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ABSTRACT 

 

This paper is supposed to get an answer to how teenagers in a municipality in Kalmar 

Län in Sweden think about their individual role in a community. The essay is a 

comparative investigation at how age can affect teenagers's sight at the community, 

based on contractualistic approach. The background issue clarifies the objectives and 

guidelines how the schools should work with the social norms and values. The method 

for this studie is a quantitative survey in which students in two different classes are 

compared. The method for comparing takes place using the theoretical position, which is 

based on the individual's social maturity in the Swedish society. The results showed that 

the younger students felt more sympathy and solidarity with their fellow men than the 

older students. This can be explained by the older students embraced empowerment to a 

greater extent. 
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1 INLEDNING  

I bakgrunden presenteras varför problemet är relevant att undersöka och hur problemet 
påverkar elevers synsätt på medmänniskor.  

 

1.1 Introduktion  
 Den främsta anledningen till undersökningsfrågan uppdagades på en verksamhetsförlagd 

utbildning, då elever i årskurs 8 på högstadiet hade exceptionellt starka åsikter om synen 

på andra människor i samhället. Deras fokus låg främst i att den egna individen skulle må 

bra och ha det så bra som möjligt. Deras syn på samhället var att den egna individen skulle 

klara sig själv och då människor inte klarade av ett liv utan ekonomisk eller social hjälp 

upplevdes det som självförvållat. Att dela med sig av egna pengar till människor i behov 

sågs som otänkbart. Den primära frågan som ska besvaras handlar om huruvida detta, vad 

jag skulle beteckna som nyliberala synsätt är en fråga om individens samhälleliga mognad. 

Den andra frågan leder till andra frågor som också kommer att involveras i studien, vilka 

behandlar de riktlinjer skolan ska förmedla om solidaritet, självförverkligande, rättigheter 

och skyldigheter gentemot andra samhällsmedborgare.  

 

I aktuella debatter och ny litteratur framkommer att dagens ungdomar i välfärdssamhället 

mår allt sämre. Lindblad och Lindgren betonar (2010, s 116) hur allt fler människor blir 

mer individualiserade och ensamma. Skulden läggs på de värderingar samhället och 

familjen överlåter på sina barn och ungdomar. En av orsakerna Lindblad och Lindgren tar 

upp är självförverkligande och individens rättigheter i relation till familjens, gruppens och 

samhällets behov. Detta leder till att individen tvingas fatta egna beslut och inte förväntas 

förlita sig på tidigare traditioner och strukturer. Att ”satsa tillsammans” har istället ersatts 

av att ”satsa på sig själv”. 

   

1.2 Problemformulering 
Problemet som uppstår är att de demokratiska värden skolan ska förmedla, så som 

solidaritet med svaga och utsatta, inte uppfylls av skolan, att det avsedda budskapet inte 

går fram. Det aktuella synsättet om individens självförverkligande har lett till att solidaritet 

och gemenskap hamnar i skymundan för den egna individen. Det svenska 
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välfärdssamhället har blivit allt mer individualiserat och individen förlitar sig mer på staten 

än på sin omgivning (Lindblad & Lindgren, 2010, s 118).  

 

1.2.1 Problembakgrund 
Studien vilar på aktuella styrdokument, vilka är Läroplanen från grundskolans senare år 

(Lgr-11) och Läroplanen för gymnasieskolan (Lgy-11). I dagens skola åligger ett stort 

ansvar på enskilda lärare och på den lokala skolverksamheten att förmedla och att 

konkretisera statens mål för hur en svensk skola ska bedrivas och vilka resultat skolan och 

eleverna ska uppnå. Lärarna ska i praktiken direkt under skolans ledning förmedla 

läroplanen och kursplanen samt förmedla vad som förväntas av eleverna. Tidigare 

bestämdes i detalj hur skolan skulle arbeta av riksdag och regering, men i de senaste 

läroplanerna har endast riktlinjer och mål angetts. Hur skolan ska uppfylla dessa mål och 

riktlinjer är upp till varje rektorsområde, där arbetssätt, organisation och metoder lämnas 

utanför läroplanerna (Lund & Nilsson, 1995, s 59-60). Inte heller vilka metoder skolan ska 

använda sig av för att förmedla de normer och värden som beskrivs i läroplanerna finns 

med.  

 

I Läroplanen för grundskolans senare år, finns en kort beskrivande text om vilka normer 

och värden, om en övergripande samhällsyn som skolan ska förmedla till eleven. I Lgr -11 

(Skolverket, 2011, s 12) står det:  

 

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk 
vardaglig handling”. 

 

Beskrivningen från Lgr- 11 är övergripande och lämnar detaljer utanför, medan Lgy-11 är 

betydligt mer utförlig, då begrepp om mänskliga rättigheter, lika värde och jämställdhet 

och solidaritet tillkommer under rubriken ”Normer och Värden”. Frågan som uppstår är 

hur skolan arbetar med ”Normer och Värden” i Läroplanen. 

 

I lgy-11 (Skolverket, 2011, s 11) står det: 
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”Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 
samt solidaritet mellan människor. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och 
stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa 
komma till uttryck i praktisk vardaglig handling”. 

 

Eftersom ”Normer och Värden” är tänkta att grunda sig på skolans organisation, är det 

rektorsområdets ansvar för att dessa mål och riktlinjer förmedlas korrekt, dels när det gäller 

vilka metoder och dels vilket material som ska användas. Rektorsområdets ansvar ska 

komma till uttryck genom praktisk handling. Denna praktiska handling brukar ske inom 

skolans institution, med hjälp av inköpt material eller med hjälp av egna lärargrupper som 

utvecklar konkreta metoder för att främja gemensam värdegrund och solidaritet.  

Eftersom Lgy-11 har en mer utvecklad riktlinje än Lgr- 11 är det intressant att undersöka 

om eleverna har utvecklat en större förståelse för ”Normer och Värden” inom samhället 

allt eftersom de blir äldre. Den empiriska bakgrunden ger stöd åt forskningsfrågans 

relevans inom skolan då en jämförande studie kan ta form. 

 

1.3 Syfte och frågeställning  
Eftersom frågan om solidaritet i samhället kontinuerligt dyker upp, är syftet att undersöka 

om tonåringars attityder kring välfärdssamhället förändras utifrån deras samhälleliga 

mognad. I uppsatsens mening innebär detta: förståelse för andra medborgare, solidaritet 

och gemenskap med andra medborgare och individens rättigheter och skyldigheter, vilket 

förklaras i teorin om samhällskontraktet. Samhällskontraktet är en teori som grundar sig på 

att människor av fri vilja ansluter sig till ett samhälle med dess lagar och regler, men också 

för samhällets skydd mot andra individer Den samhälleliga mognaden kommer att mätas i 

ålder hos eleverna, elever i årskurs 8 och elever i årskurs 2 på gymnasiet. Den empiriska 

bakgrunden ligger som stöd för den jämförande metoden. 

 

Undersökningen avser att besvara:  

− Elever och deras individuella roll i samhällskontraktet. 
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1.4 Begreppsdefinition  

Det begrepp som följer studien och bör förklaras är samhällelig mognad, vilket är taget 

från social mognad. I studien appliceras social mognad på en omfattande och mer abstrakt 

nivå än den vanliga sociala mognaden som kännetecknas av människor i 

barnets/ungdomens närmaste omgivning. Samhällelig mognad kännetecknar istället 

samhället och individerna i det, som objekt och subjekt.  
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2 TEORI 

Fokus i studien kommer att ligga på två teorier, där den första teorin behandlar 

samhällskontraktet och dess syn på människors roll i samhället och den andra teorin 

behandlar samhällelig mognad med hjälp av utvecklingspsykologi. Det största fokus 

kommer dock att ligga på den första teorin om samhällskontraktet. Eftersom varianter av 

samhällskontraktet än i dag appliceras i olika stater och institutioner är det av vikt att förstå 

hur dessa är tänkta att fungera. De viktigaste dragen i samhällskontraktet kommer att 

sammanfattas i punktform, där punkterna står i hierarkisk ordning.  

 

2.1 Samhällskontraktet   

Hobbes och Locke 

Den politiska idé som Hobbes och Locke arbetade fram på 1600-talet skulle komma att 

definieras som samhällskontraktet. Kontraktet var inget verkligt dokument utan en påtaglig 

politisk idé. Makten byggdes på en överenskommelse mellan de styrande, staten, och 

folket. Grunden för styrelseskicket skulle vara att staten skulle tjäna folket och dess 

intressen (Hermansson & Jacobsson, 1998, s 42). Enligt Hobbes anslöt sig människorna till 

en stat eller en furste av självbevarelsedrift för att inte förgöra sig själva som ett led av 

naturtillståndet, vilket kom att prägla Hobbes samhällskontrakt. Människorna som anslöt 

sig överlämnade all styrande makt åt staten, vilken skulle hålla ordning och bringa säkerhet 

mellan de människor som anslutit sig till samhället och skydda mot de människor som sågs 

som ett hot. Uppfyllde statsmakten inte sin del av ansvaret skulle folket fritt ha rättighet att 

välja en ny styrande stat som uppfyllde människornas krav på säkerhet (Strahl, 2009, s 66).  

 

Hobbes och Benthamn 

Enligt Hobbes och Bentham behövdes ett överordnat maktansvar för att minska de 

konflikter som uppstod mellan folket. Det överordnade maktansvaret skulle väljas av de 

styrda och med eget ansvar skulle de styrande (staten) också kunna stå inför rätta inför 

folket om maktmissbruk uppdagades (Strahl, 2009, s 66). Det som skilde Hobbes från 

Bentham var att Bentham menade att staten skulle se till individernas intressen utan risk 

för oförutsedd politisk inblandning, att folket fritt skulle kunna ägna sig åt ekonomiska 

affärer, byta arbete och skaffa sig privata tillgångar (Held, 2005, s 126). 
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Bentham och utilitarismen  
Kritiken mot samhällskontraktet enligt Bentham som var utilitarist, var att 

samhällskontraktet kunde vara vilseledande, då han ansåg att samhällskontraktet inte 

kunde förklara medborgarnas intressen och förpliktelser gentemot staten. Han var 

inspirerad av naturlagarna som förklarade hur människor försökte maximera sitt 

välbefinnande och minimera sitt lidande. Samhället bestod av människor som försökte dra 

så mycket nytta som möjligt av det som fanns, vilket ledde till att människors intressen 

alltid skulle befinna sig i konflikt med varandra då deras intressen skulle komma att krocka 

(Held, 2005, s 125).  

Det centrala antaget i utlitarismen var att det gemensamma bästa på flera samhällsområden 

endast kunde uppnås då människorna konkurrerade med varandra och ägnade sig åt 

nyttomaximering med minimal statlig inblandning (Held, 2005, s 126). De rättigheter som 

människorna hade enligt utilitarismen byggde på en förståelse av intressen som 

sammanfaller med samhällets nyttomaximering vilket innebar att individernas rättigheter 

inte borde strida mot det allmänna bästa (Roberts & Sutch, 2007, s 215). 

 

Den andra sidan av utlitarismen var att staten borde ha en stark inblandning när det gällde 

att minska orätt eller brott begångna av individer, grupper och klasser. Staten skulle främja 

säkerhet i samhället och saknas detta begränsades produktiviten, handeln minskade och det 

allmänna välståndet försämrades. Benthamn menade att om valet stod mellan medborgerlig 

jämlikhet och säkerhet, skulle säkerheten prioriteras eftersom det låg i människornas 

egenintressen att bli skyddade av staten hellre än att vara jämlik med varandra. Detta 

antagande grundar sig i samhällskontraktets teser (Held, 2005, s 128-129). 

