i figur 12 har båda skolorna uppmärksammat skolvalet enligt eleverna. Detta 

kan knytas an till informanternas beskrivning av hur skolorna gick tillväga under skolvalet. 

Skolorna arrangerade debatter, presentationer, bokbord med hjälp av riksdagspartierna. 

Lärarna uppmärksammade även skolvalet och riksdagsvalet i undervisningen.  

 

Då skolvalet ägde rum tidigt under hösten 2006 och denna undersökning genomfördes vid 

årsskiftet 2006/2007 kan tidsaspekten göra att många elever inte kommer ihåg om skolorna 

uppmärksammade valet eller ej. Detta kan förklara att det gula fältet i figuren nedan är relativt 

stort.  
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Fig. 12 Skolvalets uppmärksammande i skolan.  
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Av de tillfrågade svarade en hög andel att det gavs möjlighet att rösta under lektionstid på 

båda skolorna. Syftet med frågan var att se om eleverna fick möjlighet att rösta på lektionstid, 

vilket skulle tyda på att skolan prioriterade skolvalet. Vi har tidigare i texten beskrivit att 

undervisningstid är dyrbar för såväl lärare som elever, att då ge tid till skolvalet gör att 

valproceduren ses som viktig.  

Gavs det möjlighet att rösta på lektionstid?
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Fig. 13 Gavs det möjlighet till att rösta på lektionstid? 

5.3. Samband mellan variablerna  

Med hjälp av korstabeller har sambandet mellan olika variabler undersökts. I samtliga 

korstabeller har orsakerna till valdeltagande, rösta, undersökts. Landsortsskolan och 

storstadsskolan har undersökts var för sig för att även kunna jämföra skolorna sinsemellan. 

Återigen vill vi författare påpeka att det inte går att generalisera utifrån vårt empirimaterial, då 

populationerna inte var stora och bortfallet, särskilt på landsortsskolan, var märkbart. Detta 

medför att författarna inte alltid kommer dra vissa slutsatser till sin spets då underlaget för 

sådana uttalanden kanske inte anses existera.  

5.3.1. Föreningsmedlemskap vs. Valdeltagande 

Studiens syfte är bland annat att se om det finns något samband mellan elevens engagemang 

och valdeltagande. Vi ser det som en möjlig variabel att mäta engagemang genom att 

undersöka om individen är föreningsmedlem eller ej. Utifrån vårt resultat ser vi viss skillnad 

mellan skolorna i detta samband. Landsortsskolan visar på ett tämligen stort samband mellan 

att vara föreningsmedlem och att rösta. Detta samband skiljer sig med 18,9 procentenheter 

från sambandet att inte vara föreningsmedlem och att rösta. En tendens vi har kunnat se är att 

i landsortsskolan tenderar icke föreningsmedlemmar i mindre utsträckning rösta i valet. 

Sambandet mellan att inte rösta och att inte vara medlem i en förening är 12,2 procentenheter 
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större än att inte rösta och vara medlem. I storstadsskolan är sambandet mellan att inte vara 

föreningsmedlem och att rösta större än sambandet mellan att vara medlem och att rösta.  

 Landsortsskolan: 

                     Förenings- 
                        medlem?
Röstat  

Ja Nej Bortfall

Ja 90% 71,1% 50% 

Nej 10% 22,2% 0% 

Kommer ej ihåg 0% 2,2% 50% 

Bortfall 0% 4,4% 0% 

Totalt 
(Absoluta tal) 

100% 
(40st) 

100% 
(45st) 

100% 
(2st) 

 Fig.14 Föreningsmedlemskap vs. Valdeltagande – landsort. 

 
 Storstadsskolan:   

                     Förenings- 
                        medlem?
Röstat 

Ja Nej Bortfall

Ja 85,7% 89,0% 100% 

Nej 7,8% 9,4% 0% 

Kommer ej ihåg 1,3% 0% 0% 

Bortfall 5,2% 1,6% 0% 

Totalt 
(Absoluta tal) 

100% 
(77st) 

100% 
(64st) 

100% 
(4st) 

 Fig. 15 Föreningsmedlemskap vs. Valdeltagande – storstad.  

