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Förord
Svensk korruption mer än bara repor i fasaden och Mer marknadsekonomi ger
oss inte bättre hus. Så lyder några rubriker från det gångna årets nyhetsrappor
tering. En medborgare som följer med i samhällsutvecklingen, som deltar i
diskussionen om den och som ytterst är med och påverkar den, behöver kun
skaper om samhällsförhållanden och förståelse för samhälleliga begrepp och
principer. Vet svenska tonåringar vad korruption och marknadsekonomi är?
Hur kan skolan bidra till utvecklingen av sådan kunskap?
Sverige deltog 2009 i en internationell undersökning om skolans medbor
garförberedande uppdrag: International Civic and Citizenship Education Study,
ICCS 2009. Undersökningen arrangeras av den internationella organisationen
IEA.1 Data från studien finns samlade i en internationell databas, som forskare
världen över har fri tillgång till.
Skolverket har publicerat en rad rapporter i anknytning till det svenska
deltagandet:
• Morgondagens medborgare. ICCS 2009: svenska 14-åringars kunskaper,
värderingar och deltagande i internationell belysning (2010) är den svenska
huvudrapporten från studien.
• Skolor som politiska arenor. Medborgarkompetens och kontrovershantering
(2010) är en analysrapport författad av ett forskarlag vid Örebro Universitet.
• Skolan och medborgarskapandet (2011) är en kunskapsöversikt av studier på
svensk mark som har bäring på frågan om skolans möjligheter att utveckla
elevers demokratiska värderingar såväl som kunskaper om politik och sam
hälle.
Föreliggande rapport är en fristående fortsättning på denna serie publikatio
ner. Här tar vi upp det ämnesdidaktiska spåret, i en närmare analys av hur
svenska elever svarar på kunskapsfrågor om demokrati och samhälle. I en ny
serie intervjuer med elever i årskurs 8, undersöks vilka typer av svårigheter som
svenska elever uppvisar. Studien omfattar också en jämförelse av de svenska
elevernas kunskapsprofil i jämförelse med Danmark, Finland och Norge. Rap
porten avslutas med några rekommendationer för det fortsatta arbetet i sam
hällsorienterande ämnen i grundskolan.
Rapporten vänder sig i första hand till forskare, lärare och studerande på
landets lärarutbildningar – särskilt i samhällsorienterande ämnen – men också
till andra läsare med intresse för skola och demokrati.
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1

Inledning

I nyhetsrapporteringen kan vi höra och se rubriker som: ”Svensk korrup
tion mer än bara repor i fasaden”, ”Mer marknadsekonomi ger oss inte bättre
hus” och ”M vägrar lagstifta om partibidrag”. Dessa tre exempel är hämtade
från Dagens Nyheter (www.dn.se) under oktober månad 2011, och de har alla
bäring på frågor som senare kommer att uppmärksammas i denna rapport.
För att kunna orientera sig i och följa med i samhällsutvecklingen och diskus
sionen om den, krävs kunskaper om samhällsförhållanden och förståelse för
samhälleliga begrepp och principer.
Den svenska skolan har länge haft uppdraget att dana demokratiskt sinnade
och samhällsmedvetna medborgare, och därigenom bidra till både samhällsut
veckling och stabilitet (se t.ex. Skolverket, 2010a, kap. 1). Detta medborgarskapande uppdrag 1 innefattar flera olika dimensioner, och en handlar naturligtvis
om just kunskaper. Kunskaper om samhället ger människor redskap att bättre
förstå den omgivning de lever i, och ökar dessutom deras möjligheter att utöva
inflytande. Den som inte förstår viktiga samhällsfrågor, har rimligen svårt att
till fullo följa med i och förhålla sig till nyhetsrapportering och samhällsdebatt.
Möjligheterna att agera som medborgare – och påverka politik och samhälle –
begränsas därmed också.
I den här rapporten uppmärksammas kunskapsdimensionen av skolans
medborgaruppdrag, med utgångspunkt i studien International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) från 2009, som är den senaste internationella
studien på området medborgarkunskap.2 ICCS ger vid handen att svenska
elever är jämförelsevis kunniga på området, och att kunskapsnivån förefal
ler stabil (se vidare nedan). Här verkar den svenska skolan således prestera
väl. Samtidigt bör resultaten givetvis inte ses som ett skäl att slå sig till ro. Att
studera såväl styrkor som svagheter i den svenska skolans sätt att fungera är på
kallat också inom detta område. I närliggande länder – som Finland och Dan
mark – uppvisar eleverna exempelvis än högre kunskapsnivåer. Analyser av det
svenska materialet visar också på systematiska skillnader i prestationsnivå mel
lan olika elevgrupper och skolor (Skolverket, 2010a, 2010b). Mönstren liknar
dem som påvisats i andra ämnen, och ger därmed viktig information till den
större skolpolitiska debatten om en likvärdig skola. Den studie som presenteras
i föreliggande rapport har en mer ämnesorienterad fokus, och ambitionen med
1

2

Begreppet medborgarskapande användes av rapportförfattaren i en opublicerad arbetsrapport till
Skolverket som samlande beteckning för uppdraget att se till att eleverna lämnar skolan med vissa
värderingar, förmågor och kunskaper i bagaget (Arensmeier 2009). En nyutkommen kunskapsöversikt
(av Joakim Ekman) använder också begreppet i sin rubrik (Skolverket 2011).
Den engelska beteckningen är civic and citizenship education.
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undersökningen är att ge en fördjupad bild av svenska elevers kunskaper på
samhälls- och medborgarområdet.3 Studien kan därmed förhoppningsvis också
bidra med insikter som kan utveckla undervisningen på området.
1.1
Syfte och disposition
Det övergripande syftet med rapporten är att skärskåda svenska elevers sam
hälls- och medborgarkunskaper närmare genom att dels jämföra deras presta
tioner på olika områden med resultaten i övriga nordiska länder, dels analysera
sätten eleverna förstår och besvarar särskilt svåra frågor i ICCS.
• Går det att urskilja ämnesområden i ICCS där svenska elever framstår som
mer respektive mindre kunniga i jämförelse med elever i Danmark, Finland
och Norge?
• Vilka typer av svårigheter framträder när svenska elever ställs inför de till
synes svåraste frågorna i ICCS? Vad är det som gör att många elever svarar
fel på vissa frågor?
Analysen bygger dels på en kvantitativ jämförelse av övergripande svarsmöns
ter i Danmark, Finland, Norge och Sverige för olika typer att frågor, dels på en
fördjupande kvalitativ studie som undersöker hur svenska elever resonerar när
de besvarar ICCS-uppgifter som framstått som svåra i Sverige. Det kvantita
tiva materialet utgörs av ICCS databas för svenska, danska, finska och norska
elever i årskurs 8, medan det kvalitativa underlaget har samlats in för denna
studies ändamål. Det senare består av intervjuer med 29 elever, som gjorts i
samband med att de har besvarat ett urval av ICCS-frågorna (se vidare kapitel
3 samt bilagorna). Resultaten relateras genomgående till – den över lag begrän
sade – forskningen om samhällskunskaper och undervisning om samhälls- och
medborgarfrågor.
Rapporten är strukturerad på följande sätt: Härnäst följer en översiktlig
beskrivning av ICCS (International Civic and Citizenship Education Study). I
kapitel 2 ges utifrån didaktisk forskning sedan en vidare bild av svenska elevers
samhällskunskaper och undervisningen om samhällsfrågor i svenska skolor.
Därefter beskrivs i det tredje kapitlet det material och den undersökningsstra
tegi som ligger till grund för rapporten. I kapitlet redovisas också en klassifice
ring av samtliga kunskapsfrågor i ICCS som arbetats fram för den här studiens
ändamål. I kapitel 4 återfinns den övergripande kvantitativa jämförelsen mel
lan de nordiska elevernas prestationer på olika frågeområden, och kapitel 5
innehåller sedan den fördjupade kvalitativa analysen av svenska elevers sätt att
resonera kring de frågor som framstår som svårast i Sverige. Rapporten avslutas
3

En analys av elevernas felsvar i matematikstudien TIMSS (Skolverket 2008) utgör en inspirationskälla till
studien, även om förutsättningarna skiljer sig en hel del åt med tanke på ämnenas olikheter.
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sedan med några sammanfattande och framåtblickande reflektioner som sätter
de identifierade svårigheterna för svenska elever i ett större sammanhang.
1.2
International Civic and Citizenship Education Study
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) 4
har vid tre tillfällen genomfört studier med samhällsinriktning. En första un
dersökning genomfördes 1971 med nio deltagande länder, däribland Sverige
(Freed, 2001; IEA, 2007). Drygt två decennier senare togs ett initiativ till en
ny undersökning – Civic Education Study (CIVED) – som sedan genomfördes
1999–2000. Denna undersökning riktades både till elever i 14-årsåldern och
till elever i 18-årsåldern. I studien deltog 28 länder i den yngre åldersgrup
pen, medan 15 länder genomförde undersökningen i den äldre gruppen.5
Skolverket har givit ut ett flertal rapporter för svenskt vidkommande baserade
på studien (Skolverket, 2001, 2003, 2004b), och två svenska avhandlingar i
statskunskap har också producerats (Almgren, 2006; Ekman, 2007). Det finns
naturligtvis även flera internationella jämförelser att ta del av (se t.ex. TorneyPurta, Lehmann, Oswald, & Schulz, 2001).
Tio år senare, 2009, genomfördes en uppföljning, International Civic and
Citizenship Education Study (ICCS). I vissa avseenden återanvändes frågor från
1999, men i undersökningen 2009 ingick också delvis modifierade mätinstru
ment liksom helt nya kunskapsfrågor. Precis som 1999 var den övergripande
avsikten att undersöka och jämföra 14-åriga elevers (årskurs 8-elevers 6) kun
skaper om och attityder i samhällsfrågor. Studien var mycket omfattande och
eleverna ägnade sammanlagt drygt två timmar åt att besvara fyra olika under
sökningsformulär: en kognitiv enkät, kallad elevprov eller kunskapstest, en
värderings-/attityd-/beteendeenkät, en europamodul (med både kunskaps- och
attitydfrågor med Europa-/EU-inriktning), samt en nationell tilläggsenkät i
några länder, däribland Sverige.7 Enkäter riktades även till lärare och skol
ledare. 38 länder deltog i studien.