 

Välfärdsamhälle som samhällskontrakt  

I ett välfärdssamhälle finns flera sammanvävda filosofiska idéer, däribland socialism och 

liberalism. Enligt Rooksby (2012), anses socialismen ofta gynna utbyggandet av 

jämlikheten i samhället. Konflikten som uppstår är när de liberala filosofiska idéerna 

krockar med de socialistiska uppfattningarna. De liberala idéerna kännetecknas av 

medborgerlig frihet gentemot staten och de socialistiska idéerna kännetecknas av statlig 

inblandning. Det viktigaste antaget är dock att frihet och jämlikhet existerar sammanvävt, 

ett led som enligt Rocksby (2012, s 497) grundar sig på naturtillståndet. 
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Sammanfattning av samhällskontraktet i hierarkisk ordning  

• Samhällskontraktet hänvisar till att folket ska ha en styrande stat som ska förvalta 

folkets intressen 

• I samhällskontraktet överger medborgarna en del av sin frihet i utbytet av skydd 

• Samhällskontraktet föreskriver att människors intressen i grund och botten vilar på 

naturrätten, - alla är jämlika 

 

2.1.1 Relationen mellan individer i samhällskontraktet  
Enligt Hobbes och Lockes samhällsfilosofi karakteriseras den enskilda människans 

agerande utifrån naturrätten. När två separata människor lever inom ett samhällskontrakt 

ska båda ses som jämlikar som valt ett liv sida vid sida i ett samhälle (Baker, 2006, s 23). 

Den egna individen ses som subjektivt tänkande med en hjärna, ett hjärta och sina sinnen, 

kroppen utgör ett objekt i samhället precis som alla andra människor också gör. Den 

grundläggande synen på människan som subjekt och objekt utgör kärnan för synen på 

andra människor som jämlika eftersom grunddagen inom naturtillstånden och i människans 

natur återfinns i samhällskontraktet (Darwall, 2002, s 11-12). Freden som ska upprätthållas 

inom samhället förklaras av Rousseau; att människor naturligt inte är fiender, utan det är 

då de lever primitivt oberoende av varandra som relationen mellan dem inte är stabil nog 

att upprätthålla trygghet. Civilisation och relationen mellan människorna formas till en 

gemenskap då människorna av fri vilja ansluter sig till samhällskontraktet (a.a., s 60-61).   

 

2.1.2 Individer och gruppen i samhällskontraktet 
Hobbes (2004, s 142-143) uttrycker att individer som tycker likadant flyter samman i en 

enda massa. När en individ senare representerar massan eller gruppen blir gruppen en enda 

person genom företrädaren. Om representationen består av flera människor måste flertalets 

röst betraktas som allas röst. Baker (2006, s 31) bygger vidare på Hobbes tes om att 

människor som grupp ansluter sig till företrädare för att denne ska förvalta deras intressen 

inom samhället. Att människorna ansluter sig till samhället till en början förklaras av det 

osäkra livet gentemot andra människor utanför samhällskontraktet, där ett ”allas krig mot 

alla råder”, eftersom människan ansluter sig till samhället av den fria viljan ska därför 
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samhället och grupperna i samhället folkstyrt representera det faktiska samhället (a.a. s 10-

12). Den sociala pakten som sker ger även makt åt den som företräder folket, då privata 

människor skapat denne och gett denne frihet att företräda dem. Dock skriver Darwall 

(2002, s.72) att företrädaren för gruppen själv har rättigheter och skyldigheter gentemot 

gruppen att uppfylla. 

 

2.1.3 Relationen mellan individer och samhället i samhällskontraktet 
Locke utvecklade senare Hobbes idé om samhällskontraktet kom att präglas av att alla 

människor innehar ett naturtillstånd, vilket innebär ett tillstånd där människor av naturen är 

fria att bestämma över sig själva och sina egna handlingar. Liksom Hobbes menade också 

Locke, att folket övergav en del av sin frihet för att staten skulle bringa säkerhet i 

samhället, makten att utfärda lagar var därför av största angelägenhet för folket då de 

kunde påverka hur samhällskontraktet skulle se ut. Lagen skulle inte enbart följas av 

undersåtarna utan också av de styrande. Detta skulle ske genom en uppdelning av hur 

lagen utformades och verkställdes. Uppdelningen ledde till två delar: den lagstiftande delen 

och den verkställande delen, vilket fortfarande är fallet i flera länder idag (Hermansson & 

Jacobsson, 1998, s 46-48). ”Människans allmänna natur och förnuft skulle vara den (enda) 

grunden för regelverket” Guneriussen, 1997, s 110. 

 

Folkviljans förverkligande i form av lagar och medbestämmande rättigheter är av högsta 

grad relevant i argumentationen för att legitimera politiska beslut. När politiken 

överensstämmer med folkets vilja uppnås demokrati och samhällskontraktet kan ses som 

fungerande. För den liberale som anser att individen kommer i främsta rummet är det inte 

självklart att tillskriva folkviljan en central ställning då alla människor inte tycker lika 

(Gilljam & Hermansson, 2003, s 30-31).  

 

2.2 Ungdomars samhälleliga mognad 

Utvecklingen från att vara barn till att bli den vuxna medvetna människan sker genom 

processer. Socialisation sker kontinuerligt då barn och ungdomar införlivar normer och 

värderingar omgivningen har. Socialisation innebär även att personen i fråga måste kunna 

se sig själv med andras ögon, denna process beskrivs av Erasmie (1972, s 78) som en 
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process från att vara det egocentriska barnet till att bli mer mogen och senare bli vuxen.  

Inom socialpsykologin brukar vanligtvis tre typer av grupper nämnas som underlag för att 

förklara olika betydelser av gruppkonstellationer. Den första gruppen benämns som 

primärgrupp och är den typ av grupp som karaktäriseras av nära förbindelser, i denna 

grupp räknas familjen. Sekundärgruppen kännetecknas av tillfälliga relationer mellan 

medlemmarna, här räknas exempelvis aktiviteter och föreningar in. Den tredje gruppen 

betecknas som social grupp, vilken avser olika siktningar inom samhället. Dessa 

skiktningar ses enligt Erasmie (1972, s 87) som värderingar i samhället, t ex politik och/ 

eller härkomst.  

 

För att förstå hur ungdomar agerar socialt i samhället kommer tre aspekter av 

socialisationsmognad att förklaras. Dessa aspekter härrör från de tre 

socialisationsgrupperna. Primärgrupp beskrivs som: individers mognad gentemot andra 

individer. Den andra aspekten är sekundärgrupp och förklaras som: individers mognad i 

gruppen och den sista aspekten, social grupp beskrivs som: individers mognad inom 

samhället. 

 

2.2.1 Individens mognad gentemot andra individer 
Enligt Rasmussen (1970, s 144) utvecklas barnets sociala beteende till en början i 

primärgruppen. I de första åren utvecklas barnets sociala förmåga från att vara begränsat 

individuellt till att bli utvidgat och icke begränsat. Genom gemenskap uppstår nya 

möjligheter varigenom barnet ser andra individer och ett behov till större enheter inriktas 

eftersom människor i grund och botten trivs bäst i flock (a.a.).    

 

I fråga om ungdomars individualism och varför detta kommer till uttryck, förklaras av 

Sylvander (1982, s 48) bero på att de flesta ungdomar tampas med egna behov och 

omvälvningar från att vara barn till att bli vuxen. Dessa omvälvningar bidrar till att de inte 

förmår att tänka på andra än sig själva menar Sylvander, men i och med att barnet övergår 

till att bli mer medveten sker den sociala utvecklingen vanligtvis i början till ungdomars 

egna förtrogna då ”Förmågan att kunna ge och att kanske kunna avstå till andra brukar 

märkas först i förhållande till kamrater” (Sylvander, 1982, s 48). Relationen till bästa 
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vännen formas av samarbete istället för tävlan under denna period. I andra sammanhang, så 

som i hemmet kan ungdomen vara hjälpsam mot småsyskon och föräldrar i och med att 

barndomens individualism eller rättare sagt egoism sakta växer bort. Barndomens egoism 

kännetecknas av att barnet endast ser sig själv i omgivningen och har svårt att uppfatta 

andras individers behov (a.a.), men Rasmussen (1972, s 144) hävdar att barnet 

kontinuerligt övar sig på sina sociala färdigheter. Faktorer som gör att ungdomen utvecklar 

ett socialt samarbete är: krav på arbete inom hemmet för det gemensamma bästa vilket är 

en form av samarbete inom primärgruppen. Eftersom utvecklingen av moral och ideal är en 

komplicerad inre process är det av vikt att ett konstruktivt samspel inom familjen pågår där 

ungdomen kan se sina handlingar med andra ögon (Sylvander, 1982, s 49).  

 

2.2.2 Individens mognad gentemot grupper 
För att beskriva vilken syn ungdomar kan ha på dagens samhälle kan begreppet 

empowerment komma till stor användning. Ungdomar formas av den rådande 

samhällstrukturen, då innebörden av begreppet blivit så pass vedertaget att de allra flesta 

människor har upplevt det. Begreppet empowerment innebär att den egna människan kan 

förbättra sin egen situation till vad de själva vill. Ungdomar idag blir allt mer fostrade av 

samhället men också av sina föräldrar, att då de själva har makt, kontroll och självtillit, kan 

de göra- och bli vad de vill. Begreppet innebär en strävan efter att nå kontroll som vilar på 

demokratisk grund och på en stark känsla för mänskliga rättigheter. Därför är kopplingen 

mellan empowerment på individuell nivå och empowerment på kollektiv nivå betydelsefull 

för ungdomar då denna syn kan förklara varför synen på andra mäniskor ser ut som den 

gör. Den vanliga synen är att människor valt sin egen livssituation, då livssituationen inte 

är önskvärd har människor själva makten att påverka sitt eget liv.  Nilsson (1996) menar 

att: 

”Det är först när vi som individer har utvecklat en medvetenhet om våra egna intressen, 

känslor, sociala villkor som vi kan förväntas visa solidaritet. – välfärdsdefinition av 

betydelse för människor i alla åldrar och är en metod till att påverka och förändra de 

egna livsvillkoren. Empowerment syftar till att skapa resurser för motstånd och 

förändring” (red. Nilsson, 1996, s130-131). 

 

Att ungdomar beskriver och skyller andras problem som deras eget fel kan härledas ur just 

empowerment, som kan tolkas som att varje individ ansvarar för sitt eget liv och för sin 
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egen situation. Ungdomar kan tendera till att förklara samhället utifrån egna givna mönster 

och normer (a.a.). Samhället ur ett empowerment perspektiv ses som en samling med 

arrangemang för att tillgodose individuella önskningar eller krav, individen har själv 

makten om hur dessa önskningar och krav ska tillgodoses (Askeheim & Starrin, 2012, s 

22-23). Erasmie (1972, s. 151) skriver att för att detta ska motverkas bör ett övergripande 

mål vara att fostra personligheten till att bli mer social. Detta menar Erasmie (a.a.) skulle 

ske genom att låta eleven öva genom att verka och leva i gemenskap där eleven får 

samverka i grupper och diskutera olika beslutsprocesser, detta skulle senare leda till mer 

tolerans och förståelse (a.a.). 

 

2.2.3 Individens mognad gentemot samhället  
Ungdomar återspeglar de förväntningar som samhället ställer på dem genom uttryck i 

konventioner, vanor, lagar och förordningar, detta kan härledas till deras föräldrar och 

samhället som tillgivit dem detta genom normer (Ramström, 1991, s 80). Den integrering 

till samhället ungdomar bearbetar är till en början en övergångstid, då första steget är 

relatering till andra individer och senare en relatering till det vuxna samhället. I själva 

verket är detta som en orientering av vuxenvärlden (a.a. s120-121).   