5.3.2. Ideellt arbete vs. Valdeltagande 

Ideellt arbete ses i studien som en variabel till att mäta en individs engagemang. Utifrån 

resultatet i landsortsskolan kan vi se att sambandet icke ideellt arbete och att rösta är starkast, 

dock kan det ifrågasättas då 100 procent ger indikationer på missvisande resultat. Detta beror 

på att populationen som deltog i studien är tämligen liten och bortfallet var stort. Därav kan vi 

tänka oss att hela tabellen för landsorten i det här fallet blir missvisande. Storstadsskolans 

resultat ger oss sambandet mellan att inte arbeta ideellt och att rösta är störst. Ett intressant 

perspektiv kan dock lyftas från tabellen. Av dem på landsortsskolan som svarat att de inte 

röstat är sambandet störst på alternativet bortfall. Bortsett från det är sambandet för 
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alternativet kan ej svara störst, 20,5 procent, det vill säga de är inte med i någon förening. 

Detta tyder på en tendens på landsortsskolan där medlemskap spelar större roll vid valet att 

inte rösta än ideellt arbete, utifrån de siffror som vi tagit del av. På storstadsskolan däremot 

tyder siffrorna på att det inte är någon av faktorerna som spelar större roll för valdeltagandet 

än någon annan faktor. Man kan utläsa samband mellan att rösta eller inte rösta och de olika 

faktorerna ideellt arbete, icke ideellt arbete samt kan ej svara, men ingen av faktorerna sticker 

ut. Sammanfattningsvis kan vi tolka resultatet som att ideellt arbete eller inte ideellt arbete 

spelar mindre roll för om man väljer att rösta eller inte.  

   

 Landsortsskolan:  

                        Ideellt 
                         arbete? 

Röstat 

Ja Nej Kan ej 
svara107 

Bortfall 

Ja 84,4% 100% 72,7% 66,7% 

Nej 12,5% 0% 20,5% 33,3% 

Kommer ej ihåg 3,1% 0% 2,3% 0% 

Bortfall 0% 0% 4,5% 0% 

Totalt 
(Absoluta tal) 

100% 
(32st) 

100% 
(8st) 

100% 
(44st) 

100% 
(3st) 

 Fig. 16 Ideellt arbete vs. Valdeltagande – landsort.  
 

  

 

                           Storstadsskolan: 

                         Ideellt 
                          arbete? 
Röstat 

Ja Nej Kan ej 
svara 

Bortfall 

Ja 80,5% 89,2% 90,2% 100% 

Nej 9,8% 8,1% 8,2% 0% 

Kommer ej ihåg 2,4% 0% 0% 0% 

Bortfall 7,3% 2,7% 1,6% 0% 

Totalt  
(Absoluta tal) 

100% 
(41st) 

100% 
(37st) 

100% 
(61st) 

100% 
(6st) 

 Fig. 17 Ideellt arbete vs. Valdeltagande – storstad.  
                                                 
107 De elever som inte kan svara är de som har fyllt i att de inte är medlem i någon förening.  
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5.3.3. Skolans engagemang vs. Valdeltagande  

I studien undersöks huruvida skolans engagemang påverkar valdeltagandet i skolvalet. En 

variabel för att undersöka det engagemanget är att få en uppfattning kring hur skolan har 

uppmärksammat skolvalet, utifrån elevernas perspektiv. 

 

Vi vill, återigen, påpeka att resultatet kan antas vara missvisande, på grund av att sambandet 

100 procent återkommer igen. Av resultatet i landsortsskolan har vi svårt att utläsa vilket 

samband som är starkast då det återfinns två samband på 100 procent, vilka vi kan ana är 

missvisande. Det vi kan se är att sambandet mellan skolans uppmärksammande av skolvalet 

och att rösta är något större, bortsett från de misstänksamma 100 procents-sambanden. 

Sambandet mellan att inte rösta och om eleverna anser att skolan har uppmärksammat 

skolvalet eller ej återfinns till största del i att eleverna inte vet om skolan har uppmärksammat 

skolvalet eller ej. Även de som inte har röstat anser att skolan har uppmärksammat skolvalet. 

Vi kan inte se samband mellan att en elev inte valt att rösta och att skolan, enligt eleven, inte 

har uppmärksammat skolvalet. I storstadsskolan kan vi se en tendens att sambandet mellan 

valdeltagandet och om skolan har uppmärksammat skolvalet eller ej, inte skiljer sig avsevärt 

åt, 14,8 procentenheter. Det kanske mest intressanta vi kan utläsa ur tabellen är skillnaden i 

sambanden i anknytning till att inte rösta. Ett betydligt större, 8,1 procentenheter, samband 

återfinns mellan att inte rösta och att skolan inte hade uppmärksammat skolvalet än att skolan 

hade gjort det. Ovan nämnda samband inom storstadsskolan styrker varandra och man kan 

tyda ett visst samband mellan variablerna.  