4

5

6

7

IEA är en oberoende internationell samarbetsorganisation för forskningsorganisationer inriktade på
utvärdering av utbildningsväsendet. Organisationen står bland annat bakom välkända jämförande och
återkommande undersökningar i läsning, PIRLS, och matematik och naturvetenskap, TIMSS.
I Sverige deltog elever i årskurs 8 och 9, sistaårselever på gymnasiet, samt en grupp 18–19-åringar utanför
gymnasieskolan.
Sverige och Skolverket valde att även inkludera elever i årskurs 9 i undersökningen. Detta med anledning
av att de svenska styrdokumenten för grundskolan har målsättningar uppsatta för årskurs 9 (och inte för
årskurs 8). I denna rapport uppmärksammas dock enbart svaren från elever i årskurs 8, eftersom detta
möjliggör jämförelser med de övriga nordiska länder som deltog i studien.
Den nationella tilläggsenkät som Skolverket inkluderade i Sverige innehöll framförallt frågor om
elevinflytande och SO-undervisning.
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Den här studien intresserar sig uteslutande för kunskapstestet, som sam
mantaget innefattade 79 frågor.8 I ICCS tillämpades dock en undersöknings
design som innebär att varje elev besvarade knappt hälften av frågorna. Sju
olika frågehäften användes, och eleverna fick slumpmässigt besvara något av
dessa. Varje häfte innehöll 31–39 frågor.9 Med hjälp av en statistisk modell
(Rasch-modellen) togs sedan ett övergripande kunskapsmått fram. Värdena
standardiserades så att det internationella medelvärdet blev 500 och standard
avvikelsen 100 (Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr, & Losito, 2010).10
Merparten av de 79 frågorna var av flervalskaraktär, där eleverna kunde välja
mellan fyra olika fasta svar. Sex frågor var av öppen typ, där eleverna skulle
formulera sina svar själva. Dessa svar kodades sedan som helt rätt (2), delvis
rätt (1) eller fel (0), enligt en kodningsmanual.11 I ICCS databaser anges dessa
poäng. De enskilda svaren (det eleverna skrivit) och på vilka grunder kodarna
gjort sin bedömning, går alltså inte att utläsa. För att kunna avgöra varför
(många) elever svarat på sätt som bedömts som otillräckligt eller felaktigt i
den omfattande undersökningen 2009, skulle en ny genomgång av elevsvaren
behöva göras, och detta ryms inte inom ramen för detta uppdrag. Den här stu
dien uppmärksammar därför framförallt flervalsfrågorna.12
När det gäller konstruktionen av felsvar – distraktorer – på flervalsfrågorna
utarbetades dessa i ICCS utifrån riktlinjer om att de skulle vara tveklöst fel,
men samtidigt tämligen sannolika (plausible) eller lockande (tempting) givet
frågeinnehållet. De skulle också vara formulerade så att de liknade det rätta
svaret när det gäller språklig utformning och omfång. I vissa frågor represente
rar felsvaren i viss mån också missuppfattningar (misconceptions) i relation till
frågekontexter eller begrepp.13

8
9

10

11

12

13

En av de totalt 80 frågor som initialt fanns med uteslöts av statistiska skäl.
Frågorna var indelade i sju olika kluster, och varje häfte innehöll tre av frågeklustren. Designen skiljer sig
därmed från den som användes i den tidigare undersökningen Cived, där samtliga elever besvarade alla de
38 frågor som då ingick.
Det är därmed inte möjligt att relatera resultaten till antalet eller andelen rätt på frågorna. Varje elev har i
själva verket dessutom fått fem olika så kallade plausibla värden, som sedan utgör underlag när nationella
medelvärden och prestationsnivåer beräknats.
Manualen omfattade en mängd riktlinjer för vilka olika typer av svar/innehåll i svar som skulle betraktas
som poänggivande och inte. Trots detta fanns naturligtvis utrymme för tolkning och bedömning. För
att säkerställa reliabiliteten i kodningen användes ett system där vissa svar kodades av två olika kodare
oberoende av varandra. En gräns på 70 procents överensstämmelse mellan kodarna sattes för att frågan
skulle inkluderas i databasen. För Sveriges del var överensstämmelsen under gränsen för en av de öppna
frågorna, vilket gör att inga svenska data finns med för denna fråga.
De öppna frågorna finns med i de kvantitativa sammanställningarna, och två frågor inkluderades i den
fördjupade intervjustudien – dock inte de ”svåraste”. Analyserna av intervjuerna domineras dock helt av
flervalsfrågorna.
E-postkommunikation med testansvarige Julian Fraillon vid Australian Council for Educational Reserach
(ACER).
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Denna typ av distraktorer skiljer sig därmed i hög grad från t.ex. matema
tikstudien TIMSS, där felsvaren i flervalsfrågor ofta synliggör specifika typer
av misstag: exempelvis att tiotalsväxling vid subtraktion inte behärskas eller att
formeln för omkrets använts i en areaberäkning. Det gör det naturligtvis – i
jämförelse med matematikundersökningar – lite knepigare att med utgångs
punkt i kvantitativa fördelningar förstå vad det är som gör vissa felsvar attrak
tiva. Även om det går att ha idéer om orsaker till attraktionskraften i vissa fel
aktiga svar, behövs kvalitativa data för att kunna verifiera och modifiera sådana
tankegångar.
ICCS kunskapsfrågor har designats för att ha en spännvidd i svårighetsgrad.
Svårighetsgraden i frågorna är dock inte fastställd på förhand, utan det empi
riska utfallet – alltså hur väl eleverna i det internationella urvalet klarat olika
frågor – avgör frågors relativa svårighetsgrad i förhållande till varandra. Det
generella mönstret är att samma frågor förefaller svåra i de flesta länder, även
om de totala kunskapsnivåerna skiljer sig åt. Det finns emellertid också skillna
der mellan länderna i så måtto att vissa frågor kan vara relativt sett lättare eller
svårare än prestationsnivån i landet ger anledning att förvänta sig.
Frågorna i ICCS kunskapstest har också olika inriktning och innehåll. I
bilaga 1 presenteras det ramverk som ICCS utgår ifrån. Av flera skäl bedöms
detta inte fungera som underlag för denna analys, utan en ny klassificering har
arbetats fram. Denna diskuteras vidare i kapitel 3. I den här undersökningen
står de svenska elevernas kunskaper i fokus. En övergripande bild av presta
tionerna när det gäller olika typer av frågor kommer att ges, och den relateras
också till resultaten i övriga nordiska länder. Den fördjupade analysen, som
är inriktad på att försöka urskilja olika typer av svårigheter, kommer att lägga
tonvikten vid ett mindre antal frågor. Här undersöks frågor som framstår som
särskilt svåra i den svenska kontexten (se vidare kapitel 3).
Svenska elever kunniga
Denna rapport uppmärksammar alltså ICCS kunskapstest, och tonvikten
ligger på att urskilja områden som förefaller särskilt svåra för svenska elever.
Innan analysen av felsvar tar vid måste några viktiga inledande konstateranden
göras (Schulz, m.fl., 2010; Skolverket, 2010a):

• Svenska elever kommer i internationell jämförelse väl ut i ICCS. Sverige pla
cerar sig klart över genomsnittet bland de 38 deltagande länderna. I endast
fyra länder (Finland, Danmark, Sydkorea, Taiwan) presterar eleverna signifi
kant bättre än de svenska.14
14

Sverige rangordnas som nummer fem, men ingår i en grupp på sju länder (förutom Sverige, Polen,
Irland, Liechtenstein, Schweiz, Italien, Slovakien) vars resultatnivåer inte skiljer sig så mycket åt att de är
statistiskt signifikanta.
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• Svenska elever presterar – enligt den trendmätning som ingick – 2009 på
samma nivå som de gjorde 1999.15
Det är således viktigt att ha med sig i bakgrunden att svenska elever i interna
tionell jämförelse framstår som kunniga inom området, och att kunskapsnivån
förefaller stabil under 2000-talets första decennium. Jämförelser av detta slag
är emellertid också behäftade med en del begränsningar och svårigheter, i syn
nerhet när det gäller att tolka vad som är bra/dåligt, högt/lågt eller förbättrad/
försämrad (se vidare 3.4).