 

I familjen och i skolan utvecklar barn och ungdomar kunskap om normer och sociala regler 

människor emellan och en känsla av ”innanförskap” och en känsla av samhörighet med 

andra människor i samhället. Samhörigheten med föräldrarna och ”innanförskap” gör att 

ungdomen tar till sig de normer och värderingar som förmedlas och görs till sina egna. 

Effekten blir att de regler som finns i samhället inte ses som lättflyktiga utan allmängiltiga 

(Andersson, 2001, s 55).  

 

De människor som inte är ”innanför” empowerment är ofta människor som befinner sig på 

samhällets utkant, det vill säga människor som i hög grad är beroende av statligt stöd till 

exempel arbetslösa, invandrare, sjuka med flera (Askheim & Starrin, 2012, s 104). Olika 

medel för att uppnå socialt liv och innanförskap inom samhället ses som medel för att 

förvekliga individuella mål. Att ungdomar väljer andra vägar än sina föräldrar kan ses som 
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en frigörelseprocess, men också som en del av en önskvärd gemenskap inom samhället 

(a.a. 22-23).  

 

2.3 Sammanfattning  

Tre nivåer följer teorin som samhällskontraktet och teorin om elevernas samhälleliga 

mognad. Dessa är tänkta att följas åt under resterande delar av studien, då individers 

mognad gentemot andra individer ställs mot individer i samhällskontraktet. Vilket beskrivs 

som att individer är subjekt och objekt för andra och att se andra människor och inte enbart 

sig själv, beskrivs som en utvecklingsprocess från individers samhälleliga mognad. Den 

andra nivån beskriver individers mognad gentemot grupper vilket följs av teorin om 

samhällskontraktet som motsvarar individer och gruppen i samhällskontraktet. Detta 

innebär att individer enligt samhällskontraktet bör ansluta sig till mindre grupper då flera 

människors röst blir en. Enligt individers mognad på gruppnivå, bör människor engagera 

sig i olika sammanslutningar för att tränas på att bli mer demokratiska och 

samarbetsvilliga, detta skulle då leda till en större förståelse för andra människor.  Den 

sista och mest abstrakta nivån behandlar individers mognad gentemot samhället som ställs 

mot hur samhällskontraktet beskriver relationen mellan individer. Relationen mellan 

individer och samhället innebär att individer bör använda och anpassa sig till samhällets 

föreskrifter i form av lagar och regler. Enligt ungdomars samhälleliga mognad präglas 

ungdomarna av den rådande samhällstukturen.  Att dessa teorier följs åt beror på studien 

primärfokus, hur elever ser på sin individuella roll i samhällskontraktet.  
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3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
I denna del presenteras den metod som användes för att samla in det empiriska materialet, 

även enkätutformning, urval, genomförande, material, felkällor, validitet och reliabilitet 

samt etik kommer också att presenteras.  

 

3.1 Metod  

För att få fram relevant material till undersökningen, användes teoriavsnittet som grund för 

hur enkätfrågorna utformades. Metoden har varit kvantitativ enkätundersökning, med 

inslag av enstaka kvalitativa frågor. Det huvudsakliga tillvägagångssättet för arbetet har 

varit att använda en teoriprövande metod. Frågeställningen i sin tur teoriprövande, vilket 

innebär att teorinavsnittet skrivs först och sedan testas verkligheten efter den (Esaiasson m 

fl., 2010, s 126).  

Den teoriprövande metoden som använts är av kvantitativ art då en övergripande 

enkätundersökning har utgjort det empiriska materialet. Det empiriska materialet är så 

kallat primärdata vilket innebär att materialet är egeninsamlat och anpassat just till denna 

undersökning (Fangen, red, 2011, s 71). De övergripande frågorna har blandats med ett 

fåtal djupare frågor, där eleverna har kunnat utveckla sina svar. Tanken med 

enkätundersökningen var att se ifall det fanns några skillnader eller likheter mellan elevers 

ålder och deras värderingar och attityder om samhället. Eleverna i de både årskurserna fick 

svara på samma enkät. 

 

3.1.1 Metoddiskussion  
Till det teoretiska utgångsläget bör inte samhällskontraktet ses som ett allmängiltigt svar 

till hur eleverna agerar. Teoriavsnittet bör heller inte betraktas som svar på de teoretiska 

frågor som ställs utan snarare som ett perspektiv på hur man kan se olika faktorer i 

samhället. ”Hobbes skrev inte för att ge svar på de frågor vi ställer oss idag. Därför kan vi 

inte tolka dem på ett sätt som förutsätter en sådan illukut mening”, Guneriussen (1997, s 

133). Dock är det samhällsperspektiv på samhällsfördraget intressant att studera i 

dagsläget, även då det inte finns rätt eller felaktiga svar.  
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Anledningen till att den kvantitativa metoden valdes var just för att se hur pass utbrett 

fenomenet som undersöktes var (Fangen, red., 2011, s 72). Dock kan denna undersökning 

endast säga hur det såg ut mellan två klasser i en kommun i Kalmar Län. Generellt sett är 

dessa två klasser utvalda genom ett övervägt urval som senare ska representera två 

årsklasser i Kalmar läns population (a.a.) 

 

3.1.2 Enkätutformning  
Den första typen av frågor konstruerades för att bli besvarad på en femgradig skala. Skalan 

var tänkt att fungera som ett mätinstrument. Den andra frågetypen var konstruerad 

tvingande, där eleverna fick svara på Ja/Nej/ Vet ej. Frågetyp två var tänkt att fungera som 

kategoriserande av eleverna för att det skulle bli enklare att sortera svaren. I den tredje 

frågetypen var svarsalternativen friare, detta för att kunna urskilja elevernas bild på 

samhället. Hur de abstrakta och de kontrekta frågorna hänger ihop i förhållande till 

varandra beror på att vissa företeelser i samhället var tänkta att ställas mot andra frågor. 

Dessa kallas för operationaliseringar (Fangen, red, 2011, s 80).  

 

”I en kvantitativ metod är mätningen speciellt viktig eftersom egenskaper måste 
kvantifieras eller kategoriseras på ett så exakt sätt som möjligt. Detta kallas för 
operationalisering av variabler” Fangen, red, 2011, s 80. 

 

 

Då dessa operationaliseringar äger rum, mäts först variablerna, vilket i studien består av 

frågorna i del 1 och i del 2, sedan kategoriseras de tematiskt för att sedan konkret besvaras 

av grundläggande begrepp i del 3 av enkäten. Operationalisering i studien görs för att 

eleverna först ska besvara en teoretisk definition, sedan görs operationaliseringen då 

operationella indikationer i form av grundläggande begrepp kommer till uttryck genom 

konkreta frågor (Esaiasson, 2012, s 55).  

Eleverna fick en kort grundläggande information om vad studien skulle handla om, men 

för att minska att de anpassade sina svar efter uppsatsens tes, nämndes tesen endast kort. 

Eleverna hade sedan möjlighet att ställa frågor om uppsatsen och varför just de skulle 

besvara enkäterna osv, men då ingen gjorde detta delades de senare ut (Jacobsen, 2012, s 

30).  
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3.1.3 Urval 
Eleverna som deltog i undersökningen valdes omsorgsfullt. Den klass som deltog från 

högstadieskolan var elever i årskurs åtta, deras skolområde kännetecknas av 

mångkulturalism. Denna skola valdes med tanke på att eleverna har visat öppenhet mot 

varandra som elever men också gentemot nya lärare, skolan har trotts sin beteckning som 

”förortsskola” bättre rykte angående elevattityder och skolattityder än de högstadieskolor 

som ligger inne i centrum. Den andra skolan som valdes var för att det var den enda 

gymnasieskolan i kommunen. Klassen där var från årskurs två på gymnasiet och valdes 

med tanke på att klassen läste en samhällsvetenskaplig inriktning. Att den 

samhällsvetenskapliga linjen valdes framför de andra gymnasielinjerna berodde på att de 

förväntades ha en större samhällelig förståelse än andra linjer, då de läser mer 

samhällsrelaterade ämnen. 

 Att just dessa skolor ställdes mot varandra var för att se hur långt eleverna har kommit i 

den samhälleliga mognaden på fem år, speciellt med tanke på den frigörelseprocess 

ungdomarna befinner sig och speciellt med tanke på att gymnasieskolan har mer utarbetade 

mål och riktlinjer inom läroplanen än vad läroplanen för högstadieskolan har.  

 

3.1.4 Genomförande  
Respondenterna i undersökningen utgjorde 51 elever där 28 elever från högstadiet och 23 

elever från gymnasiet deltog. Det blev dock ett bortfall på 4 elever från högstadiet då dessa 

elever inte fyllt i bakgrundsinformationen i enkäten seriöst. De 47 elever som fyllde i 

enkäterna korrekt räknas alltså som 100 % av respondenterna.  

Frågebortfall 

Eftersom fråga F del 3 ”Hur arbetar din skola med att förmedla normer och värden 

(mänskliga rättigheter och demokrati)?” hade ett stort bortfall då endast tre elever från 

frekvensgruppen högstadieeleverna besvarat frågan, togs den bort eftersom deras resultat 

skulle ge en skev bild på hur eleverna såg på skolans förmedling. En av orsakerna till det 

stora bortfallet kan vara att frågan var en ”skriv- och tänkfråga” och var placerad sist i 

enkäten. En annan orsak till det stora bortfaller på frågan kan bero på att frågan var 

felkonstruerad.  
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3.2 Material 

Roberts, P. & Sutch, P. (2007). Politiskt tänkande. En introduktion. Är hämtad från 

SwePub. De avgränsningar som gjordes var sökord på ”liberalism AND socialism” och 

”welfare state”, artikeln var referee granskad. Artikeln användes till bakgrundskapitlet. De 

böcker som användes till kapitel 1 och till kapitel 2 i uppsatsen framkom med hjälp av 

olika sökord i Linnéuniversitetets bibliotekskatalog men också i Libris bibliotekkatalog 

eftersom universitetsbiblioteket i Kalmar endast hade ett begränsat urval av böcker. De 

sökord som användes frekvent var: ”Contractualism”, ”Hobbes”, ”samhällsfördrag”, 

”ungdomars utveckling”, ”välfärdsstat” och ”Empowerment”.  

Materialet till den empiriska undersökningen utformades med hjälp av teorin. Det 

empiriska materialet bearbetades och analyserades i flera etapper där en viss sortering ägde 

rum, då elevernas svar sorterades under tematiska rubriker. Detta gjordes för att kunna 

följa den röda tråden i det teoretiska utgångsläget. För att avgränsa uppsatsen valdes två 

teorier för att pröva hypotesen, vilka var samhällskontraktet och den samhälleliga 

mognaden. 

 

3.2.1 Felkällor 
De felkällor som kan ske i samband med enkätundersökningen kan härledas från sättet som 

frågorna var ställda på, då frågornas utformning ibland kan te sig syfta på självklara svar 

(Lundin, 2009, s 32). När enkätfrågorna skrevs gjordes dessa på ett medvetet objektivt sätt, 

men att författa frågor utifrån givna teorier för att se om dessa går att applicera i ett 

modernt samhälle borde ändå ses kritiskt, då ”eftersträvandsvärda” svar kan lysa igenom.  

Då undersökningen i uppsatsen endast utfördes på cirka 50 elever, bör inte resultatet i 

studien ses som allmängiltigt. För att resultatet ska kunna ses som allmängiltigt bör en mer 

omfattande studie ta form. Dock är värdet av studien intressant att ta del av för att kunna 

uppfatta hur ungdomar i Kalmar län ser på sin individuella roll i samhället, detta kan leda 

till att nya strömningar om hur elevernas attityder inom detta område kan betraktas.  