 Landsort: 

     Har skolan uppmärk-
                         sammat 
                      skolvalet? 

 
Röstat 

Ja Nej Vet ej Bortfall 

Ja 79,7% 100% 73,7% 100% 

Nej 15,6% 0% 21,0% 0% 

Kommer ej ihåg 1,6% 0% 5,3% 0% 

Bortfall 3,1% 0% 0% 0% 

Totalt 
(Absoluta tal) 

100% 
(64st) 

100% 
(2st) 

100% 
(19st) 

100% 
(2st) 

 Fig. 18 Skolans engagemang vs. Valdeltagande – landsort.  
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                          Storstad: 

     Har skolan uppmärk-
                   sammat 

                      skolvalet? 
 

Röstat 

Ja Nej Vet ej Bortfall 

Ja 91,7% 76,9% 80% 33,3% 

Nej 7,3% 15,4% 10% 0% 

Kommer ej ihåg 1,0% 0% 0% 0% 

Bortfall 0% 7,7% 10% 66,7% 

Totalt 
(Absoluta tal) 

100% 
(109st)

100% 
(13st) 

100% 
(20st) 

100% 
(3st) 

      Fig. 19 Skolans engagemang vs. Valdeltagande – storstad.  

 

5.4. Empirin tillämpas i den sammanfattande teorimodellen 

I följande delkapitel tillämpas empirin tillsammans med den sammanfattande teorimodell som 

återfinns beskriven i kapitel 3.4. Vi börjar analysen vid den deliberativa processen, som vi 

menar kan återfinnas i föreningslivet och skolan. Dessa två instanser förenas, 

förhoppningsvis, i engagemang som bidrar till socialisering via en deliberativ process.  

5.4.1. Föreningsliv och engagemang  

Av vår studie kan vi utläsa att föreningslivet var ganska rikt i de båda skolorna. Ungefär 

hälften av eleverna var medlemmar i en förening, dock var det något fler elever som var 

medlemmar i en förening på landsortsskolan. Engagemanget var något större hos de eleverna 

som var medlemmar i en förening på landsortsskolan än på storstadsskolan. Men totalt sett, 

oavsett medlemskap i förening eller ej, var engagemanget lika på de båda skolorna, cirka 35 

procent. Här kan vi dra paralleller till Putnams tankar kring de olika sociala grupperna som 

finns i samhället, vilka han kallar schmoozers och machers. Över 50 procent av eleverna på 

båda skolorna är medlemmar i föreningar, det vill säga kan benämnas som machers. Putnam 

kallar denna sociala grupp för goda ”allround-medborgare”. Men de svar vi har fått på 

enkäten gällande fritid har också gett oss information om att eleverna umgås mycket med 

vänner och familj, i mer spontan form. Vilket medför att de kan även kallas schmoozers. 

Frågan om eleverna är engagerade medborgare, det vill säga vilken typ av medborgare de är 
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återstår. Det individuella medborgarperspektivet, som beskrivs i SOU, 1999:77, delar in 

medborgarna i olika kategorier utifrån deras aktivitetsgrad och vilka resurser de innehar. 

Aktivitetsgraden mäts bland annat utifrån valdeltagandet och sökande efter information. Båda 

skolorna hade relativt högt valdeltagande. Eleverna har dessutom getts möjligheter till att leta 

efter information genom skolornas engagemang kring valet. Bland annat fick eleverna besöka 

valstugor och delta i debatter med de politiska partierna. De resurser som mäts i 

undersökningen är tidsaspekten som har visat sig genom att eleverna har getts tid till att rösta i 

skolvalet. Dessa fakta kan placera eleverna i rutan där hög aktivitetsgrad och stora resurser 

möts förutsatt att eleverna har varit aktiva och sökt information. Men det är omöjligt att 

placera alla elever i denna ruta, det finns självklart undantag då svaren på enkäten har varierat 

och vårt material inte är generaliserbart.    

   Resurser 

                Stora                  Små 

 
Fig. 20 Kategorier av medborgare – utifrån empirin.  