15

En mindre del av kunskapstestet i ICCS är en återupprepning av frågor som ställdes i Civedundersökningen 1999. Bland de 15 länder som deltog både 1999 och 2009 noteras bara en enda
statistiskt säkerställd förbättring (i Slovenien). I de flesta länder tyder resultaten snarare på en försämring.
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Samhällskunskaper och
samhällsundervisning –
tidigare svensk forskning

ICCS fokuserar som sagt civic and citizenship education, och täcker värderingar,
beteenden och kunskaper. Ämnesområdet ingår på olika sätt i kursplanerna
för alla skolsystem som deltagit i studien, men det finns tämligen stora skill
nader länderna emellan när det gäller prioritet, samt hur och var dessa saker
uppmärksammas. På vissa håll utgör medborgarkunskaper ett eget skolämne, i
andra länder ingår ämnesområdet i ett vidare skolämne, och i vissa skolkontex
ter är medborgarkunskaper mer av ett övergripande område som kommer in
i flera olika ämnen (Schulz, m.fl., 2010: 46ff.). De svenska styrdokumenten 16
lägger förhållandevis stor tonvikt vid det medborgarförberedande uppdraget,
och i läroplanens inledande och övergripande formuleringar framhålls ett fler
tal värderingar och förhållningssätt som skolan ska verka för och kännetecknas
av. Även om flera ämnen sedan har lärandemål med bäring på detta, är det
framförallt samhällskunskapsämnet som getts ”en särskild roll när det gäller
det medborgarförberedande uppdraget” (Skolverket, 2010a: 44).
När det gäller de samhälls- och medborgarkunskaper som ICCS försöker
mäta, är det för svenskt vidkommande således i första hand samhällskunskaps
ämnet som är aktuellt. I forskningen om den svenska skolan är detta inget
särskilt välundersökt område. Som konstaterats är den samhällsdidaktiska
forskningen i Sverige tämligen begränsad (Almius, 2006; Olsson, 2009). Detta
kapitel lyfter fram en del av den forskning som ändå finns, och som kan kopp
las till föreliggande studie. Fokus ligger därför på grundskoleelevers samhällsoch medborgarkunskaper. Att samhällskunskapsämnet i skolan rymmer såväl
kunskaper som så kallad fostran – över tid med varierande betoning (Bronäs,
2003) – gör att även det senare ibland tangeras. Tonvikten ligger dock på kun
skapsdimensionen. Forskning som primärt är inriktad på politisk styrning och
styrdokumenten som sådana hamnar också vid sidan av. Genomgången görs
dels utifrån ett elevperspektiv, dels utifrån ett undervisnings-/lärarperspektiv.
När det gäller elevernas kunskaper finns studier av grundskolan, medan forsk
ning om samhällskunskapslärare framförallt genomförts i gymnasieskolan.
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Vid tidpunkten för ICCS genomförande gällde Lpo94, samt separata ämnesvisa kursplaner. Den
nya läroplanen, Lgr11, innefattar också alla kursplaner. De nya kursplanerna har genomgått större
förändringar än den övergripande läroplanstexten. Även skollagen har reviderats. För de övergripande
resonemang som förs här har dessa förändringar dock ingen betydelse.
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2.1
Elevernas samhällskunskaper
Det finns – utöver studier som bygger på IEA:s internationella undersök
ningar 17 – inte särskilt många empiriska undersökningar om svenska elevers
kunskaper om samhälls- och medborgarfrågor. En omfattande nationell utvär
dering av grundskolans senare år genomfördes 2003 – Nationella utvärderingen
av grundskolan 2003 (NU03), och där ingick naturligtvis samhällskunskapsäm
net. Det finns också några avhandlingar som på olika sätt berör elevkunskaper
inom området.
Nationella utvärderingen 2003 – starka och svaga kunskapsområden
Samhällskunskapsutvärderarna i NU03 drog lite skilda slutsatser om elevernas
medborgerliga förhållningssätt och kunskaper. Årskurs 9-elevernas engage
mang för samhällsfrågor bedömdes vara stort, men den specifika måluppfyl
lelsen för olika mål på samhällsområdet skilde sig åt. Den samlade bilden
beskrevs som fragmentarisk. Bäst ansågs kunnandet vara när det gäller förmåga
att skilja fakta och åsikter åt, att tolka ekonomiska och politiska budskap, och
att uppvisa förståelse för grundläggande prisbildningsmekanismer. Kunska
perna om internationella och globala frågor sågs också som goda, och på detta
område noterades en förbättring sedan början av 1990-talet. Likaså bedömdes
attityderna till grundläggande demokratiska principer vara tämligen goda.
Områden där elevernas kunskapsnivåer bedömdes vara bristfälliga rörde bland
annat det politiska systemets grunder och ekonomiska grundbegrepp. Här syn
tes inga förändringar sedan början av 1990-talet. Brister framhölls även när det
gäller elevernas attityder i vissa grundläggande värdefrågor (Skolverket 2004,
2005; Oscarsson 2005a, 2005b).18
I NU-rapporterna fördes även diskussion kring tänkbara orsaker till att elev
erna presterade sämre på vissa kunskapsområden. Bland annat framhölls intres
sets betydelse. Att eleverna är mer intresserade av globala frågor lyftes fram som
möjligt skäl till att kunskapsnivån bedömdes vara bättre på detta område än när
det gäller politiska processer respektive ekonomi (Oscarsson, 2005b: 38).
Något annat som diskuteras i NU03-rapporterna är att val av mätmeto
der inverkar på de slutsatser som dras. Den typ av testinstrument som i regel
17

18

Se t.ex. Ellen Almgrens (2006) och Tiina Ekmans (2007) avhandlingar, som båda använder Cived-data
(Almgren för grundskolan och Ekman för gymnasieelever som den gången också undersöktes i ett antal
länder). Dessa studier är dock statsvetenskapligt orienterade, och har därför inte kunskaper och lärande i
fokus. De huvudsakliga kunskapsresultaten i Cived för svenskt vidkommande framgår på andra håll i den
här rapporten.
De frågor som ställdes i undersökningen handlade bland annat om inställningen till dödsstraff,
moskébyggande, homosexuella lärare och politiska rättigheter för extrema åsiktsriktningar. Elevernas
hållning bedömdes i flera fall som otillfredsställande i relation till styrdokumentens mål. Samtidigt
konstaterades att elevernas attityder i många avseenden var betydligt mer toleranta – och i linje med
läroplanens värdegrund – än vad som är fallet när det gäller vuxna medborgare (Oscarsson 2005a: 57ff.).
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används i utvärderingar av detta slag – enkäter med flervals- och eller öppna
frågor – har begränsningar. Provsituationen som sådan, där eleverna enskilt
besvarar skriftliga frågor, utgör en. En annan aspekt rör innehållet i frågorna.
Genom att den svenska skolans styrdokument över lag inte är särskilt tydliga i
att ringa in specifika kunskapsinnehåll, blir de val av frågeinnehåll som görs i
mätningar av detta slag mycket betydelsefulla för slutsatser och bedömningar.
Att eleverna bedöms ha – eller sakna – kunskaper på just de inkluderade inne
hållsområdena beror i hög grad på i vilken mån de kommit i kontakt med just
detta innehåll i sin lokala undervisningskontext. Tonvikten har där kanske
lagts på helt andra innehållsområden, utan att skolan för den skull underlåtit
att arbeta med det som betonas i styrdokumenten (Skolverket 2004: 93f.;
Oscarsson 2005a: 10).
Hur resultat ska tolkas är en svårighet i de flesta (kunskaps)mätningar, och
NU03 för samhällskunskapsämnet illustrerar hur liknande svarsmönster kan
ge upphov till tämligen olikartade bedömningar. Svarsmönstren på faktafrågor
formulerade som påståenden (ange rätt eller fel), samt ett antal flervalsfrågor
om demokratiska/politiska institutioner och processer å ena sidan, och frågor
om globala förhållanden å den andra, liknar på det stora hela varandra. Inom
båda områdena svarade en stor majoritet rätt på vissa frågor, medan andra frå
gor hade en hög andel felsvar.19 De slutsatser som drogs i utvärderingen skiljer
sig dock åt mellan de båda områdena. På området politiska institutioner och
processer bedömdes kunskaperna som helhet vara ”bristande” och ”dåliga”,
långt ifrån målen (Oscarsson, 2005a: 29; Skolverket, 2004a: 81f.). När det
gäller globala frågor ansågs eleverna istället uppvisa ”goda kunskaper”, och
måluppfyllelsen bedömdes generellt sett vara ”god” (Oscarsson, 2005b: 19;
Skolverket, 2004a: 88f.). Tilläggas kan att det, främst när det gäller de globala
frågorna tillkom ett antal frågor – i regel mer förståelseorienterade (flera av
dem öppna frågor där eleverna formulerar sina egna svar) – som förstärkte den
positiva bedömningen av elevernas kunskapsnivå. Det ändrar emellertid inte
intrycket av att svarsnivåerna på faktafrågorna i NU03 gett upphov till olikar
tade bedömningar av elevernas kunskaper inom olika samhällsområden.
Utvecklingsbara begreppskunskaper
Flera samhällsdidaktiker framhåller vikten av begreppskunskap, eftersom detta
stärker möjligheterna att förstå och tänka om samhället, och därigenom också