 

3.2.2 Validitet och Reliabilitet  
Eftersom frågorna var konstruerade på tre olika sätt, där de två första frågetyperna var 

konstruerad med tvingande svarsalternativ i form av; dels en femgradig skala, dels 
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ja/nej/vet ej – frågor, finns det en viss felmarginal att ta hänsyn till. Anledningen till 

frågornas felmarginal beror på att utrymme för alternativ och gråzoner lämnas utanför 

frågetyp 1, 2. I frågetyp 3 där eleverna fick skriva ”fritt” finns inte heller en allmängiltig 

sanning då Myrdal (1970, s 21) skriver om den grundläggande svårigheten att fastställa 

värderingar, då människors värderingar ofta är motsägelsefulla.  

Då reliabilitet handlar om huruvida undersökningen har genomförts på ett så pass bra sätt 

så som fel data och felmarginaler eliminerats (Fangen, red., 2011, s 83), har enkäterna 

”testkörts” av fem slumpmässigt utvalda personer på universitetsbiblioteket. Efter 

”testkörningen” omformulerades tre frågor då dessa upplevdes oklara.  

 

3.2.3 Etik  
Eftersom flera av de elever som deltog i undersökningen var under 18 år och icke myndiga, 

uteslöts namnen på de klasser och skolor som deltog i undersökningen. Det var inte heller 

relevant att fråga efter elevernas namn, härkomst eller föräldrarnas utbildning i 

undersökningen, då dessa faktorer inte benämns i teoriavsnittet. Enligt Jacobssen (2012, s 

31-32) är det av vikt att garantera undersökningspersonernas anonymitet dels för att de 

flesta elever är/var under 18 år och dels för att värna om människors integritet då studien är 

offentlig.  

Undersökningen är sakligt gjord utan partipolitiska påbackningar. Läroplanerna kan dock 

ses som politiskt utformade, men då de är vedertagna i den Svenska skollagen går detta 

faktum inte att ändra. De liberala och sociologiska strömningar som återfinns som 

förklarningar i bakgrundskapitlet, är olika sätt att se på hur samhället agerar.  

Det viktigaste etiska ställningstagandet i förhållande till eleverna i undersökningen var att 

eleverna själva var fria att delta i undersökningen. Efter att eleverna läst igenom enkäterna 

hade de möjlighet att avstå från att delta i undersökningen.   
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4 ELEVEN I SAMHÄLLSKONTRAKTET 
Resultatet av undersökningen presenteras tematiskt med utgångspunkt från de två teorierna 

och problembakgrunden. Elevernas ställningstagande gentemot problembakgrunden, som i 

detta fall är skolans normer och värden kommer att behandlas kortfattat. 

Frekvensen i tabellerna av det presenterade resultatet utgör de två grupper som undersöks, 

vilka är högstadieeleverna och gymnasieeleverna. Förkortningen n, innebär summan av 

elever som representeras i tabellerna (enkätfrågorna finns bifogade i studiens avslut). 

 

4.1 Samhällskontraktet  

Under rubriken presenteras elevernas syn på hur de ser på samhällets skydd gentemot 

individerna. Under denna kategori räknas faktorer så som samhällets skydd mot krig, terror 

och brottslingar. Samhällets intrång på individen tas också upp i fråga 7. I den första 

tabellen som presenteras får eleverna svara på frågan: ”Är du nöjd med det samhälleliga 

skydd vi har i Sverige (polis och militär)?” 

 

Tabell 1 presenterar antal elever som deltog i undersökningen. 

f Ja  Nej  Vet ej  
  Högstadiet åk 8 17 3 4 
  Gymnasiet åk 2 12 7     4 
  Total summa i %  100 %     
  

Antal elever n =  47 
 

         

Tabell 1, fråga b, visar hur nöjda eleverna är med det samhälleliga skydd Sverige har. Från 

både gymnasieeleverna och högstadieeleverna var det 8 elever som inte tog ställning. Det 

var fler av gymnasieeleverna som inte var nöjda med Sveriges samhälleliga skydd.  

 

Fråga 6 ”Hur viktigt är det med landets säkerhet, t ex krig, terror och brottslighet?” Och 

fråga 7 ”Hur betydelsefullt är det med samhällets intressen framför människans egna 

intressen?” Utgjorde ramen för hur eleverna såg på samhället utifrån samhällskontraktet.  
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Tabell 1.1 presenterar elevernas medelvärde i de två variablerna fråga 6 och fråga 7.  

f Fråga 6 Fråga 7 
  Högstadiet åk 8 4,7 3,4 
  Gymnasiet åk 2 4,7 2,5 
  Total summa i %  98 %    

  Antal elever n =  46 av 47 

    

I tabell 1.1 fick eleverna svara på två frågor som tillsammans svarade på hur eleverna såg 

på samhällets roll över individen, vilket enligt samhällskontraktet innebär att individens 

frihet försvinner i den grad att individen får foga sig efter samhällets lagar och för dess 

skydd.  Båda frekvensgrupperna visar i tabellen höga medelvärden då de ansåg att det var 

mycket viktigt med samhällets skydd. På frågan om huruvida samhällets intressen skulle 

gå före individens intressen var elevernas medelvärde betydligt lägre. Gymnasieeleverna 

tyckte i mindre grad att samhällets intressen skulle gå före individens intressen. Fråga 6 

och 7 hänger samman då de illustrerar elevernas självuppfattning om sig själva i samhället. 

 

Enligt samhällskontraktet ska folket kunna avsätta makthavare om de inte gör ett bra 

arbete. För att ta reda på hur eleverna sedan såg makthavares arbeten gentemot folket, fick 

de besvara fråga i, ”Ska man kunna avsätta makthavare om de inte gör ett bra arbete?”.  

 

Tabell 1.2 presenterar antal elever. 

f Ja  Nej  Vet ej  
  Högstadiet åk 8 16 0 8 
  Gymnasiet åk 2 20 0 3 
  Total summa i %  100 %     
  Antal elever n =  47 

    
 

Majoriteten av eleverna svarade att man skulle kunna avsätta makthavare då de inte gjorde 
ett bra arbete. 

 

4.1.1 Relationen mellan individer i samhället  
Samhällskontraktet vilar på den naturrättsliga läran, som bygger på att alla människor är 

jämlika. För att ta reda på om eleverna ansåg att detta stämde fick de svara på frågan om de 

ansåg att alla människor var lika mycket värda. I Tabell 2 presenteras fråga a, ”Tycker du 

att alla människor är lika mycket värda?” 

 



22 

Tabell 2 presenterar antal elever som svarade på frågan. 

f Ja   Nej  Vet ej  
  Högstadiet åk 8 21 1 2 
  Gymnasiet åk 2 13 9   1 
  Total summa i % 100 %     
  Antal elever n =  47 

     

Av resultatet som framkom fanns en markant skillnad mellan högstadieelevernas och 

gymnasielevernas svar. Frågan kan dock ses som felkonstruerad, då jämlikhet inte 

nödvändigtvis bör innebära samma sak som värde. 

För att ytterligare se hur eleverna tog ställning till hur de såg på andra samhällsmedborgare 

fick de svara på fråga E, del 3, ”Vilka rättigheter respektive skyldigheter har du gentemot 

andra samhällsmedborgare?” Eftersom flera elever svarade liknande radades resultaten 

upp utan inbördes ordning.  

 
Tabell 2.1. (f) Gymnasieelevernas syn på rättigheter och skyldigheter. 

Rättigheter Skyldigheter 

a) Bli respekterad  

b) Bli vänligt bemött  

c) Jag får yttra mig (utan att det 
skadar någon annan)  

a) Respektera andra 

b) Alla ska följa samma regler 

c) Vara trevlig 

 
N =15 

Dock fanns ett stort bortfall på fråga E, del 3 då bortfallet utgjorde 8 av 23 elever vilket 

blev 35 % av gymnasieeleverna.  

 

Tabell 2.2 (f) Högstadieelevernas syn på rättigheter och skyldigheter.  

Rättigheter  Skyldigheter  

a) Bli respekterad  

 

a) Respektera andra 

b) Vara ärlig  

c) Vara snäll 

d) Behandla alla lika  

e) Följa lagen  
N= 13 

Från denna frekvensgrupp utgjorde bortfallet 45 %, vilket motsvarade 11 av 24 elever. En 

av anledningarna till det stora bortfallet kan vara att eleverna helt enkelt inte orkade svara 
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på textfrågorna då ett tydligt mönster setts eller att frågorna helt enkelt var konstruerade så 

att de inte förstod vad som efterfrågades. 

 

4.1.2 Individer och gruppen i samhällskontraktet  
För att ta reda på hur eleverna såg på samhället som demokrati valdes tre frågor. De tre 

variablerna utgjorde fråga 8, ”Hur viktigt är det att folk från alla samhällskikt får vara med 

och bestämma lagar i Sverige?”, fråga 10, ”Hur viktigt är det att de som styr landet 

representerar folkets vilja?” Och fråga 16, ”Hur mycket ska samhället bygga på 

rättigheter?”  

 
Tabell 3 presenterar elevernas medelvärde i de tre variablerna.  

f Fråga 8  Fråga 10  Fråga 16 
  Högstadiet åk 8 4,2 4,7 4,0 
  Gymnasiet åk 2 4,0 4,6 3,5 
  Total summa i %  98 %  

 
  

  Antal elever n =  46 av 47 
     

Dock var det en elev i frekvensen högstadiet, som inte svarat på fråga 16, vilket utgjorde 

ett bortfall, därför räknades inte den enkäten i fråga 8, 10 eller 16. I Tabell ovan är 

elevernas skillnader marginella på fråga 8 och 10. 

 

I del tre av enkäten fick eleverna svara friare, då de själva fick beskriva hur de upplevde 

vilka fördelar respektive vilka nackdelar det fanns med att bo i ett samhälle. Detta var fråga 

C, del 3 i enkäten ”Vilka fördelar och nackdelar tycker du att det finns med att bo i ett 

samhälle?” Svaren är frekvensuppdelade och rangordnade där a) utgör flest liknande svar. 

 

Tabell 3.1 (f) Gymnasieelevernas svar på de för- och nackdelar att bo i samhälle. 

Fördelar Nackdelar 

a) Gemenskap 

b) Hjälp från samhället 

c) Allt finns tillgängligt 

a) Klasskillnader 

b) För mycket lagar och regler 

c) Man blir som alla andra 
N=14 
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Tabell 3.2 (f) Högstadieelevernas svar på de för- och nackdelar att bo i samhälle.  

Fördelar  Nackdelar  

a) Gemenskap 

b) Fler människor  

c) Skola och sjukhus  

a) Orättvisa  

b) Få bostäder 

c) Mycket konflikter  
N= 8 

 

På denna fråga fanns ett stort bortfall hos ”högstadieeleverna” där närmare 34 % av alla 

elever svarat vet ej eller endast lämnat tomma rader. Bortfallet hos gymnasieeleverna på 

fråga C utgjorde 19 % av alla elever, vilket även där var högt. Det stora bortfallet på frågan 

kan bero på två orsaker, där den första orsaken kan vara att frågan var felformulerad 

och/eller att eleverna tyckte att den var besvärlig att besvara.  

4.1.3 Relationen mellan individer och samhället  
För att ta reda på vad eleverna tyckte om människors naturrättsliga fria vilja enligt 

samhällskontraktet, fick de besvara fråga j, del 2: ”Ska människor själva skulle kunna 

välja om de vill ingå i ett samhälle, med dess rättigheter och dess skyldigheter?”  

 

Tabell 4 Tabellen anger antal elever som tyckte att mäniskor. 

f Ja  Nej Vet ej  
  Högstadiet åk 8 8 6 10 
  Gymnasiet åk 2 9 10 4 
  Total summa i %  100 %     
  Antal elever n =  47 

     

I tabellen visas att elevernas åsikter går isär då frågans variabler fick stor spridning. 