 

Enligt teorin fokuserar alltfler medborgare på den egna personen och tar avstånd från 

kollektivet. Från vårt resultat, se figur 9, har vi kunnat se tendenser till att elever på 

storstadsskolan i mindre utsträckning arbetar ideellt i sin förening. Detta kan tolkas som att 

eleverna i storstadsskolan kan tappa den del av det nätverk man annars kan finna i en 

förening. Detta, i sin tur, kan bidra till att medborgarandan går förlorad. Men det kan också 

bero på att vår undersökning av en storstadsskola gjordes på en studiemotiverad skola och de 

elever som inte röstade angav anledningen till detta var att de inte hade tid. Dessutom 

studerade eleverna mycket på fritiden vilket medförde att den möjliga tiden till att lägga på 

ideellt arbete blev mindre.  I teorin påpekas tidsaspekten vid ideellt arbete. Storstadseleverna 

anser sig inte ha tid över efter studierna vilket gör att det ideella arbetet får ge vika.  
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Merparten av de tillfrågade eleverna var medlemmar i en förening. Enligt teorin utgör 

föreningar en grund för demokratin genom de debatter och diskussioner som de skapar.  

Debatt och diskussion utvecklar kunskaper och viljan till att påverka kan öka. Det ger en 

möjlighet för den deliberativa processen. Föreningslivet blir på så sätt en del i socialisationen. 

Ungdomar kan lära sig att engagemang är en del av demokratin, vilket ingår i de uppgifter och 

skyldigheter som en myndig medborgare har. Engagemanget mynnar ut i deltagande i 

samhället och ansvarstagande i form av valdeltagande.   

5.4.2. Skolan och engagemang  

Båda skolorna har engagerat sig kring skolvalet genom att uppmärksamma och prioritera det 

under skoltid. Motiven bakom detta arbete kan härledas till styrdokumenten såväl som till en 

del i en socialiseringsprocess. Båda skolorna har erbjudit sina elever att deltaga i debatter 

kring skolvalet och riksdagsvalet, likt i en deliberativ process som diskuteras i Demokrati och 

Lärande (2003). Enligt de intervjuade lärarna skapar debatter engagemang och aktivitet hos 

eleverna. Även skolvalet skapar engagemang och verkar som en del i socialiseringsprocesser, 

då valet kan tänkas ge eleverna övning inför det vuxna livet och ökat deltagande i 

samhällslivet. Eleverna ges kunskap kring hur de kan påverka olika samhällsbeslut nu och 

senare i livet.  

 

Vi ville också se skolans engagemang utifrån deras syn på att planera undervisningen utifrån 

teman. Att arbeta utifrån gemensamma teman medför att lärarna måste lägga mer tid på 

gemensam, tidskrävande planering och diskussion, vilket kan tyda på ett ökat engagemang 

från lärarna och skolan. Arbetet med ämnesövergripande undervisning skiljer sig åt mellan 

skolorna. Storstadsskolan arbetade i mindre utsträckning med ämnesövergripande 

undervisning, vilket enligt den intervjuade läraren berodde av organisationens storlek. 

Landsortsskolans organisation är som bekant mindre än storstadsskolans vilket förenklar 

samarbete mellan lärarna och den organisation som krävs kring temat, till exempel 

salsbokningar, blir mindre krävande.  

 

Storstadsskolan vill uppmärksamma elevers engagemang för att på så sätt skapa incitament 

till ökat engagemang. De elever som uppmärksammas läser en kurs kring demokrati, vilket 

kräver större engagemang hos eleverna enligt den tillfrågade läraren. Elever som fullgör 

kursen tilldelas diplom.  
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Båda skolorna har, enligt eleverna, visat engagemang genom att de uppmärksammat skolvalet 

på olika sätt. Eleverna fick även till stor del avsatt tid för att rösta i skolvalet.  

 

I resultatet kan vi inte skönja större samband mellan att en elev inte valt att rösta och att 

skolan, enligt eleven, inte har uppmärksammat skolvalet på landsortsskolan. Sålunda skulle 

man kunna hårdra att det inte spelar någon roll ifall skolan väljer att uppmärksamma skolvalet 

med debatter och dylikt, eleverna röstar i lika stor eller liten grad ändå.  På storstadsskolan 

finns ett visst samband mellan att en elev inte valt att rösta och att skolan, enligt eleven, inte 

har uppmärksammat skolvalet.  