19

Andelen rätt svar på denna typ av frågor varierar inom båda områdena stort – från som högst uppemot
75–80 procent till som lägst ca 20 procent. I genomsnitt svarade 48 procent rätt på de nio rätt-/
felfrågorna om globala förhållanden, medan drygt 50 procent i genomsnitt svarade rätt på de tolv
rätt-/felfrågorna om det politiska systemet. De tre flervalsfrågorna om globala förhållanden hade en
genomsnittlig andel rätta svar på 69 procent, och de två frågorna av denna typ om det politiska systemet
besvarades i genomsnitt rätt av 59 procent (Oscarsson 2005a; Oscarsson 2005b).
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människors förmåga att påverka samhällsutvecklingen. Begreppsförståelse och
förståelse för olika begrepps förhållanden till varandra ordnar och systematise
rar omvärlden (Hyltegren & Lindqvist, 2010; Vernersson, 1999). Här fram
hålls därför att samhällsundervisningen bör lägga stor tonvikt vid detta.
Gunnar Hyltegren & Stellan Lindqvist skiljer mellan processbegrepp (eller
nyckelbegrepp) och sakbegrepp. Sakbegrepp framhålls som tämligen konkreta
och begränsade, medan processbegreppen är vidare och mer omfattande. De
understryker också att process- och sakbegrepp oftast måste förstås i relation
till varandra. Sakbegreppet riksdag måste t.ex. tolkas och förstås med hjälp av
processbegrepp som politik och demokrati, medan de senare samtidigt i hög
grad byggs upp av och måste förstås med hjälp av sakförhållanden och sakbe
grepp (Hyltegren & Lindqvist, 2010: 51f.).
Johan Sandahl gör en liknande distinktion, och använder beteckningarna
sakbegrepp och sammansatta begrepp. Sakbegrepp beskrivs här som enklare
begrepp som t.ex. FN, medan begreppet internationellt samarbete betraktas
som ett sammansatt begrepp som kännetecknas av komplexitet och (viss)
oenighet om innebörden (Sandahl, 2011: 43f.). Gränslinjerna mellan be
greppstyperna är naturligtvis inte knivskarp, och Hyltegrens & Lindqvists
huvudbudskap är framförallt att båda typerna behövs, medan Sandahl i sin
empiriska studie av lärares diskussioner om innehåll och mål i samhällskun
skapsämnet framförallt använder begreppen för att kategorisera utsagor. I den
här studien kommer analysen senare att relatera till terminologin sakbegrepp
respektive sammansatta begrepp.
Det finns inte särskilt många svenska empiriska studier om elevernas be
greppskunskaper. De som gjorts bygger också på data som har några år på
nacken. Gemensamt för dessa undersökningar är att de i huvudsak intresserat
sig för vad som kan betecknas som sammansatta begrepp.
Roland Severin undersöker i sin avhandling 16-åriga elevers uppfattningar
av begreppen makt och samhällsförändring. Han drar bland annat slutsatsen
att elevernas uppfattningar är sammansatta och innefattar flera aspekter. De
bedöms också vara välgrundade och förankrade i erfarenheter. Generella, och
mer sammanhängande, förklaringar eller definitioner framförs dock i regel
inte. Strukturella kopplingar och förklaringar förefaller också ovanliga, ut
gångspunkten är istället främst en slags personorienterad teori, där enskilda
människors ageranden lyfts fram (Severin, 2002: 236ff.).
Liknande slutsatser kan dras av en statsvetenskaplig avhandling (som inte
primärt har kunskaper och lärande i fokus) om ungdomars demokratiföreställ
ningar. Utifrån fokusgruppintervjuer med elever i årskurs 8, respektive sista
året på gymnasiet, påvisas bland annat ett väl förankrat stöd för demokratii
dén, och en tämligen tydlig – men också ganska snäv – demokratiförståelse där
stor tonvikt läggs vid de formella och nationella politiska institutionerna. För

medborgarkunskaper i sikte 19

djupande diskussioner om demokratins värden, och reflektioner kring vidare
demokratiideal eller demokrati i andra sammanhang än på den nationalstatliga
nivån är samtidigt ganska frånvarande i samtalen (Eriksson, 2006).
Båda studiernas resultat kan tolkas i termer av att det finns utrymme för
utveckling av elevernas begreppsförståelse. I båda avhandlingarna kommen
teras också att intervjuerna som sådana verkade innebära ett lärande och en
utveckling av samhällsförståelsen. Severin karaktäriserar sina intervjuer som ett
lärande möte, där alla elever mer eller mindre utvecklade och fördjupade sina
uppfattningar under samtalets gång. Detta tillskrivs intervjuns karaktär, ”som
prägla[de]s av intellektuella utmaningar, av en utforskande hållning, av respekt
för samtalspartnern, samt ett ömsesidigt givande och tagande”(Severin, 2002:
241). Och efter de gruppintervjuer som utgjorde grunden för Erikssons studie
framförde flera elever själva att samtalen inneburit att de lärt sig saker.20 Sam
talets roll för lärande om samhället har även lyfts fram i andra typer av studier
(Englund, 2003; Kent Larsson, 2007).
Olikheter i förmåga till analytiskt/kritiskt tänkande
Kristoffer Larsson (2011) har undersökt årskurs-9-elevers kritiska tänkande.
Studien utgår ifrån en design där 19 elever 21 från sex olika klasser i tre olika
skolor, först fått läsa en längre text (två och en halv A4-sida) som presenterat
olika synsätt på jämlikhet, rättigheter och rättvisa. Här beskrevs översiktligt
bland annat John Rawls, Ann Christensens och Robert Nozicks rättviseupp
fattningar. En ordlista för svåra ord ingick i underlaget, och möjlighet fanns
också att fråga om man var osäker på något. Därefter ställdes eleverna inför
fyra olika uppgifter, med koppling till texten. Uppgifterna var samtliga täm
ligen analytiskt krävande, och gick bland annat ut på att organisera ett land
utifrån en jämlikhetsprincip som presenterats, att kommentera en given för
delningsöverenskommelse utifrån Rawls rättviseuppfattning, att reflektera över
möjligheterna för de olika filosoferna att komma överens, samt att granska
styrkor och svagheter i Nozicks argumentation. Uppgifterna krävde därmed
förmåga att hantera en större mängd information och att analysera genom att
exempelvis tillämpa, jämföra, problematisera och granska. Eleverna skrev ned
sina svar på dator, och de olika lösningarna var sedan det som låg till grund för
Larssons analys.
Studien innehåller många nyanser och detaljer kring undersökningens
specifika tematik och frågor. Det övergripande huvudresultatet är dock att
eleverna uppfattar frågorna på väldigt olikartade sätt. De urskiljde i olika grad
vilka komponenter en frågeställning var uppbyggd kring, hur dessa förhöll sig
20
21