 

För att ytterligare undersöka om variabel Ja i Tabell 4 hade någon påverkan på hur dessa 

elever såg på individers kontra samhällets ömsesidiga påverkan på varandra, lades 

ytterligare två faktorer till. Detta för att undersöka om det fanns skillnader mellan 

högstadieelever och gymnasieelevers syn på påverkan. 3”Hur stor påverkan tycker du att 

samhället har på hur människor formas?” Och fråga 9 ”Hur mycket kan du påverka hur 

samhället ser ut?”  
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Tabell 4.1 anger ett medeltal för de elever som ansåg att människor själva skulle få välja om de ville ingå i 
ett samhälle i relation till fråga 3 och 9. 

f Fråga 3  Fråga 9   
  Högstadiet åk 8 4,5 3,3  
  Gymnasiet åk 2 3,4 2,3  
  Total summa i %  36 %     
  Antal elever n =  17 av 47 

 

 

   

Av tabellen framgår att det var skillnader mellan de högstadieelever och de gymnasieelever 

som svarat att människor skulle kunna välja om de ville ingå i ett samhälle. Skillnaderna 

var i snitt ett medelvärde högre på respektive fråga, av den orsaken att högstadieeleverna 

ansåg att människors och samhällets ömsesidiga påverkan hade ett större inflytande över 

varandra.  

 

4.2 Elevernas samhälleliga mognad  

Den samhälleliga mognaden mäts i hur eleverna ser på solidaritet gentemot andra 

individer. De fick själva ta ställning till huruvida ålder var avgörande för hur människor 

såg på samhället. Fråga e. del 2 ”Tror du att människors ålder påverkar deras synsätt på 

samhället?” 

 

Tabell 5 presenterar antal elever som tyckte att ålder påverkade människors synsätt.  

f Ja   Nej  Vet ej  
  Högstadiet åk 8 19 2 3 
  Gymnasiet åk 2 22 0 1 
  Total summa i %  100 %     
  Antal elever n =  47 

     

I tabellen visas att de flesta elever är överrens om att ålder har en avgörande betydelse för 

hur människor ser på samhället. 

 

4.2.1 Individens mognad gentemot andra individer 
För att ta reda på vilken solidaritet eleverna hade fick eleverna svara på hur de såg på att 

dela med sig till andra människor. Resultats-tabellerna presenterar först solidaritet till 
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andra människor i samhället, sedan solidaritet till sina vänner och till sist solidaritet 

gentemot familjen.  

 

I tabell 6, redovisas fråga c, del 2 i enkäten: ”Skulle du kunna tänka dig att betala mer i 

skatt för att fler människor som inte har det lika bra som du ska kunna få det bra?” 

Tabell 6 presenterar antal elever. 

f Ja   Nej  Vet ej  
  Högstadiet åk 8 8 4 12 
  Gymnasiet åk 2 3 8 12 
  Total summa i %  100 %     

  Antal elever n =  47 

     

Av denna tabell framkommer att 12 elever ur vardera frekvensgrupp inte tog ställning till 

frågan. 8 elever från högstadiet skulle kunna tänka sig att betala mer i skatt i förmån till 

andra människor, medan endast 3 gymnasieelever skulle kunna tänka sig att betala mer i 

skatt.  

 

I Fråga 12, del 1: ”Är det viktigt att dela med sig till sina vänner?” Räknades ett medeltal 

ut för att undersöka vikten av att dela med sig.  

 

Tabell 6.1 Tabellen anger ett medeltal av elevernas svar.  

f Fråga 12   
  Högstadiet åk 8 4,8  
  Gymnasiet åk 2 4,1  
  Total summa i %  100 %   
  Antal elever n =  47  

   

Högstadieeleverna hade ett mycket högt medelvärde, då det i frågan innebär att det är 

mycket viktigt att dela med sig till sina vänner. Även Gymnasieleverna ansåg att det var 

viktigt att dela med sig till sina vänner.  

 

I fråga A, del 3: Skulle du hjälpa din familj om de tvingades leva på socialbidrag? Hur? 

Frågan ställdes för att se hur eleverna såg på solidaritet gentemot sin familj.   
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Tabell 6.2 (f) Gymnasieelevernas förslag på hur de skulle hjälpa sin familj ekonomiskt. 

Ja, 22 elever Nej, 1 elev 

a) Jobba/ hitta ett jobb 

b) Känslomässigt stöd 

c) Dela med mig av min lön 

d) Hjälpa dem att få ett jobb 

e) Vet inte hur 

a) Jag skulle inte kunna hjälpa till. Det 
är inte mitt problem 

Antal elever n=23 

 
Tabell 6.3 (f) Högstadieelevernas förslag på hur de skulle hjälpa sin familj ekonomiskt.  

Ja, 23 elever Nej, 1 elev 

a) Försöka hitta ett jobb/ 
sommarjobb/ arbeta hårdare 

b) Lära dem att spara och inte slösa 
på saker de inte behöver 

c) Hjälpa dem på det sätt de ansåg 
vara lämpligt 

d) Sälja lotter 

e) Vet inte hur 

a) Det skulle aldrig hända, med tanke 
på att alla i familjen har minst 9 i 
IQ. 

Antal elever n= 24 

 

I tabellerna 6.2 och 6.3 presenteras elevernas förslag på hur de skulle kunna hjälpa sina 

föräldrar. Majoriteten i frekvensgrupperna skulle försöka hjälpa sina föräldrar med saker 

de kan. I både högstadiet och i gymnasiet fanns 1 elev vardera som inte skulle försöka 

hjälpa till. 

 

4.2.2 Individens mognad gentemot grupper  
För att se hur eleverna resonerade kring sitt engagemang gentemot grupper i samhället och 

i familjen fick de först svara på om de var engagerade i en förening eller i en grupp. Fråga 

D, del 3: ”Är du aktiv i en förening? Vilken typ av förening?” 
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Tabell 7.1 (f) Gymnasieeleverna. 

Ja, 14 elever Nej, 9 elever 

a) Innebandy-, Idrott-, Hockey-, och 
golfförening  

b) Musikgrupp  

 

Antal elever n=23 

 

Tabell 7.2(f) Högstadieeleverna.  

Ja, 13 elever Nej, 11 elever 

a) Sim-, fotboll- och tennisförening  

b) Scoutförening 

c) Kyrkans ungdom  

 

Antal elever n= 24 

Cirka häften av eleverna i undersökningen var med i någon typ av förening, dock nämns 

inte alla föreningar utan endast de som hade flest deltagare. 

 

För att ytterligare se ifall individens mognad och solidaritet växte fram genom delaktighet i 

grupper, gjordes ytterligare en jämförelse mellan de elever som svarat ja respektive nej på 

fråga D, del 3: ”Är du aktiv i en förening? Vilken typ av förening?”.  Fråga 4, del 1 löd: 

”Hur mycket är du engagerad i olika aktiviteter och föreningar i samhället?” Och fråga 

14, del 1 löd: ”Är det betydelsefullt att hjälpa till hemma och i sin omgivning?” 

 

Tabell 7.3 presenterar elevernas medelvärde utifrån de elever som svarat ja respektive nej på fråga D, del 3: 
”Är du aktiv i en förening? Vilken typ av förening?” 

 

Ja   Nej    

  Fråga  4 4    
Högstadiet åk 8 3,3 1,9    
Gymnasiet åk 2 3,7 1,8    

Fråga 14 14    
Högstadiet åk 8 4,1 4,2 

   Gymnasiet åk 2 4,0 4,7 

   Total summa i %  100 %     
  Antal elever n =  47 
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Tabellen visar att det skiljer 1,5 i medelvärde mellan de elever som inte ansåg sig vara 

engagerade i samhälleliga aktiviteter mellan de elever som ansåg sig vara engagerade. I 

tabellen visas det marginellt att de elever som inte var samhälleligt engagerade, ansåg i 

högre grad att det var betydelsefullt att hjälpa till hemma och i omgivningen. 

Sammanslagningen av frågor gjordes med tanke på för att se huruvida elever agerade 

kollektivt eller inte, då de var engagerade i samhället. 

 
Empowerment  

För att ta reda på om eleverna hade ett synsätt som motsvarde begreppet empowerment 

fick de svara på fråga 1, del 1: ”Hur mycket tycker du att människor själva har kraften att 

förändra sin egen livssituation, gällande arbete, gemenskap, hälsa och eget välmående?”  

Tabell 8 anger ett medeltal av elevernas svar.  

f Fråga 1  
  Högstadiet åk 8 3,8  
  Gymnasiet åk 2 3,4  
  Total summa i %  100 %   
  Antal elever n =  47  

   

Siffran 1, i den femgradigaskalen motsvarade inte/ inget och siffran 5, motsvarade mycket. 

Eleverna hade en relativt stor tilltro att människor själva kunde påverka sina 

livsförhållanden. 

 

I fråga d, del 2: ”Kan alla människor bli vad de vill (arbete) om de bara vill?”  

Tabell 8.1 presenterar antal elever som ansåg att människor kunde påverka sitt liv om de ville. 

f Ja   Nej  Vet ej  
  Högstadiet åk 8 11 9 4 
  Gymnasiet åk 2 9 12      2 
  Total summa i % 100 %     
  Antal elever n =  47 

     

Här visar resultatet att högstadieeleverna hade en större tilltro till att människor kunde bli 

vad de vill, än gymnasieeleverna. Detta dock bero på att gymnasieeleverna kan ha vägt in 

andra faktorer så som hälsa då de svarade på frågorna. 
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4.2.3 Individens mognad gentemot samhället  
För att se huruvida eleverna tog ställning till sitt eget deltagande gentemot samhället 

ställdes tre frågor. Fråga 2 ”Är det viktigt att det finns socialbidrag?”, fråga 5 ”Hur viktigt 

är det att man är fri att göra vad man vill i samhället?” Och slutligen fråga 15 ”Hur 

betydelsefullt är det att alla människor följer Sveriges lagar, normer och värderingar?” 

Motiveringen till att just dessa tre frågor ställdes bredvid varandra förklaras med att 

undersöka om individen kan se andra individer i samhället och inte enbart sig själv.  

 
Tabell 9 anger ett medeltal av elevernas svar. 

f Fråga 2  Fråga 5 Fråga 15 
  Högstadiet åk 8 4,4 4,5 4,8 
  Gymnasiet åk 2 4,3 4,2 4,4 
  Total summa i %  98 %      
  Antal elever n =  46 av 47 

     

I frekvensen gymnasieeleverna, finns ett bortfall då en person inte fyllt i fråga 15, 

personens svar räknades då inte heller med i fråga 2 och 5. 4 

 

4.3 Eleverna och styrdokumenten  
Eleverna i styrdokumenten behandlar elevernas syn på hur deras respektive skolor arbetar 

med normer och värden. Nedan presenteras fråga h, del 2 ”Tycker du att din skola arbetar 

med sina normer och värderingar?” 

 

Tabell 10 anger antal elever. 

f Ja   Nej  Vet ej  
  Högstadiet åk 8 10 0 14 
  Gymnasiet åk 2 4 7      11 
  Total summa i % 98 %     
  Antal elever n =  46 

     

Eftersom en elev ur frekvensgruppen ”gymnasieeleverna” kryssat i två svarsalternativ 

kunde inget svar urskiljas, då endast ett kryss efterfrågades därmed blev det ett bortfall.  
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Fråga 13, del 1 ”Är det nödvändigt att lära sig empati och värdegrund i skolan?” 

 

Tabell 10.1 anger ett medelvärde av elevernas svar. 

f  Fråga 13  
    Högstadiet åk 8 4,4 

    Gymnasiet åk 2 4,4 
    Total summa i % 98 %     

  Antal elever n =  46 

     

I frågan fanns ett bortfall då en elev från frekvensgruppen ”gymnasieleverna” inte kryssat 

något alternativ. Elevernas svar skiljde sig inte åt vad gällde vikten av att lära sig empati 

och värdegrund i skolan.  
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5 ANALYS 
I denna del analyseras det empiriska resultatet med utgångspunkt i teorierna om 

samhällskontraktet, samhällelig mognad och den empiriska bakgunden.  