5.4.3. Empowerment  

Utifrån begreppet empowerment har vi valt att undersöka möjligheterna till maktutövande via 

olika processer i skolan och föreningslivet. Med utgångspunkt i figur 2 bearbetas delar av 

empirin. Elevers deltagande i olika beslutande instanser kan skapa möjligheter till egenmakt. 

Båda skolorna hade ett mer eller mindre väl fungerande elevråd. I storstadsskolan hade 

läraren märkt av ett minskat engagemang i elevrådet. Det minskade intresset kan ses som att 

möjligheterna till att uppnå egenmakt minskar. Eleverna går miste om funktionen kontroll 

som de skulle kunna ha genom ett välfungerande elevråd. Det kan dock finnas en möjlighet 

att eleverna har hittat ett annat forum för att kontroll och beslutsfattande som vi inte har 

berört. På storstadsskolan deltar elever i den lokala styrelsen på skolan. Lokala styrelsen kan 

verka som ett forum för att kunna påverka skolan och de beslut som rör eleverna själva.  

 

Viktigt för att uppnå egenmakt är vilja och mod för att kunna påverka, som Servian (1996) 

beskriver. Båda skolorna skapar underlag för att vilja och skapa mod till att påverka genom att 

de dels låtit eleverna ta del av valdebatter och information dels att eleverna tillåtits rösta på 

lektionstid. Skolan har gett eleverna tillträde till demokratiska processer. Till faktum hör att 

alla elever inte har röstat trots förutsättningarna. Vad avvikandet från att rösta beror av är 

olika men samtliga kan ge indikatorer på att egenmakten minskar eller har gått förlorad. 

 

Av de elever som svarat att de är med i en förening anser merparten att det går att påverka sin 

förening. I teorin ger detta egenmakt i form av att möjligheten till att påverka en institution 

och eventuellt förändra dess värdegrund. Om så är fallet i just dessa elevers föreningsliv kan 

vi inte svara på då vi inte gått mer på djupet inom denna fråga.             
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5.4.4. Valdeltagandet och demokratiteorierna  

Valdeltagandet var relativt högt i båda skolorna, vilket kan tyckas ligga till grund för en 

fungerande demokrati. En väl fungerande demokrati kräver att medborgarna deltar i olika 

beslut som berör dem själva och det samhälle som de lever i. Möjligheten till att påverka 

samhället medför ett ökat intresse för politik vilket bidrar till en större kunskap kring 

samhällspolitiska frågor. Eleverna i vår studie har via sina respektive skolor erbjudits att delta 

i skolvalet vilket ger dem en möjlighet till att påverka. Denna möjlighet ska enligt teorin öka 

deras intresse för det de kan påverka, likt en godartad spiral för växande engagemang. Värt att 

poängtera i den här studien är att eleverna genom skolvalet inte har möjligheten att påverka 

någonting reellt sett. Skolvalet kan mer ses som en övning inför det ”riktiga” deltagandet i 

riksdagsvalet. Detta faktum kan misstänkas påverka elevernas incitament till att rösta i 

skolvalet då meningsfullheten kan ifrågasättas. Det kan tänkas att eleverna ser större 

meningsfullhet i andra kanaler för att påverka samhället, till exempel genom demonstration.  

 

Av intresse är att se de bakomliggande faktorerna för elevernas valdeltagande. Orsakerna 

bakom ett valdeltagande påverkar till viss del legitimeringen utav röstningen. Anledningarna 

till att rösta skiljer sig åt mellan de olika skolorna. I storstadsskolan röstade de flesta eleverna 

för att de ville påverka. Likaså i landsortsskolan angav de flesta eleverna att anledningen var 

att påverka. Intressant är dock att skillnaden mellan anledningarna påverka och för att någon 

bad mig inte skiljer sig åt mer än några procentenheter på landsortsskolan. För att legitimera 

röstningen krävs det enligt teorin kring deltagardemokratin att de som röstar agerar 

ansvarsfullt och tar sitt ämbete som valdeltagare på största allvar. Utifrån vår empiri kan detta 

ifrågasättas, särskilt vad gäller landsortsskolans resultat. Även svaren utifrån enkäterna 

angående anledningarna till att inte rösta spär på ifrågasättningen. Anmärkningsvärt är att en 

tredjedel av dem som inte röstade på landsortsskolan angav att anledningen var ”vill inte”. På 

storstadsskolan angav de flesta att tidsaspekten spelade störst roll, de hade inte tid.  