Se bilaga 4 för ett konkret exempel på en diskussion om skatter (Eriksson 2006).
Elva av dem var flickor och åtta pojkar. Vid tiden för studien hade sex av dem betyget godkänt i
samhällskunskap, medan åtta hade väl godkänt och fem mycket väl godkänt.
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till varandra och vad som därför krävdes för att kunna besvara frågorna i sin
helhet. Några elever uppfattade hela komplexiteten i frågeställningarna och
förmådde därför prestera svar som rymde alla de kvaliteter av kritiskt tänkande
som de frågorna påkallade, medan andra endast erfor några eller någon av de
komponenter eller relationer som efterfrågades (Kristoffer Larsson, 2011).22
En tolkning av studien är att den visar att analytisk förmåga i hög grad kan
förstås som ett samspel mellan att urskilja frågeställningar eller problem, och
förmågan att sedan angripa problemställningarna genom redogörelse, diskus
sion, jämförelser eller liknande. Genom att endast uppmärksamma det andra
ledet – förståelse och analys manifesterat i själva svarandet – missar man det
delvis ännu viktigare analysbenet, nämligen urskiljandet av problemställningen
– frågandet.
2.2
Samhällskunskapsundervisning
Även om samhällskunskaper kan ha många källor, påverkas elevernas kun
skaper naturligtvis i hög grad av den undervisning de möter, och de val och
prioriteringar som lärare gör i skolan. Inte heller detta område är särskilt välut
forskat i Sverige.23 I detta avsnitt ges en översiktlig bild av studier som på olika
sätt uppmärksammar samhällskunskapsundervisningen och lärares vägval och
prioriteringar. Merparten rör gymnasieskolan.
Tonvikt på demokrati som politiska institutioner
Ett fåtal studier som på olika sätt undersöker hur samhällskunskapslärare prio
riterar i sin undervisning finns. Av Vernerssons undersökning av so-/samhälls
kunskapslärare i grundskolan från 1990-talet framgår att många lärare betonar
(då betonade) social fostran och demokratifostran, och att fokus ofta läggs på
elevernas framtida möjligheter i samhället (Vernersson, 1999; 126f.). Hans
studie visar också vilka kunskapsområden lärare vid tiden för undersökningen
prioriterade främst i sitt arbete; aktuella samhällsfrågor, Sveriges politiska liv,
lag och rätt samt internationella frågor (Vernersson, 1999: 135ff.). Att natio
nella politiska institutioner alltjämt framstår som viktiga indikerar undersök
ningar av prov i samhällskunskap (Odenstad, 2010) – se vidare nedan.
Peter Walls empiriska studie om hur 7–9-lärare i samhällskunskap priori
terar när de undervisar om nationell politik respektive EU, illustrerar också
22
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I en bilaga (5) finns en sammanställning över hur olika elever presterar på olika frågor. Vissa skillnader
finns mellan frågor, men i tämligen hög grad förefaller samma elever återfinnas i de högre respektive lägre
svarskategorierna för de olika frågorna.
De senaste åren kan ett uppsving emellertid skönjas i spåren av satsningen på en forskarskola för
aktiva lärare. Vid Karlstads universitet bedrevs 2008–2011 Forskarskolan för lärande i historia och
samhällskunskap, som utgjorde en fortbildningssatsning på yrkesverksamma lärare i ämnena. Ett tiotal
licentiatsavhandlingar har hittills lagts fram. En ny forskarskola för alla fyra SO-ämnen, där också lärare i
årskurs 4–6 inkluderats, startar 2012.
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hur lärarnas vägval har betydelse för vad som tas upp i undervisningen, och
vad eleverna därmed kommer i kontakt med i sin medborgarbildning. Wall
visar att stor tonvikt läggs vid politiska institutioner (polity) när det gäller
både Sverige och EU. Politikens innehåll (policy) och den politiska praktiken
(politics) uppmärksammas och sammanlänkas emellertid i viss mån också med
institutionerna i undervisningen om svenska förhållanden, medan detta är mer
sällsynt när det gäller EU. Att komma i kontakt med politiken som helhet –
såväl institutionerna, som dess innehåll och praktik – framhålls av Wall som
viktigt för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla medborgarkunskaper. Med
stöd i tysk didaktisk teoribildning betonas dessutom vikten av att eleverna ges
möjlighet att bilda sig egna uppfattningar, att vetenskapliga och politiska kon
troverser måste synliggöras i undervisningen, samt att eleverna måste få öva sig
i politiskt tänkande och handlande (Wall, 2011). En vidare, mer sammansatt
och mångdimensionell, politikundervisning efterlyses med andra ord.
Medvetenhet och strategier för begreppsutveckling
Det finns också annan forskning som tyder på att demokratiundervisningen
i svensk skola inte alltid har förmåga att belysa komplexiteten i grundläg
gande värden och begrepp. Bronäs studie av läroböcker 24 visar t.ex. att svenska
läroböcker i jämförelse med tyska är betydligt sämre på att uppmärksamma,
diskutera och problematisera demokratins idéer och grunder. De politiska in
stitutionerna dominerar, och medborgarrollen framställs som begränsad (Bro
näs, 2000). På liknande sätt framstår värdeord som jämlikhet och frihet som
frånvarande i Erikssons studie av ungdomars föreställningar om demokrati.
Även om dessa aspekter berörs, använder ungdomarna mycket sällan begrep
pen (Eriksson, 2006). En önskan om ett mer utvecklat arbete i skolan med
komplexa och sammansatta begrepp ligger i förlängningen av dessa studier.
Vernersson framhåller att begrepp kan ha olika komplexitet och abstrak
tionsnivåer, och i hans empiriska undersökningar av grundskollärare från
1990-talet lyfts just komplexa begrepp fram som samhällskunskapens mest
centrala. Fem övergripande innehållskategorier urskiljs i lärarnas utsagor –
samhälle, demokrati, norm, ideologi, samt en övrigt-kategori. Dessa byggs i sin
tur upp av en mängd andra begrepp (Vernersson, 1999: 149ff.). Hyltegren &
Lindqvist menar dock att begreppsbildning i skolan är en dold process, som i
bästa fall snarast är en tursam sidoeffekt (Hyltegren & Lindqvist, 2010: 49).
Även om Sandahls studie inte har begreppsutveckling i fokus, visar den dock
att det bland (gymnasie)lärare finns uttalade didaktiska idéer om begrepp och
begreppens roll för samhällskunskaper (Sandahl, 2011).
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Visserligen för gymnasieskolan, men det finns inget uppenbart skäl att tro att läget är ett annat när det
gäller grundskolan.
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Vernersson finner tre huvudsakliga strategier i lärares arbete med begrepps
förståelse: anknytning till elevernas tankevärld, användning av metaforer, samt
processrelaterade strategier som på lite olika sätt stegvis för in olika kompo
nenter och sammanhang (Vernersson, 1999: 154ff.). Hyltegren & Lindqvist
lyfter å sin sida fram flera olika strategier som kan användas för att arbeta
medvetet med begrepp. De framhåller bland annat definitioner, gränsanalyser
(skiljelinjen mellan olika begrepp), uppmärksamhet på tid, rum och relationer
(Hyltegren & Lindqvist, 2010: 53–79). Medvetenhet och strategiskt didaktiskt
arbete med begreppsförståelse kan sammanfattningsvis sägas vara huvudbud
skapen i de studier som uppmärksammats här.
Begränsad fokus i prov och bedömning
Genom studier av prov och bedömningar ges också en bild av lärares priorite
ringar. Att innehåll och utformning av prov och bedömningsinslag i hög grad
påverkar elevers studiestrategier och lärande är väl belagt (Odenstad, 2010).
På detta område saknas aktuella svenska studier om samhällskunskap från
grundskolemiljö. Gunilla Svingby gjorde i mitten av 1990-talet en analys av
ungefär 400 provfrågor som ett femtiotal SO-lärare delat med sig av. Den ab
soluta merparten (hela 95 procent) bestod av frågor som krävde mycket korta
svar, något eller några ord, eller möjligen en kortare beskrivning eller uppräk
ning. Mycket få frågor handlade om analys, slutledning eller tillämpning av
kunskaper eller förmågor. Den fokus på detaljkunskaper som ansågs föreligga
betraktades som en skarp kontrast till det ideal om sammanhang och helhets
förståelse som lärarna samtidigt sade sig förorda (Svingby, 1998).
Nyare studier från gymnasieskolan finns också att tillgå. Även om det natur
ligtvis är viktigt att ha skillnaderna i åtanke, finns det ändå en del som talar för
att de slutsatser som dras i dem också till delar kan appliceras på grundskolans
senare år. Christina Odenstads (2010) undersökning av samhällskunskapsprov
i gymnasieskolan visar bland annat att en stor tonvikt läggs vid svenska förhål
landen och den nationella nivån, i synnerhet på statsskick och ekonomi. De
mångkulturella, internationella och globala inslagen är få. En slags ämnes- och
provtradition – delvis skild från läro- och kursplaner – bedöms framträda här.
När det gäller områden som statsskick och EU, framstår de i proven i första
hand som orienteringsämnen som domineras av faktakunskap, medan om
råden som massmedia, ekonomi och internationell politik – utöver en fakta
grund – också förefaller inriktade på diskussion och analys.
Till skillnad från tidigare studier som genomförts på området, bedömer
Odenstad att frågor som är inriktade på förståelse, sammantaget tar mer
utrymme i hennes studie.25 Samtidigt framträder – stick i stäv med styrdo
25

Ett liknade konstaterande görs i en annan studie av samhällskunskapsprov. Här understryks dock också
att skillnaderna mellan olika lärares prov är stora (Jansson 2011).
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kumenten – ett slags hierarkiskt tänkande om att faktaredogörelse motsvarar
godkänt, medan förståelse och analys utgör förmågor för högre betyg. Ytterli
gare en diskussion som förs i avhandlingen handlar om hur olika förhållnings
sätt framträder i relation till elever på yrkes- respektive studieförberedande
program. Förväntningarna framstår på flera sätt som lägre på yrkeseleverna
(Odenstad, 2010). Även om det sistnämnda är specifikt för den programinde
lade gymnasieskolan, är det inte orimligt att tänka sig att liknande tendenser
kan finnas mellan olika klasser eller skolor på grundskolan.
I Agneta Grönlunds studie av lärares bedömningspraktiker och återkopp
ling, görs flera intressanta konstateranden. Där betonas att samhällskunskaps
ämnet som sådant – där utgångspunkten (även om den inte är entydig) kan
sägas vara elevens behov – torde ha goda förutsättningar att arbeta med forma
tiv bedömningsprocess. En sådan utgår ifrån det aktuella (kunskaps)läget, men
är sedan framåtblickande och konstruktiv till sin karaktär, vilket i flera studier
visat sig gynna lärandet. Grönlunds empiriska studie – som grundas på obser
vationer, intervjuer med lärare, samt analys av deras skriftliga underlag – visar
att formativ bedömning är vanligare och förefaller lättare att tillämpa på vissa
typer av sammanhang och elevarbeten. Medan återkopplingen efter skriftliga
prov framförallt tenderar att vara summativ och betygsorienterad, är bilden
blandad när det gäller skriftliga uppgifter, och formativt inriktad i relation till
exempelvis loggböcker (Grönlund, 2011).
2.3