 

5.1 Eleverna i samhällskontraktet 

I tabell 1 presenteras resultatet av fråga b,”Är du nöjd med det samhälleliga skydd vi har i 

Sverige (polis och militär)?” Svarade 17 av eleverna i högstadiet att de var nöjda. 3 elever 

var inte nöjda och 4 elever tog inte ställning i frågan. Av gymnasieeleverna svarade 7 

elever att det inte var nöjda vilket är 9 procentenheter mer än vad eleverna från högstadiet 

tyckte. En av anledningarna till att gymnasieleverna i högre grad var missnöjda kan bero 

på att de följer aktuella debatter om huruvida Sveriges försvar skulle kunna stå emot en 

attack från utlandet (vilket är en aktuell debatt i media just nu). Enligt Hobbes teori om 

samhällskontraktet ska de styrande förvalata invånarnas intressen i samhället och uppfyller 

statsmakten inte sin del av ansvaret ska folket fritt ha rättighet att välja en ny styrande stat 

som infriar människornas krav på säkerhet (Strahl, 2009, s 66).   

 

I Tabell 1.1 går det att urskilja att det inte fanns någon skillnad i medeltalet av frekvensen 

på fråga 6, ”Hur viktigt är det med landets säkerhet, t ex krig, terror och brottslighet?” En 

mindre skillnad syntes dock i fråga 7, ”Hur betydelsefullt är det med samhällets intressen 

framför människans egna intressen?” där högstadieeleverna graderade samhällets intressen 

0,9 enheter viktigare än vad gymnasieeleverna bedömde. Landets säkerhet skulle 

upprätthållas av staten i samhällskontraktet (Hermansson & Jacobsson, 1998, s 42) vilket 

eleverna i de båda frekvensgrupperna i fråga 6 ansåg i hög grad, dock ansåg eleverna i 

mindre grad att staten skulle vara mer betydelsefull än individerna.  

 

I tabell 1.2 ”Ska man kunna avsätta makthavare om de inte gör ett bra arbete?” Svarade 

ingen av frekvensgrupperna nej, 16 elever från högstadiet och 20 elever från gymnasiet 

svarade att det skulle gå att avsätta makthavare. Svaren var relativt lika då lika fastän att 8 

av 24 högstadieelever svarat vet ej. Att 8 högstadielever svarat vet ej, kan bero på att de 

inte förstått frågan. Enligt samhällskontraktet är makthavare människor som företräder 

folket, då dessa företrädare inte gör det de ska bör de avsättas för att folkets vilja ska 
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uppnås. Människorna i statens ledning ses som makthavare, dessa människor ska tjäna och 

förvalta folkets intressen. (Hermansson & Jacobsson, 1998, s 42).  

 

5.1.1 Relationen mellan individer i samhällskontraktet  
Baker (2006, s 23) skriver om att både Hobbes och Lockes samhällsfilosofi kännetecknas 

av två enskilda människor bör ses som jämlikar då de lever sida vid sida i ett samhälle. Ur 

tabell 2 på fråga e, del 2 ”Tycker du att alla människor är lika mycket värda?” Framgick 

av gymnasieelevernas svar att 9 elever inte tyckte att alla människor var lika mycket värda. 

Eftersom svaren var tvingande med endast tre svarsalternativ (ja, nej, vet ej) fick eleverna 

inte utrymme att motivera sina svar. Det var hela 17 procentenheter mer än vad 

högstadieeleverna ansåg. 21 av 24 högstadieelever ansåg att alla människor var lika 

mycket värda.  Endast 13 av 23 gymnasieelever tyckte att alla människor var lika mycket 

värda vilket utgjorde 17 procentenheter mindre än högstadieeleverna av frekvenssumman. 

Eftersom den grundläggande synen på människor enligt samhällkontraktet att människor är 

subjekt och objekt (Darwall, 2002, s 11-12) kan objektsmänniskorna (som inte har 

anknytning till den egna individen) ses som mindre värda än de människor som finns runt 

om individen (subjekt). Frågan borde egentligen konstruerats så att ordet värde blivit utbytt 

mot jämlik, eftersom jämlik syftar mer på människors lika grundläggande villkor.  

 

Eftersom civilisationen formas av gemenskap av människorna som anslutit sig till 

samhället finns därmed vissa grundläggande drag som människorna följer för att upprätta 

en god civilisation och för att bevara freden (Darwall, 2002, 11-12). För att undersöka 

vilka grundläggande rättigheter och skyldigheter mot andra samhällsmedborgare eleverna 

ansåg fanns, fick de svara på ”Vilka rättigheter respektive skyldigheter har du gentemot 

andra samhällsmedborgare?” 

 

I tabellerna 2.1 (gymnasieeleverna) och 2.2 (högstadieeleverna) presenteras hur elevernas 

synsätt. Svaren som presenteras är elevernas egna förslag, vilka var varken fler eller färre. I 

tabell 2.1 kan det utläsas att eleverna har en jämnare balans mellan rättigheter och 

skyldigheter. Gymnasieleverna ansåg att de hade rättigheten att (förutom att bli 

respekterade) bli vänligt bemötta av andra människor men också att de fick yttra sig 
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gentemot andra samhällsmedborgare utan att andra tog skada av det. Gymnasieeleverna 

ansåg också att de hade skyldigheter att respektera andra, att alla skulle följa samma lagar 

och vara trevlig mot andra samhällsmedborgare.   

I Tabell 2.2 kan vi se hur eleverna endast tar upp en rättighet vilken är a, att bli 

respekterad, däremot tog högstadieeleverna upp fler skyldigheter gentemot andra 

samhällsmedborgare vilka var: respektera andra, vara ärlig, vara snäll, behandla alla lika 

och följa lagen.  

 

5.1.2 Individer och gruppen i samhällskontraktet  
För att undersöka elevernas attityder kring styrning i samhället fick de svara på tre frågor 

som alla bygger på demokrati. Frågorna var: 8 ”Hur viktigt är det att folk från alla 

samhällskikt får vara med och bestämma lagar i Sverige?”, fråga 10 ”Hur viktigt är det att 

de som styr landet representerar folkets vilja?” Och fråga 16 ”Hur mycket ska samhället 

bygga på rättigheter?” Dessa frågor grundade sig i teorin om den sociala pakten som sker 

när människorna ansluter sig till företrädare. Förträdaren har sedan rättigheter och 

skyldigheter mot folket (Darwall, 2002, s 72). Eftersom gruppen ses som en 

sammanslutning av flera individer som vill samma sak bör ett folkstyrt samhälle 

representera det faktiska samhället (Baker, 2006, s 10-12). Resultatet lades fram i tabell 3 

där förhållandet mellan högstadieelevernas- och gymnasieelevernas svar visar på att 

högstadieeleverna i högre grad upplevde att demokrati är viktigt i ett samhälle. Dock är 

skillnaden mellan frekvensen relativt liten då det skiljer 0,2 enheter i fråga 8, 0,1 enhet i 

fråga 10 och 0,5 enheter i fråga 16. Eftersom elevernas medelvärde var relativt lika är det 

svårt att dra slutsatser om varför deras svar var så pass lika, men en av orsakerna kan vara 

att de demokratiska värden samhället förmedlar genom normer och värden har anskaffats 

av eleverna genom till exempel familj, skola och medier.  

 

I Tabell 3.1 och 3.2 fick eleverna svara på fråga C, del 3 ”Vilka fördelar och nackdelar 

tycker du att det finns med att bo i ett samhälle?” Anledningen till att frågan togs upp 

beror på att människorna ansluter sig till samhället för att skydda sig mot det osäkra livet 

gentemot andra människor utanför samhällskontraktet, där ett allas krig mot alla råder 

(Baker, 2006, s 10-12). Ingen av eleverna svarade dock att det var en fördel att bo i ett 
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samhälle i utbyte mot skydd, men det fanns andra intressanta för- och nackdelar eleverna 

tog upp;  

Den gemensamma nämnaren mellan de båda frekvenserna var rangordning 1 ”fördelar”, 

där båda elevgrupperna tycket att gemenskap var det mest fördelaktiga i samhället. På 

punkt 2 ”fördelar” upplevde högstadieeleverna att det var betydelsefullare med fler 

människor i samhället än skola och sjukhus. Gymnasieeleverna tog också upp liknande 

fenomen så som hjälp i samhället på punkt 2 ”fördelar”. De nackdelar som eleverna 

upplevde var i hög grad lika på punkt 1 ”nackdelar”, fast begreppen skiljde sig åt de den 

användet ord så som klasskillnader och orättvisa i samhället. Gymnasieeleverna 

rangordnade sedan på punkt 2 ”nackdelar”, att det fanns för mycket lagar och regler att 

förhålla sig till och 3 ”nackdelar att man slutligen blir som alla andra. Högstadieeleverna 

tog upp på punkt 2 ”nackdelar”, att det fanns för få bostäder till människorna i samhället 

och punkt 3 ”nackdelar”, att det skapades mer konflikter då det bodde många människor på 

samma ställe.  

 

5.1.3 Relationen mellan individer och samhället  
Eftersom människor enligt naturtillståndet har en inneboende kraft att kunna välja själva 

(Hermansson & Jacobsson, 1998, s 46-48), togs frågan med om huruvida människor själva 

skulle få välja fritt om de ville ingå i ett samhälle eller ej. Med frågan menades att 

människor automatiskt fick rättigheter men också skyldigheter om de ville vara en del av 

gemenskapen. 

 

De elever som ansåg att fråga j, del 2 ”Människor själva skulle kunna välja om de vill ingå 

i ett samhälle, med dess rättigheter och dess skyldigheter” svarade 8 högstadieelever och 9 

gymnasieelever att människor själva skulle kunna välja. Däremot var det större skillnader 

mellan högstadieeleverna och gymnasieeleverna när det gällde de elever som var emot att 

människor fritt skulle kunna välja om de ville ingå i ett samhälle eller inte. 

Gymnasieelevernas svar utgjorde 8 procentenheter mer än högstadieelevernas svar, vilket 

motsvarade 4 elever mer. Under rubriken vet ej svarade 10 av högstadieeleverna och 4 av 

gymnasieeleverna att de inte visste om de tyckte att människor själva skulle kunna välja 

om de ville ingå i ett samhälle eller inte.  
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För att ytterligare undersöka om variabel för i Tabell 4 hade någon påverkan på hur dessa 

elever såg på individers kontra samhällets ömsesidiga påverkan på varandra, lades 

ytterligare två faktorer till. Detta för att undersöka om det fanns skillnader mellan 

högstadieelever och gymnasieelevers syn på påverkan.  Dessa frågor var: 3 ”Hur stor 

påverkan tycker du att samhället har på hur människor formas?” Och fråga 9 ”Hur mycket 

kan du påverka hur samhället ser ut?” Högstadieelevernas medelvärde i fråga 3 och i fråga 

9 är i snitt 1 enhet i gradskalan högre än gymnasieelevernas. Gymnasieeleverna hade 

endast 2,3 i medeltal på en femgradig skala om hur mycket de kunde påverka samhället 

och 3,4 i medeltal då de tyckte att samhället hade en stor påverkan på hur människorna 

blev. Jämförelsevis med högstadieeleverna som tyckte att samhället hade en relativt hög 

påverkan på hur människor formades, vilket utgjorde 4,5 enheter på skalan och 3,3 enheter 

om hur mycket de ansåg att de själva kunde påverka samhället. En av anledningarna till att 

gymnasieeleverna hade lägre medelvärde än högstadieeleverna kan bero på att 

gymnasieeleverna var mer insatta i de långsamma demokratiska processer som krävs då en 

förändring ska ske.  