 

Resultatet av ovanstående kan utgöra en grund i argumentationen för en elitdemokrati, utifrån 

Schumpeters (1950) kriterier. Valdeltagandet är förvisso högt men anledningarna till att rösta 

varierar. Att en stor del av eleverna vid landsortsskolan angav anledningen ”för att någon bad 

mig” medför att man kan ifrågasätta huruvida individerna är ansvarsfulla och rationella i sitt 

agerande eller ej.  
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5.4.5. Demokratiteorierna & föreningslivet 

 Som en underliggande teori under deltagardemokratin återfinns begreppet civil society. 

Deltagande kan även ske på lägre ickepolitisk nivå i samhället som förberedelse för den 

demokrati som kan återfinnas på högre nivå, typ partipolitik. Eleverna i båda skolorna hade 

ett rikt föreningsliv när undersökningen gjordes, cirka 50 procent av de tillfrågade var 

medlemmar i en eller flera föreningar. Föreningslivet inbjuder till ideellt engagemang samt 

möjlighet till att kunna påverka den organisation man är medlem i vilket utgör grunden till 

teorin civil society. Landsortsskolans elever hade ett relativt rikt ideellt engagemang, cirka 70 

procent jämfört med eleverna på storstadsskolans cirka 50 procent.  

 

Enligt den teori vi precis har beskrivit finns det ett samband mellan det engagemang samt 

deltagande som sker på lägre nivå och vice versa som sker på högre nivå. I denna studie har vi 

undersökt sambanden mellan elevernas individuella engagemang på lägre nivå och om de har 

röstat eller ej i skolvalet med hjälp av olika korstabeller. Vi har dels undersökt sambandet 

mellan föreningsmedlemskap och valdeltagande. Resultaten skiljer sig åt mellan de båda 

skolorna. Landsortsskolan ger oss samband som styrker varandra. Vi kan dels se ett samband 

mellan att ha röstat i skolvalet och föreningsmedlemskap. Dels ett samband mellan att inte 

röstat och att inte vara medlem i någon förening. Storstadsskolans resultat gav inte större 

skillnader i sambanden i samma korstabell. Ett annat intressant samband i sammanhanget är 

korstabellen som berör ideellt arbete och valdeltagande. Detta samband har vi svårt att utläsa 

då landsortsskolan visar på ett osäkert resultat och storstadsskolan visar inga större skillnader 

i sambanden.  
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6. Sammanfattande resultat 
I detta kapitel avser vi att svara på studiens frågeställningar utifrån det insamlade materialet. 

Den fjärde frågeställningen återges inte enskilt utan genomsyrar de tre första 

frågeställningarna.  

 

6.1. Hur ser engagemanget ut hos eleverna? 

Eleverna i båda skolorna visade på ett stort engagemang i föreningslivet. Det fanns många 

elever som var medlemmar i en eller flera föreningar men graden av ideellt arbete var 

varierande. Det visade sig att cirka 50 procent av eleverna på båda skolorna var medlemmar i 

en eller flera föreningar, föreningsmedlemskapet var dock något högre på storstadsskolan, 

men inte märkbart. Av de elever på landsortsskolan som var medlemmar i en förening 

engagerade sig cirka 70 procent i ideellt arbete. Motsvarande siffra på storstadsskolan var 

cirka 50 procent.  

 

Enligt intervjun på storstadsskolan återfanns det stort engagemang hos eleverna i den lokala 

styrelsen där eleverna hade majoritet. I jämförelse med den lokala styrelsen hade dock 

elevrådet ett tynande engagemang. Elevrådets syfte kan ifrågasättas då de elever som deltog 

var där för att synas, enligt lärarens utsagor. Angående landsortsskolans elevråd har vi tyvärr 

inga uppgifter och kan därför inte uttala oss kring engagemang.  

 

Enligt det individuella medborgarperspektivet samt det insamlade materialet tolkar vi det som 

att ungdomarna är relativt engagerade.  

6.2. Hur påverkar graden av engagemang benägenheten att rösta hos 
eleverna? 

Enligt vårt resultat hade båda skolorna ett högt valdeltagande. På landsortsskolan är 

sambandet mellan att ha röstat och föreningsmedlemskap starkare än sambandet mellan att 

rösta och inte vara medlem, dock är det ingen större märkbar skillnad. På storstadsskolan är 

de båda sambanden ungefär lika, det är inga större skillnader på resultatet.  