Sammanfattande kommentarer
och analytiska referenspunkter
De teman som berörts i forskningsgenomgången kommer på olika sätt att
uppmärksammas i de empiriska analyserna och diskussionerna (kapitel 4–6).
Nedan finns en kort sammanfattning av huvudperspektiven.
I den nationella utvärderingen 2003 (årskurs 9) gjordes för samhällskun
skapens vidkommande olika bedömningar för olika kunskapsområden. Globala
frågor lyftes fram som ett styrkeområde, medan elevernas kunskaper om po
litiska processer och ekonomi, bedömdes vara svagare (Oscarsson & Svingby,
2005). När det gäller samhällsundervisningen finns samtidigt studier som tyder
på att stor tonvikt läggs vid just politisk demokrati och politiska institutioner på
nationell nivå (Bronäs, 2000; Wall, 2011). Detta är således en kontrast till den
bristande måluppfyllelse på området som NU03 lyfte fram.
Att begreppsförståelse – både i form av sakbegrepp och sammansatta begrepp
– är centralt för samhällskunskap, framhålls ofta, liksom att medvetet och stra
tegiskt arbete med begrepp därför är nödvändigt i undervisningen (Hyltegren
& Lindqvist, 2010; Sandahl, 2011; Vernersson, 1999). Den svenska forskning
som finns om elevernas begreppskunskaper visar både styrkor och begräns
ningar. Å ena sidan tyder studier på att elever har en tämligen sammansatt
24 medborgarkunskaper i sikte

och välgrundad syn på begrepp som makt, samhällsförändring (Severin, 2002)
och demokrati (Eriksson, 2006). Samma studier efterlyser å andra sidan mer
utvecklade begreppsförståelser som är vidare och mer reflekterande, gör struk
turella kopplingar och anknyter till fler samhälleliga kontexter.
Att elever i olika hög grad förmår urskilja och hantera komplexa frågeställningar, visas i en empirisk studie av elever i årskurs 9 (Kristoffer Larsson,
2011). Utifrån denna går det att resonera i termer av att samhällsanalytisk för
måga inte enbart bör betraktas som en förmåga att föra komplexa och nyanse
rade diskussioner (att ”svara”), utan också handlar om att kunna urskilja och
förstå komplexa samhälleliga frågeställningar.
Studier av prov och bedömning (i gymnasieskolan) visar att stor vikt läggs
vid svenska nationella förhållanden. Därutöver är bilden mer skiftande. Det
finns tecken på att stor tonvikt läggs vid faktakunskaper när det gäller t.ex.
statsskick, medan mer diskuterande, analyserande och förståelseinriktade inslag
också inkluderas i områden som massmedia, ekonomi och internationella re
lationer. Det är också tydligt att olika förväntningar finns på olika elevgrupper
(Odenstad, 2010). En annan studie illustrerar hur olika typer av underlag ger
upphov till olika typer av återkoppling till eleverna. Skriftliga prov användes
exempelvis i regel mest summativt och betygsorienterat (Grönlund, 2011).
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I detta kapitel presenteras översiktligt de datamaterial som analyseras, och de
vägval och överväganden som gjorts. Kapitlet har fyra huvudsakliga inslag.
Först presenteras underlaget för den nordiska jämförelsen (3.1), som utgör det
första empiriska benet i rapporten. En viktig grund för denna jämförelse är en
kategorisering av de olika frågor som ingår i ICCS. Kategoriseringen av frågor
na beskrivs därför tämligen utförligt (3.2). Därefter finns en kort redogörelse
för den fördjupade kvalitativa undersökningen (3.3), det andra empiriska be
net i rapporten. Avslutningsvis återfinns en diskussion om svårigheterna med
att ringa in svåra frågor i den typ av studie som ICCS är, och den strategi som
använts för att välja ut frågor till intervjustudien (3.4). Ytterligare metodredo
görelser finns i bilaga 1.
3.1
Kvantitativa data för nordisk jämförelse
Det svenska ICCS-materialet består av 166 skolor, och 3464 elever i årskurs 8.
Urvalet är representativt för årskurs 8 i Sverige (se vidare Skolverket, 2010a).26
Denna databas utgör underlaget för de övergripande kvantitativa analyserna.
Motsvarande material för Danmark, Finland och Norge används för de kvanti
tativa jämförelserna.
Som nämnts kommer endast kunskapstestet att uppmärksammas. Viktigt
att klargöra är att endast 27 av de 79 frågorna är offentliggjorda eftersom IEA
vill behålla möjligheten att upprepa studien i framtiden med några av kun
skapsfrågorna som trendinstrument. Det är därmed endast offentliggjorda frå
gor som kan presenteras i sin helhet i rapporten. Övriga frågor beskrivs istället
mer översiktligt.
De kvantitativa redovisningarna kommer att vara rent deskriptiva och fram
förallt utgå ifrån diagram. För att göra jämförelserna översiktliga och möjliga
att diskutera i övergripande termer har kunskapsfrågorna klassificerats på ett
sätt som beaktar både innehåll och frågeform. Det ramverk som ICCS bygger
på har inte bedömts fungera helt tillfredsställande i relation till denna rapport,
och en ny klassificering – med fyra innehållsliga huvudområden och fyra hu
vudtyper av frågor – har därför arbetats fram (se nedan). De övergripande och
jämförande kvantitativa analyserna byggs upp kring dessa dimensioner.

26

På tre skolor finns två ”klasser” representerade. Detta är dock en följd av en urvalsteknik där så kallade
pseudoklasser tas fram. Det har gjorts på skolor där klasserna är väldigt små eller där det bara finns en
väldigt stor klass i aktuell årskurs.

28 medborgarkunskaper i sikte

3.2
En ny klassificering av kunskapsfrågorna
Det sorteringsinstrument som arbetats fram som utgångspunkt för den nord
iska jämförelsen, tar sin utgångspunkt i tematiken i ICCS kunskapsfrågor.
Det skiljer sig på ett antal punkter ifrån det ramverk som IEA haft som bas
(se bilaga 1 där ramverket beskrivs). IEA:s kategorisering av kunskapsfrågorna
har inte bedömts fungera tillfredsställande i relation till den analys som görs
i denna rapport, eftersom den framstår som både för övergripande och för
överlappande. Viktigt att poängtera är emellertid att detta varken ska förstås
som ett skäl att underkänna ramverket och IEA:s kategoriseringar som sådana,
eller som grund för att tro att det på ett enkelt sätt går att hitta andra klassifi
ceringsgrunder. För den här studiens ändamål används fyra innehållsdimensio
ner. Fyra olika frågetyper (kognitiva förmågor) urskiljs också.
Fyra innehållsdimensioner
De 79 kunskapsfrågorna har alltså hänförts till fyra huvudsakliga innehållsdi
mensioner. Som med det mesta på samhällsområdet är det inte möjligt att göra
helt uteslutande innehållskategorier. Hur olika samhällsbegrepp ska förstås och
hur de förhåller sig till varandra är i hög grad föremål för såväl vetenskaplig
som samhällelig debatt. Detta är inte platsen för att fördjupa denna diskussion,
utan här stannar jag vid att konstatera att innehållskategorierna delvis är vaga
i konturerna, och att vissa överlappningar mellan dimensionerna finns. Den
övergripande bedömningen är ändå att det gått tämligen väl att klassificera frå
gorna utifrån indelningen.27 De fyra innehållsdimensionerna är:

• Samhällsförhållanden: Samhället kan ses som bestående av olika relationer
och förhållanden, olika strukturer och aktörer. Tydlighet och komplexitet,
kontinuitet och förändring kännetecknar på samma gång de flesta samhälls
förhållanden, och både medveten och omedveten påverkan av samhälls
strukturerna sker ständigt. I ICCS finns ett mindre antal frågor som handlar
om denna övergripande innehållsdimension. Dessa rör ekonomi och globala
förhållanden.
• Samhällsvärden: I alla samhällen finns värden av olika slag. Dessa påverkar
och påverkas av människors tänkande och handlande, och de är föränderliga
över tid och rum. Många samhällen karaktäriseras av en pluralism av värden,
vilket är ett starkt argument för att tillämpa demokratiska principer. Några
samhällsvärden kan sammanfalla med demokratiska värden (t.ex. vikten av
yttrandefrihet och alla människors lika värde), medan andra omhuldade
värden inte enkom eller alls kan inordnas under demokratihatten (t.ex. reli
27