Eftersom båda frågorna handlar om vilken ömsesidig påverkan människor kontra samhället 

har, kan man se till människors rätt att påverka och följa lagar. Lagarna påverkar hur 

människor formas/agerar i samhället och samhället formas efter de lagar människorna 

skapat (Hermansson & Jacobsson, 1998, s 46-48). Dessa faktorer utgör basen för det 

fungerade samhällskontraktet då politiken överensstämmer med folkviljan (Gilljam & 

Hermansson, 2003, s 30-31).  

 

5.2 Elevernas samhälleliga mognad 

För att undersöka om eleverna kunde hålla med om att synen på samhället och andra 

människor förändrades då barn övergår till att bli vuxna (Erasmie (1972, s 78), fick de 

svara på fråga e, del 2, ”Tror du att människors ålder påverkar deras synsätt på 

samhället?” 19 högstadieelever respektive 22 gymnasielever svarade att de trodde att 

människors ålder avgjorde deras synsätt på samhället. Skillnaden var endast 7 

procentenheter mellan högstadieeleverna och gymnasieeleverna Ja- svar. 2 högstadieelever 

svarade att de inte trodde att ålder hade någon betydelse för hur människor såg på 

samhället, medan ingen av gymnasieleverna kryssade i nej-rutan, däremot var det 3 

högstadieelever och 1 gymnasieelev som inte tog ställning.   
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5.2.1 Individens mognad gentemot andra individer 
För att titta på hur elevernas syn på solidaritet såg ut i förhållande till de tre grupperna 

socialgrupp, sekundärgrupp och primärgrupp fick de svara på tre frågor under denna 

kategori. fråga c, del 2 i enkäten ”Skulle du kunna tänka dig att betala mer i skatt för att 

fler människor som inte har det lika bra som du ska kunna få det bra?”( Frågan skulle 

kunna ligga under rubriken ”individens mognad gentemot samhället” men av den 

anledningen att frågan behandlar eleverna som individer gentemot andra individer i 

samhället som behöver socialbidrag, hamnar frågan under denna rubrik). I tabell 6 

redovisas att 8 högstadieelever svarade att de skulle kunna tänka sig att betala mer i skatt, 

av gymnasieeleverna svarade endast 3 att de skulle kunna tänka sig att betala mer i skatt i 

förmån till andra människor. 24 elever, 12 från vardera frekvensgrupp tog inte ställning i 

frågan.  

 

I tabell 6.1 behandlar frågan ”Är det viktigt att dela med sig till sina vänner?” Svarade 

eleverna relativt lika där endast 0,7 enheter skiljde eleverna åt. Medeltalet för 

högstadieeleverna var 4,8 och gymnasieelevernas medeltal var 4,1 vilka var höga då max 

på graderingsskalan var 5. Enligt Sylvander (1982, s 48) utvecklar ungdomar först en 

sympati för sina närmaste förtrogna för att sedan utvidga sitt sympatiska perspektiv.  

 

För att undersöka elevernas syn på mognad gentemot sin familj (primärgrupp) fick de 

besvara fråga A, del 3 ”Skulle du hjälpa din familj om de tvingades leva på socialbidrag? 

Hur?” Resultatet presenterades frekvensuppdelat i tabellerna 6.2 gymnasieeleverna och 

6.3 högstadieeleverna. Antalet elever som skulle försöka hjälpa sin familj var högt då 22 

elever från gymnasiet - och 23 elever från högstadiet skulle försöka hjälpa till. Det var 

endast 1 elev ur vardera frekvensgrupp som inte skulle kunna tänka sig att hjälpa till. 

Eleven från tabell 6.2 motiverade sitt val med: ”Jag skulle inte kunna hjälpa till. Det är inte 

mitt problem”. Eleven från tabell 6.3 motiverade sitt val med att inte hjälpa sina föräldrar 

med svaret: ”Det skulle aldrig hända, med tanke på att alla i familjen har minst 9 i IQ”. Att 

ungdomar beskriver och skyller andras problem som deras eget fel kan härledas ur 

empowerment, som kan tolkas som att varje individ ansvarar för sitt eget liv och för sin 
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egen situation. Ungdomar kan tendera till att förklara samhället utifrån egna givna mönster 

och normer (red. Nilsson, 1996, s130-131). 

 

De elever som kunde tänka sig att hjälpa sina föräldrar från tabell 6.2 gav som förslag att: 

jobba i förmån till föräldrarna, vara ett känslomässigt stöd, dela med sig av sin lön, hjälpa 

dem att få ett jobb. Några gymnasieelever svarade att de skulle kunna tänka sig att hjälpa 

sina föräldrar men ”visste inte hur”. Högstadieeleverna svarade att de skulle kunna hjälpa 

till med: sommarjobba-, arbeta hårdare i förmån till föräldrarna, lära dem att spara och inte 

slösa på saker de inte behöver, hjälpa föräldrarna på det sätt de ansåg vara lämpligt och 

sälja lotter. Eftersom barnet ständigt övar sig på sociala färdigheter kan föräldrarna vara en 

viktig källa till denna utveckling (Rasmussen, 1972, s 144). Faktorer som gör att 

ungdomen utvecklar ett socialt samarbete är: krav på arbete inom hemmet för det 

gemensamma bästa vilket är en form av samarbete inom primärgruppen. (Sylvander, 1982, 

s 49). Denna del av det teoretiska utgångsläget visar hur föräldrarna själva kan ha påverkat 

sina barn i riktningen om social och samhällelig mognad 

 

5.2.2 Individens mognad gentemot gruppen  
För att se hur eleverna resonerade kring sitt engagemang gentemot grupper i samhället och 

i familjen fick de först svara på om de var engagerade i en förening eller i en grupp. Fråga 

D, del 3 ”Är du aktiv i en förening? Vilken typ av förening?” svarade 14 gymnasieelever 

från tabell 7.1 ja och 9 gymnasieelever svarade nej. De 14 gymnasieelever som svarade ja, 

tillhörde föreningar så som innebandy-, hockey-, idrott-, och golfföreningar och 

musikgrupper. Från högstadieeleverna svarade 13 högstadieelever från tabell 7.2, ja, och 

11 högstadieelever svarade nej. De elever som var aktiva var engagerade i grupper så som: 

sim-, fotboll- scout-, och tennisföreningar och kyrkans ungdom. Erasmie (1972, s. 151) 

skriver att för att motverka att individen blir allt för individualistisk och enbart ser till sina 

egna behov i samhället bör ett övergripande mål vara att fostra personligheten till att bli 

mer social. Erasmie menar att detta skulle ske genom att låta eleven öva genom att verka 

och leva i gemenskap där eleven får samverka i grupper och diskutera olika 

beslutsprocesser, detta skulle senare leda till mer tolerans och förståelse (a.a.). För att se 

om Erasmies teori stämde och för att ytterligare se ifall individens mognad och solidaritet 

växte fram genom delaktighet i grupper, gjordes ytterligare en jämförelse med två frågor 
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mellan de elever som svarat ja respektive nej. Fråga 4, del 1 löd: ”Hur mycket är du 

engagerad i olika aktiviteter och föreningar i samhället?” Och fråga 14, del 1 löd: ”Är det 

betydelsefullt att hjälpa till hemma och i sin omgivning?” På fråga 4, skiljde sig 

gymnasieeleverna svar i tabell 7.3, med 1,9 enheter på en gradskala mellan 1 till 5 mellan 

de elever som svarat ja respektive nej. Högstadieelevernas skiljevärde var 1,4 enheter, 

mellan de elever som svarat ja respektive nej. Skillnaden mellan högstadieeleverna och 

gymnasieelevera var litet. På fråga 14 var skiljevärdet mellan gymnasieeleverna som svarat 

ja respektive nej annorlunda än förväntat. Då de elever som inte var engagerade i 

föreningar eller grupper utgjorde 0,7 skalenheter mer än de elever som var engagerade i 

föreningar. Detta kan bero på att de elever som svarat nej, prioriterade att hjälpa till hemma 

framför sina egna intressen. De gymnasieelever som svarat nej hade ett medelvärde som 

utgjorde 4,7 av 5 på gradskalan vilket motsvarade mycket. Även högstadieelevernas svar 

var intressant då även deras svar visade på samma mönster, dock inte lika markant som 

gymnasieelevernas svar. Mellan de högstadieelever som svarat ja och nej, fanns ett 

skiljevärde på endast 0,1 skalenheter vilket inte var iögonfallande. Att delta i samhället kan 

ses ur ett annat synsätt än från Erasmies, då Askeheim och Starrin (2012, s 22-23) framför 

att olika medel för att uppnå socialt liv och ”innanförskap” inom samhället kan vara medel 

för att förvekliga individuella mål i samhället.  

 

Empowerment  

Samhället ur ett empowermentperspektiv ses som en samling med arrangemang för att 

tillgodose individuella önskningar eller krav, individen har själv makten om hur dessa 

önskningar och krav ska tillgodoses (Askeheim & Starrin, 2012, s 22-23). Empowerment 

syftar till att skapa resurser för motstånd och förändring (red. Nilsson, 1996, s130-131). 

Anledningen till varför eleverna fick besvara frågan, var för att se ifall de ansåg att 

människor i vidare utsträckning hade ansvar för sin egen livssituation. Frågan som ställdes 

löd: ”Hur mycket tycker du att människor själva har kraften att förändra sin egen 

livssituation, gällande arbete, gemenskap, hälsa och eget välmående?” Högstadieeleverna 

ansåg att människorna hade stor chans att påverka sin egen livssituation då medeltalet för 

högstadieeleverans svar blev 3,8 på en femgradig skala. Gymnasieelevernas medeltal 

visade på en mindre skillnad då deras värde motsvarade 3,4 på den femgradiga skalan. 

Eleverna hade en relativt stor tilltro att människor själva kunde påverka sina 

livsförhållanden. Problemet som uppstår i samband med ungdomarnas syn på 
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medmänniskor är att ungdomar kan tendera att skylla andras problem som deras eget fel, 

som kan tolkas som att varje individ ansvarar för sitt eget liv och för sin egen situation. 

Ungdomar kan tendera till att förklara samhället utifrån egna givna mönster och normer 

(Nilsson, 1996, s 131). 

 

5.2.3 Individens mognad gentemot samhället  
Eftersom ungdomar återspeglar de förväntningar, normer, lagar och värderingar samhället 

och föräldrarna ger dem, fick de svara på tre frågor hur de såg på Sveriges sociala normer. 

Fråga 2 ”Är det viktigt att det finns socialbidrag?” fråga 5 ”Hur viktigt är det att man är 

fri att göra vad man vill i samhället?” Och slutligen fråga 15 ”Hur betydelsefullt är det att 

alla människor följer Sveriges lagar, normer och värderingar?” I familjen och i skolan 

utvecklar barn och ungdomar kunskap om normer och sociala regler människor emellan 

och en känsla av ”innanförskap” och en känsla av samhörighet med andra människor i 

samhället. Samhörigheten med föräldrarna och ”innanförskap” gör att ungdomen tar till sig 

de normer och värderingar som förmedlas och görs till sina egna. Effekten blir att de regler 

som finns i samhället inte ses som lättflyktiga utan allmängiltiga (Andersson, 2001, s 55).  

 

På samtliga frågor räknades elevernas medeltal ut.  Dessa frågor utgjorde ramen för hur 

eleverna såg på det ”sociala” samhället utifrån synen om individens mognad i samhället. 