 

Resultatet visar inga tydliga tendenser på att engagemanget skulle påverka elevernas 

benägenhet att rösta.  
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6.3. Hur har skolan påverkat eleverna att rösta?  

Båda skolorna har engagerat sig i skolvalet genom debatter, bokbord och med passande inslag 

i ordinarie undervisning. De intervjuade lärarna visade på ett stort intresse för skolvalet och 

organisationen kring ovan nämnda fenomen. Engagemanget kan ha smittat av sig och därmed 

påverkat eleverna. Att båda skolorna dessutom lät eleverna att organisera delar av valet kan 

också ha fungerat som draghjälp.  

 

Resultatet visar på skillnader mellan skolorna. Landsortsskolan visar inte på några större 

samband mellan skolans engagemang och elevernas valdeltagande. På storstadsskolan 

däremot styrker sambanden varandra och visar en tendens till att skolans engagemang är av 

betydelse för elevernas valdeltagande.  
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7. Slutdiskussion & egna reflektioner 
När uppsatsarbetet sattes igång under höstterminen 2006 var vi förväntansfulla och spända 

inför det som skulle komma. När vi hade hittat ett ämne som kändes rätt började vi fundera på 

tillvägagångssätt och teorier. I och med dessa funderingar utformades, mer eller mindre, en 

hypotes om hur enkätens och intervjuernas resultat skulle se ut. Som vi tidigare nämnt har 

elevernas engagemang inte någon större koppling till valdeltagandet. Vi trodde att resultatet 

skulle visa sig vara tvärtom. Vår förhoppning är att resultatet inte har påverkats av vår 

föreställning. 

 

I framtiden har vi förhoppningar om att verka för ett engagemang och intresse hos eleverna. 

Genom att använda civil society kan vi sträva efter den demokratiska diskussion som bidrar 

till en demokratisk fostran. Tillsammans med deliberativa inslag i civil society kan 

klassrummet vara en samlingsplats för dessa diskussioner samt fostran av demokratiska 

attityder. Eleverna kan utveckla möjligheter till att kunna påverka sin vardag. Även om den 

stora demokratin är viktig och kanske den som känns mest avgörande vid beslut är den lilla 

demokratin en grundförutsättning för att den stora demokratin ska fungera.  

 

Arbetes gång har ibland känts jobbig och lång men i alla högsta grad givande och intressant. 

Många lärare och elever är upptagna med skolarbete, speciellt vid jul, och det kan därför vara 

svårt att undvara tid för frågvisa studenter. I och med detta har vi fått vara flexibla och 

anpassningsbara vilket vi upplever vara en positiv erfarenhet.  

 

Det finns både för- och nackdelar med att skriva uppsats tillsammans. Vi har upplevt att 

samarbetet har varit positivt och lärorikt. Under resans gång har vi haft en löpande diskussion 

gällande uppsatsen vilket har fungerat likt ett bollplank. Vi ser detta som en förberedelse för 

vårt kommande yrkesliv där kommunikation med kolleger är a och o för att ett samarbete ska 

kunna fungera.  

 

Att granska elevers engagemang och attityder på en kortare tid är inte lätt, därför kan det vara 

av intresse att utöka undersökningen. Undersökningen kan göras mer omfattande där flera 

skolor kan ingå och där undersökningen löper över en längre tid för att se förändringar i 

attityd och engagemang. Det kan också vara möjligt att följa några elever på varje skola för att 

få en djupare förståelse samt för att få en bättre inblick i tänkbara förändringar. Om man vill 
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utöka undersökningen ytterligare kan man använda sig av de föreningarna som eleverna är 

medlemmar i för att få en insyn i föreningars arbete för en demokratisk process, även om den 

är medveten eller ej.  

 

Sammanfattningsvis är vi nöjda med den demokratiska process vi har upplevt i och med 

denna uppsats. Vi har använt oss av våra individuella och gemensamma erfarenheter för att 

tillsammans med elever, lärare samt litteratur skapat en uppsats som förhoppningsvis väcker 

intresse för demokrati, engagemang och positiva attityder.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät  

Detta är en enkät som ingår i en studie som görs av två lärarstudenter vid Växjö Universitet. 