Ett fåtal frågor har dock varit svåra att passa in innehållskategorierna, eftersom de delvis rört förhållanden
som inte fullt ut eller entydigt täcks av dimensionerna.
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gionsfrihet och olika uppfattningar om vad rättvisa är). ICCS kunskapstest
innehåller ett flertal frågor som kan kopplas till denna innehållsdimension.
Dessa handlar bland annat om frihet, rättvisa och mångfald.
• Demokratins procedurer: Även om demokratiidéns innebörd delvis är om
stridd bygger den på en uppsättning grundläggande principer och proce
durer – t.ex. att alla människor har lika värde och måste ha möjligheter att
medverka i beslutsfattandet, att allas röster måste väga lika tungt när frågor
ska avgöras, att alla måste ha möjlighet att bilda sig välgrundade uppfatt
ningar och föra fram frågor på dagordningen, samt att alla (vuxna) som
berörs av gemensamma regler bör anses tillhöra medborgarna (Dahl, 1989).
Att representation är nödvändig i storskaliga demokratier är demokratiteore
tikerna eniga om. Det råder emellertid delade meningar om i vilken mån de
representativa inslagen kan, ska och bör kompletteras med andra former av
inflytande, och på vilka nivåer och sätt olika frågor bör avgöras. ICCS inne
fattar ett flertal frågor med bäring på demokratins principer och procedurer.
De rör framförallt grundläggande institutioner i den representativa politiska
demokratin. Den svenska termen valdemokrati (Gilljam & Hermansson,
2003) illustrerar väl den tonvikt som finns i ICCS, manifesterad i frågor om
rösträtt och valinstitutionen.
• Demokratins funktion: En demokratis sätt att fungera påverkas av en mängd
omständigheter. Samhällsförhållanden och strukturer (exempelvis levnads
standard och utbildning), samhällsvärden (t.ex. dominerande föreställningar
om rättvisa), och hur de demokratiska institutionerna och procedurerna
är utformade (t.ex. hur representanter utses), är några av alla de saker som
spelar in. Frågor som primärt är inriktade på t.ex. ekonomi, val eller rätt
visa hänförs till ovanstående innehållsdimensioner. ICCS innehåller dock
även frågor som bedöms beröra demokratins funktion på andra sätt. Dessa
handlar exempelvis om media och öppenhet, konkret medborgarinflytande,
orättfärdiga politiska metoder och andra förhållanden som påverkar eller
kännetecknar demokratins sätt att fungera (t.ex. mänskliga rättigheter, regler
för ett gott diskussionsklimat).
De två innehållsdimensionerna om demokrati (procedurer respektive funk
tion) är i flera avseenden naturligtvis relaterade till varandra. Den centrala skil
jelinjen dem emellan handlar om att frågor som bedöms röra det förstnämnda
området är mer snävt kopplade till just fundamentala valdemokratiska proce
durer, medan kategorin demokratins funktion handlar om vidare förhållanden,
där olika avvägningar kan göras av olika demokratiförespråkare och i olika
samhällen. Frågor som t.ex. handlar om rätten att kritisera politiska ledare,
rösträtt och ansvar för att rösta, bedöms handla om demokratins procedurer,
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medan frågor som rör media, maktdelning, intressegruppers oberoende, of
fentlighetsprincipen och korruption hänförs till kategorin demokratins funk
tion.
Varje innehållsdimension har delats in i ett antal underkategorier. Då flerta
let av frågeformuleringarna inte är offentliggjorda, ger denna indelning en tyd
ligare bild av vilken typ av teman som uppmärksammas. En sammanställning
finns i bilaga 2. I tabell 3:1 ges utifrån de offentliggjorda frågorna exempel på
hur frågor kategoriserats när det gäller innehåll.28
Sammanställningen ger vid handen att två innehållsdimensioner är mest
framträdande, demokratins funktion och samhällsvärden. Även frågorna i det
senare fallet har ofta särskild aktualitet i demokratiska samhällen, och sam
mantaget domineras undersökningen av demokratitemat i vid bemärkelse.
Fyra typer av frågor
Den klassificering som arbetats fram i denna rapport skiljer också mellan fyra
typer av frågor (till skillnad från IEA:s två olika kognitiva dimensioner). Ut
gångspunkten är här en bedömning av vad som krävs för att kunna besvara
olika frågor. Att göra denna typ av indelning är svårt, vilket inte minst den
omfattande diskussionen kring kognitiva nivåer och kunskapskvaliteter visar.
De kategorier som arbetats fram kan i viss mån relateras till t.ex. Blooms väl
kända taxonomi på området, där sex olika kognitiva processer urskiljs (Ander
son m.fl., 2001).29
Den första typ av frågekategori som används i den här studien – känna till,
motsvarar ganska väl (den reviderade) taxonomins komma ihåg (remember).
Enligt taxonomin handlar det här om att känna igen/identifiera, eller komma
ihåg något. ICCS-frågor som går ut på att identifiera det riktiga svaret på en
ganska rak fråga om ett begrepp eller förhållande har hänförts till denna ka
tegori. Denna typ av frågor kräver kännedom om, eller faktakunskap om, en
princip, en rättighet, eller ett förhållande.
Den andra kategorin – förstå, återspeglar också ganska väl Blooms nivå två
(understand), som handlar om att visa förståelse genom att bland annat kunna
klargöra, ge exempel, klassificera, sammanfatta, förklara eller dra slutsatser uti
från given information. Frågor i ICCS-testet som kräver förståelse för innebör
den i ett begrepp, en princip, en rättighet eller ett förhållande – som framgår
av eller uttrycks i frågan – har placerats i denna kategori.
28

29

Något som kan vara på sin plats att kommentera är att merparten av de offentliggjorda frågorna är de 17
frågor som ingick i studien från 1999. Dessa är i regel ganska korta, och ”raka” till sin karaktär. Många av
de icke offentliggjorda frågorna har som jämförelse mer text, som t.ex. inledningsvis beskriver en situation
som själva frågan sedan utgår ifrån.
Blooms taxonomi finns i flera varianter. Utgångspunkten för den här studien är den reviderade version
som presenteras i Anderson m.fl.
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Vad är det viktigaste i en fri marknadsekonomi?*
De flesta multinationella företag ägs och styrs av ...*

I Havsland finns en minoritetsgrupp vars språk skiljer sig från det officiella språket i landet. Gruppen har
sina egna skolor där barnen får undervisning enbart på sitt eget traditionella språk. Regeringen i Havsland
beslutar att alla skolor ska undervisa alla barn enbart på landets officiella språk. Regeringen fattar beslutet
eftersom man anser att det kommer att vara till hjälp för barnen i minoritetsgruppen.
Vilket av följande argument stöder bäst regeringens beslut?
Vilket är det bästa argumentet mot regeringens beslut?*
Vad är huvudsyftet med den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna?
Vad av följande är med i FN:s barnkonvention? Barn har rätt att ...

I demokratiska länder ska den lagstiftande församlingen (den svenska riksdagen) ...
Vilket av följande är det tydligaste brottet mot medborgerliga friheter i en demokrati?*
Vilket av följande påståenden beskriver bäst den roll som medborgaren har i demokratiska länder?
Medborgaren …

I många länder ägs media som t.ex. tidningar, radiostationer och tv-stationer av privata medieföretag. I vissa
länder, finns det lagar som sätter en gräns för hur många medieföretag en person eller en företagsgrupp kan
äga. Varför har länderna sådana lagar?*
Daniel köper nya skor. Sedan får Daniel veta att hans nya skor tillverkats av ett företag som har barnarbetare
anställda i fabriken och att de får mycket dåligt betalt för sitt arbete. Daniel säger att han inte tänker ha på
sig sina nya skor igen. Varför vägrar Daniel att ha på sig sina nya skor?
Daniel vill att andra människor ska vägra köpa skorna. Hur gör han det på bästa sätt?
Vilket av följande är det tydligaste exemplet på korruption? En riksdagsledamot ...*
I de flesta länder är det en grupp som stiftar lagarna i parlamentet/riksdagen, och en annan grupp som
tillämpar lagarna i domstolarna. Vilken är den bästa anledningen att ha det här systemet? *

Samhällsförhållanden:
Ekonomi och globalisering
•	Marknadsekonomiska
grundprinciper
•	Globala ekonomiska förhållanden
•	Global och lokal miljöpåverkan

Samhällsvärden
•	Rättigheter och likhet inför lagen
•	Mångfald och samvaro
•	Rättvisa och människors
möjligheter

Demokratins procedurer
•	Valinstitutionen och parlament
(institutionsfokus)
•	Rättvisa och politiska rättigheter
(medborgarfokus)
•	Majoritetsprincipen

Demokratins funktion
•	Öppenhet och media
•	Medborgarinflytande –
enskilt och kollektivt
•	Orättfärdiga politiska uttryck
•	Principer och förhållanden av
betydelse för demokratins funktion

Summa
Anm. En del av frågorna finns redovisade i sin helhet inklusive svarsalternativ i bilaga III. De har markerats med *.