Motiveringen till att just dessa tre frågor ställdes bredvid varandra förklaras med att 

undersöka om individen kan se andra individer i samhället och inte enbart sig själv. För 

den samhälleliga mognaden men också för utilitarismen krävs det ibland att individen gör 

egna uppoffringar för samhällets bästa. På fråga 2 hade högstadieeleverna ett medelvärde 

4,4 av 5 om vikten att det fanns socialbidrag, gymnasieelevernas svar var relativt lika med 

högstadieelevernas, då deras snittvärde var 4,3. På fråga 5 hade högstadieeleverna 4,5 i 

snittvärde och gymnasieeleverna hade ett snittvärde på 4,2 vilket återigen var en minimal 

skillnad av elevernas medelvärden. På fråga 15 som behandlade vikten av att alla 

människor följer Sveriges lagar och regler, hade högstadieeleverna ett högt snittvärde på 

4,8 och gymnasieelevernas snittvärde låg strax under på 4,4 vilket inte heller var någon 

markant skillnad, elevernas värderingar var relativt lika. 
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5.2.4 Eleverna i styrdokumenten 
För att ta reda på ifall eleverna visste hur deras respektive skolor arbetar med normer och 

värden fick de besvara fråga h, del 2 ”Tycker du att din skola arbetar med sina normer och 

värderingar?” I tabell 10, svarade 10 högstadieelever och endast 4 gymnasieelever att de 

ansåg att deras skola arbetade normer och värden gentemot andra människor. Ingen av 

högstadieeleverna svarade nej, medan 7 gymnasieelever inte tyckte att deras skola arbetade 

med sina normer och värden. Detta kan bero på att värdegrundarbetet är mer påtagligt i 

grundskolor än i gymnasieskolor då gymnasieelever själva har eget ansvar att ta reda på 

dessa fakta. Eftersom det är upp till varje rektorsområde att utforma arbetssätt, organisation 

och metoder kan arbetssätten variera mycket mellan olika rektorsområden (Lund & 

Nilsson, 1995, s 59-60).  

 

I tabell 10.1 fick eleverna besvara fråga 13, del 1 ”Är det nödvändigt att lära sig empati 

och värdegrund i skolan?” Frågan besvarades på en gradskala där 1 till 5 utgjorde 

svarsalternativen. Högstadieelevernas medelvärde i skalan utgjorde 4,4 och 

gymnasieelevernas medelvärde utgjorde 4,4. Det fanns således ingen skillnad mellan 

frekvensgruppernas svar. I både Lgr -11 och Lgy-11 är det av vikt att eleverna lär sig 

innebörden av solidaritet och demokratiska värden, vilket eleverna är överrens om att det 

är viktigt att skolan förmedlar då deras svar var relativt högt på skalan.  
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6 SLUTSATS 
I slutsatsen sammanfattas studien. Slutsatsen bör inte ses som generell för alla skolor i 

Kalmar län utan bör ses som en undersökning om hur elevers åsikter om samhället, från en 

skola, kan komma till uttryck.  

6.1 Samhällskontraktet 

Då elevernas jämförande svar var relativt lika i de flesta frågor var den generella bilden av 

hur högstadieeleverna och gymnasieeleverna resonerade kring sin egen roll i 

samhällskontraktet knappt märkbar. De små skillnader som fanns mellan grupperna var att 

högstadieeleverna i högre utsträckning förlitade sig mer på staten än vad gymnasieleverna 

gjorde. Högstadieelevernas attityder kring välfärdssamhället var att de kände större tilltro 

till samhället med dess makthavare, lagar och normer, och sina rättigheter och 

skyldigheter. Gymnasieeleverna hade något mindre tilltro till samhället, då de ansåg att 

Sveriges samhälleliga skydd i form av polis och militär var lågt, att samhällets intressen 

inte skulle krocka med individens intressen och de såg fler rättigheter de hade som 

samhällsmedborgare än skyldigheter. Huruvida den samhälleliga mognaden påverkar 

elevernas syn på deras egen roll i samhällkontraktet är svår att svara på, då faktorer som så 

media, skola och samhällets attityder runt om eleven påverkar deras sätt att se och ta in 

information. Något som skolorna bör arbeta med i större utsträckning är hur den aktuella 

skolan arbetar med ”normer och värden”, då dessa är väl bearbetade i skolan har eleverna 

verktyg för att se demokratiskt och solidariskt på samhället och dess gemenskap. 

 

6.2 Ungdomars samhälleliga mognad  

Av resultaten att döma fanns inga större skillnader mellan hur eleverna resonerade kring 

andra människor. Högstadieeleverna tenderade i högre grad att uppvisa solidaritet med sina 

medmänniskor än gymnasieeleverna. Detta var dock oväntat med tanke på att 

gymnasieelever från början sågs som mer samhälleligt medvetna och mogna och möjligen 

värnade mer om sina familjer. Istället tenderade eleverna – att ju äldre de blev- att bli mer 

individualistiska och fokusera mer på sig själva än på sin omgivning. Begreppet 

empowerment hade blivit mer vedertaget av gymnasieleverna än av högstadieeleverna då 

synen gymnasielevernas syn på omgivningen minskade. En av orsakerna kan bero på att 

högstadieeleverna fortfarande identifierar sig som en del av ett kollektiv – det familjära, då 
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gruppens/ familjens bästa sätts framför dem själva. En annan orsak som grundar sig i 

familjen, kan vara att gymnasieleverna i större utsträckning befinner sig i en 

frigörelseprocess mot vuxenvärlden och vill utvecklas självständigt.   

 

6.3 Eleverna i styrdokumenten 

Endast en liten del av eleverna hade uppfattning om hur deras respektive skola arbetade 

med läroplanernas mål för normer och värden. De flesta av eleverna hade svarat att de inte 

visste hur deras skola arbetade med dessa mål, vilket kan bero på att skolorna kan ha ett 

oklart artbetssätt mot dessa. En annan viktig aspekt som elevernas resultat påvisade var att 

deras syn på skolans utlärning om demokrati var viktig. Detta resultat var positivt då 

eleverna visade på att de ansåg att de faktiskt tyckte att demokrati och dess innebörd var 

relevant för skolan. Resultatet påvisar också att det inte var någon större skillnad mellan 

elevernas syn på normer och värderingar i samhället allteftersom de blev äldre och/ eller 

för att Läroplanen för gymnasieskolan var mer utvecklad än Läroplanen för 

högstadieskolan. Snarare kan elevernas normer och värderingar i samhället, komma till 

uttryck genom ett led av den frigörelseprocess de befinner sig i, än att elevernas attityder 

och värderingar skulle vara mer vedertagna för att deras respektive skolområde arbetade 

med att förmedla dessa mål.  

 

6.4 Ideér till vidare forskning  

Vidare forskning inom området skulle kunna beröra hur elever påverkas från skolan ut i 

samhället i sin egen frigörelseprocess till vuxenvärlden. Forskning som har samband med 

hur elever resonerar på sin egen roll i samhället är intresseväckande då nya strömningar 

kommer till uttryck med ungdomars idéer, då dessa strömningar inte nödvändigtvis bör 

vara politiska utan istället kan ha med att göra hur synen på andra människor i samma 

samhälle växer fram. Det kan också vara strömningar som har med att göra hur eleverna 

tagit till sig begreppet empowerment som gör synen på samhället relevant. Dock skulle det 

vara allmängiltigt då en mer omfattande studie kunde ta form av svenska ungdomars 

attityder. Senare forskning skulle också kunna beröra hur pass eleverna tar till sig skolans 

mål och riktlinjer ut i samhället för att se om Sveriges skolverk får invånarna efter de 

mönster de vill – de eftersträvansvärda demokratiska och solidariska gentemot andra 

människor.  
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Bilaga 1 
 

En undersökning om samhället och människorna 

Ålder:                                            Klass:                                   Kön: 

Markera en siffra som du tycker stämmer bäst. 

Beskrivning 

 
Ingen/ 
Inte  

 

M
ycket 

 
1. Hur pass mycket tycker du att människor själva har 

kraften att påverka sin egen livssituation, gällande 
arbete, gemenskap, hälsa och eget välmående 

1 2 3 4 5 

 
2. Är det viktigt att det finns socialbidrag? 1 2 3 4 5 

 
3. Hur stor påverkan tycker du att samhället har på hur 

människor blir? 
1 2 3 4 5 

 
4. Hur mycket är du engagerad i olika aktiviteter och 

föreningar i samhället?  
1 2 3 4 5 

 
5. Hur viktigt är det att man är fri att göra vad man vill i 

samhället? 
1 2 3 4 5 

 
6. Hur viktigt är det med landets säkerhet, t ex krig, terror 

och brottslighet? 
1 2 3 4 5 

 
7. Hur betydelsefullt är det med samhällets intressen 

framför människans egna intressen? 
1 2 3 4 5 

 
8. Hur viktigt är det att folk från alla samhällsskikt får vara 

med och bestämma lagar i Sverige? 
1 2 3 4 5 

 
9. Hur mycket kan du påverka hur samhället ser ut? 1 2 3 4 5 

 
10. Hur viktigt är det att de som styr landet representerar 

folkets vilja? 
1 2 3 4 5 

 
11. Hur viktigt är det att ha en familj och släkt? 1 2 3 4 5 

 
12. Är det viktigt att dela med sig till sina vänner? 1 2 3 4 5 

 
13. Är det nödvändigt att lära sig empati och värdegrund i 

skolan? 
1 2 3 4 5 

 
14. Är det betydelsefullt att hjälpa till hemma och i sin 

omgivning? 
1 2 3 4 5 

 
15. Hur betydelsefullt är det att alla människor i Sverige, 

följer Sveriges lagar, normer och värderingar? 
1 2 3 4 5 

16. Hur mycket ska samhället bygga på rättigheter?  1 2 3 4 5 

 

 



   
 

Bilaga 2  
 
I denna del kryssar du i en ruta som stämmer bäst på dig. 
 

 

a. Tycker du att alla människor är lika mycket 
värda? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

 

b. Är du nöjd med det samhälleliga skydd vi har 
i Sverige (Polis, Militär)?  

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

 

c. Skulle du kunna tänka dig att betala mer i 
skatt för att fler människor som inte har det 
lika bra som du, ska få det bra? 

 

 

Ja 

 

 

Nej 

 

 

Vet inte 

 

d. Kan alla människor bli vad de vill (arbete) om 
de bara vill? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

 
e. Tror du att människors ålder påverkar 

deras synsätt på samhället? 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

 

f. Följer du din familjs traditioner och 
värderingar? 
 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

 
g. Vill du förändra din livssituation? 

 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

 
h. Tycker du att skolan arbetar med sina 

”normer och värderingar”? 
 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

i. Ska man kunna avsätta makthavare om de 
inte gör ett bra arbete? 
 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

j. Ska man själv kunna välja om man vill 
vara delaktig i ett samhälle, med dess 
rättigheter och skyldigheter?  

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

 
  

 



   

Bilaga 3  
 
I denna del ringar du in antingen Ja eller Nej, för att sedan vidareutveckla ditt svar 
på den markerade linjen. 
 
 

A. Skulle du försöka hjälpa till om din familj tvingades leva på socialbidrag? 
Hur?  

Ja Nej 

 

 

B. Scenario 

Dina nya grannar kommer från ett annat land och visar sig behöva en hel del hjälp 
med att förstå hur Sverige fungerar. Skulle du hjälpa till? Vad skulle du berätta för 
dem om samhället i Sverige? 

Ja  Nej 

 

 

 

C. Vilka fördelar och nackdelar tycker du att det finns med att bo i ett 
samhälle? 

 

 

D. Är du aktiv i en förening? Vilken typ av förening?  

 

Ja  Nej 

 

 

E. Vilka rättigheter respektive skyldigheter har du mot andra samhällsmedborgare? 

 

 

 

F. Hur arbetar din skola med att förmedla ”Normer och Värden” (mänskliga rättigheter 
och demokrati)?  
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