Det är frivilligt att fylla i enkäten men vi är ytterst tacksamma om Ni ställer upp då varje 

enkät är mycket värdefull för studien. Självklart är ni anonyma när ni fyller i enkäten. Namn 

ska inte skrivas på enkäten. Tack ännu en gång för att Ni ställer upp! 

 
 
Går du på en gymnasieskola i Växjö?_________ 
 
1. Vad gör du på fritiden? (Du kan kryssa flera alternativ) 
( ) utövar idrott 
( ) umgås med familj och vänner 
( ) jobbar extra  
( ) annat, vad:________________ 
 
2. Är du med i någon förening? 
( ) Ja 
( ) Nej (om nej, gå vidare till fråga 9) 
 
3. Vilken/vilka förening/ar är du med i? (Nämn alla) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Kan man engagera sig i din/a förening/ar? 
( ) Ja 
( ) Nej 
 
5. Hjälper du till med något i din förening? 
( ) Ja 
( ) Nej 
 
6. Hur mycket tid i veckan lägger du ner på din förening, dvs. ideellt arbete? 
( ) 0 timmar 
( ) 1 timma eller mer 
 
7. Uppmuntrar din/a förening/ar till engagemang, så som ideellt arbete? 
( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
 
8. Tycker du att du kan vara med och påverka din/a förening/ar? 
( ) Ja 
( ) Nej 

1/2 
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9. Röstade du i det senaste skolvalet? 
( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Kommer ej ihåg 
 
10. När röstade du i skolvalet? 
( ) På lektionstid 
( ) På rast/fritid 
( ) Röstade ej 
 
11. Om du röstade, varför valde du att rösta? (Du kan kryssa i flera alternativ)  
( ) För att kunna påverka 
( ) För betygets skull 
( ) För att någon bad mig göra det 
( ) Annat:___________________________________________________________________ 
 
12. Om du inte röstade, varför valde du att inte rösta? 
( ) Ville inte 
( ) Hade inte tid 
( ) Annat:___________________________________________________________________ 
 
13. Har skolan uppmärksammat skolvalet? 
( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
 
14. Uppmärksammades skolvalet på lektionstid? 
( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
 
15. Gjorde några partier reklam för sig själva under valperioden i skolan? 
( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
 
16. Fick du möjlighet att rösta på lektionstid? 
( ) Ja 
( ) Nej 
( ) Vet ej 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Anna Victorsson  
Hanna Fälth  
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 
Punkterna ligger till grund för en diskussion. 

• Varför har er skola anmälts till att deltaga i skolvalet? Gör skolvalet nytta i skolans 

olika uppdrag? (Inledningsfråga). 

• Hur har ni arbetat med skolvalet i undervisningen? Hur mycket tid har lagts ned på 

detta ämne? Engagerar ämnet eleverna? (Prioriteras skolvalet i undervisningen? 

Skolans engagemang? Begreppet engagemang kommer att beskrivas). 

• Prioriteras skolvalet? På vilket sätt? (Kontrollfråga). 

•  Påverkas elevers benägenhet till att rösta i skolvalet av skolans verksamhet? På vilket 

sätt? (Vi är medvetna om att det är en hypotetisk fråga men vi är trots det intresserade 

av diskussionen som kan följa). 

• Hur ser ni på elevernas engagemang i skolan? Dvs. hur pass eleverna är engagerade 

ideellt (skolföreningar, t.ex. elevrådet)? Finns det ett intresse hos eleverna för dessa 

föreningar? (Vi är intresserade av hur det ser ut i skolan och om lärare/skolledning 

har kontakt med elevrådet och om de är medvetna om deras funktion. Vid behov 

kommer vi att diskutera begreppet förening).  

• Hur gör ni för att engagera elever förutom i ordinarie undervisning, t.ex. temaveckor, 

självstudier, studiebesök och liknande?  (Vi är nyfikna på om skolan öppnar upp nya 

vägar för att få in deliberativa inslag i undervisningen)  

• Kan skolan påverka elevers engagemang? På vilket sätt? (Vi eftersöker skolans vilja 

att engagera eleverna).  

• Vilken slags undervisningsform används mest på skolan? Katederundervisning? 

Grupparbete? Projekt? (Här eftersträvas en inblick i skolans deliberativa inslag i 

undervisningen). 

 
 