Exempel på frågor (offentliggjorda)

Frågeinnehåll

Tabell 3:1 	Kategorisering av frågornas innehåll

79

26

14

30

9

Antal
frågor

Den tredje kategori som används i den här studien benämns identifiera och
värdera. Den kan sägas innefatta element från de två nästkommande kun
skapskvaliteterna i Blooms taxonomi, tillämpa (apply) och analysera (analyze).
Dessa kvaliteter uttrycks i taxonomin bland annat som förmåga att utföra och
använda, upptäcka och organisera saker, samt kapacitet att uppfatta hur olika
delar i ett presenterat material förhåller sig till varandra. Det kan också handla
om en förmåga att urskilja värderingar, ståndpunkter eller avsikter i presenterat
material. Till denna kategori har ICCS-frågor som kräver förmåga att urskilja
argument för eller emot en särskild princip, hållning, eller åsikt hänförts. Frå
gor som bedöms kräva analytisk förmåga för att kunna urskilja själva frågeställ
ningen (vad frågan handlar om) hamnar också i denna kategori. Sådana frågor
har ofta förhållandevis mycket text. De två frågor som går ut på att skilja mel
lan faktapåståenden och påståenden som uttrycker åsikter har också placerats i
denna kategori.
Den fjärde och sista kategori som använts i denna studie täcker de öppna
ICCS-frågorna, som går ut på att finna argument för, och med egna ord kunna
argumentera för något. Denna kategori har element av de tre högsta kunskaps
kvaliteterna i Blooms taxonomi, analysera (analyze), värdera (evaluate) och
skapa (create). Utöver att kunna upptäcka och organisera saker, samt urskilja
åsikter eller liknande, ryms här också förmåga att göra bedömningar utifrån
olika kriterier eller principer som inte nödvändigtvis ges av ett presenterat
material, och sätta samman olika element för att skapa en helhet. De öppna
frågorna kräver dels att eleven kan urskilja vad som står i fokus för frågan, och
sedan kan värdera olika infallsvinklar på det förhållande, den regel eller åsikt
som uppmärksammas. Dessutom ska argument för det efterfrågade perspekti
vet formuleras skriftligt.
Såväl framtagandet av ett nytt sorteringsinstrument, som själva klassifice
ringen av ICCS kunskapsfrågor, är som nämnts förknippat med flera svårighe
ter. De bedömningar jag gjort kan med all säkerhet diskuteras, i synnerhet när
det gäller inplaceringen av vissa enskilda frågor. Samtidigt kan det vara viktigt
att framhålla att klassificeringsarbetet – när sorteringsinstrumentet väl var fast
lagt – trots allt fungerat väldigt väl.30 Den största svårigheten låg i att ibland
skilja mellan förståelseinriktade frågor och frågor som kräver identifiering och
värdering. Frågor som hamnat i förståelse-kategorin har i regel haft mindre
text, och tydligt fokus. I identifiera- och värdera-kategorin är det ganska van
ligt med mer text – vilket kräver att man kan urskilja vad de olika textavsnitten
handlar om, vilken information de tillför, och vilken betydelse detta har för
frågeställningen. En annan typ av frågor som i regel hamnat i den senare kate
30

Som nästa avsnitt visar går det i den skandinaviska jämförelsen över lag inte att urskilja några
innehållsliga områden, eller frågetyper som framstår som särskilt svåra för svenska elever, vilket gör att
de tveksamheter som trots allt finns när det gäller en del av kategoriseringarna inte får så stor betydelse.
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Vad är det viktigaste i en fri marknadsekonomi?
I demokratiska länder ska den lagstiftande församlingen (den svenska riksdagen) ...
Vad är huvudsyftet med den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna?
Vilket av följande är det tydligaste exemplet på korruption? En riksdagsledamot ...
I många länder ägs media som t.ex. tidningar, radiostationer och tv-stationer av privata medieföretag.
I vissa länder, finns det lagar som sätter en gräns för hur många medieföretag en person eller en
företagsgrupp kan äga. Varför har länderna sådana lagar?
I de flesta länder finns det lagar som tillåter regeringen att hemligstämpla vissa uppgifter. Vilka av
följande uppgifter är det mest troligt att en regering vill hemligstämpla?
I Havsland finns en minoritetsgrupp vars språk skiljer sig från det officiella språket i landet.
Gruppen har sina egna skolor där barnen får undervisning enbart på sitt eget traditionella språk.
Regeringen i Havsland beslutar att alla skolor ska undervisa alla barn enbart på landets officiella
språk. Regeringen fattar beslutet eftersom man anser att det kommer att vara till hjälp för barnen i
minoritetsgruppen.
Vilket av följande argument stöder bäst regeringens beslut?
Vilket är det bästa argumentet mot regeringens beslut?
Daniel köper nya skor. Sedan får Daniel veta att hans nya skor tillverkats av ett företag som har
barnarbetare anställda i fabriken och att de får mycket dåligt betalt för sitt arbete. Daniel säger att
han inte tänker ha på sig sina nya skor igen. Varför vägrar Daniel att ha på sig sina nya skor?
Nästa fråga skiljer sig från de tidigare frågorna i provet. Frågan innehåller tre påståenden som är
åsikter och ett påstående som är ett faktum. Läs frågan och välj sedan det som är ett faktum Tre av
dessa påståenden är åsikter och ett är ett faktum. Vilket påstående är ett faktum?
Offentlig debatt är när människor öppet utbyter åsikter. Den offentliga debatten sker i insändarbrev
till tidningar, tv-shower, radioprogram som man ringer in till, webbforum och vid offentliga möten.
Den offentliga debatten kan röra lokala, regionala, nationella eller internationella frågor. Hur kan den
offentliga debatten vara bra för samhället?
Nämn två olika sätt

Känna till
• kräver kännedom eller faktakunskap
om, en princip, en rättighet, eller ett
förhållande

Förstå
• kräver förståelse för innebörden i en
princip, en rättighet eller ett förhållande
(som framgår av eller uttrycks i frågan)

Identifiera och värdera
• kräver något av följande:
- förmåga att urskilja argument för eller
emot en särskild princip, hållning, eller
åsikt
- förmåga att urskilja en frågeställning,
- förmåga att skilja mellan
faktapåstående och påståenden som
uttrycker åsikter

Argumentera för
• kräver förmåga att kunna urskilja en
frågeställning, samt förmåga att göra
bedömningar och framföra argument för
det perspektiv som efterfrågas

Summa

Exempel på frågor (offentliggjorda)

Frågetyp

Tabell 3:2 	Kategorisering av frågornas karaktär

79

6

25

36

12

Antal
frågor

gorin är frågor där argument för eller emot en åsikt eller ett beslut ska urskil
jas. Tabell 3:2 illustrerar med hjälp av offentliggjorda frågor hur olika uppgifter
kategoriserats med avseende på frågetyp.31
De förståelseorienterade frågorna bedöms vara vanligast, följda av den frå
getyp som handlar om att kunna identifiera och värdera. Tabellen nedan sam
manställer hur frågorna fördelas när de kategoriseras både utifrån innehåll och
frågetyp.
Tabell 3:3 	Frågefördelning utifrån innehåll och frågetyp
Typ av fråga
Känna till

Förstå

Identifiera
värdera

Argumentera för

Summa

Andel
(procent)

Samhällsförhållanden –
globalisering
och ekonomi

2

4

2

1

9

11

Samhällsvärden

5

8

13

4

30

38

Demokratins
procedurer

3

10

1

0

14

18

Demokratins
funktion

2

14

9

1

26

33

79

Innehåll

Summa

12

36

25

6

Andel (procent)

15

46

32

8

100

3.3
Fördjupande intervjustudie – kvalitativa data
Den fördjupande studien bygger på intervjuer med 29 elever från två årskurs
8-klasser på en skola i en mindre kommun där det endast finns en 7–9-skola.
18 elever intervjuades enskilt och 11 i grupp. Lottning och frivillighet an
vändes som utgångspunkt för urvalet. Eleverna som deltog ställdes inför ett
urval av de svåraste frågorna i ICCS (se vidare nedan), och i samband med att
de besvarade dessa berättade eller tillfrågades de om hur de tänkte – vad som
eventuellt var svårt med olika frågor och varför olika svarsalternativ valdes. In
tervjuerna spelades in (ljud) och dokumenterades genom anteckningar. Ytterli
gare information om överväganden kring tillvägagångssättet finns i bilaga 1.
Huvudambitionen med intervjustudien är att öka förståelsen för svenska
elevers kunskaper och svårigheter på området. Analysen är inriktad på att
närmare granska vad som utgör svårigheter med olika frågeställningar i ICCS,
31

Merparten av de offentliggjorda frågorna är som sagt de 17 frågor som ingick i studien från 1999.
Dessa är i regel ganska korta, och raka till sin karaktär. I ICCS ramverk kopplas 14 av dessa till
kunna-dimensionen. Den kategorisering som görs i den här studien bedömer flera av dessa som
förståelseorienterade. Anledningen är att en förståelse för ett begrepp, uttryck eller förhållande (t.ex.
korruption) krävs för att kunna identifiera det rätta svaret.
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och vilka typer av fel som begås. Analysen renderar i att ett antal olika typer av
svårigheter urskiljs och diskuteras. Citat och referat används i kapitel 5 för att
illustrera olika svårigheter. Eleverna betecknas på ett sätt som gör att det går att
urskilja kön (P för pojke och F för flicka) och om de deltagit i en enskild eller
gruppintervju (g).
Även om ett ganska begränsat antal frågor använts som underlag, är de olika
typer av svårigheter som lyfts fram primärt formulerade i allmänna termer. De
är med andra ord inte enbart knutna till just de frågor som ingått i studien,
utan kan appliceras vidare på det samhälls- och medborgarrelaterade kunskaps
området. På denna nivå är slutsatsen därför att de typer av svårigheter som
framträder i hög grad kan diskuteras tämligen generellt, som allmänna utma
ningar för skolan och den samhällsorienterande undervisningen. Samtidigt är
de exempel som ges, och de diskussioner som förs naturligtvis kopplade till
just de specifika frågor som ingått i studien. Det gör att vissa av de mer speci
fika omständigheter som berörs stannar inom studiens ramar.
3.4
Svåra frågor och svårigheten att fastställa vad som är svårt
Den fördjupade intervjustudien bygger som sagt på ett mindre antal frågor,
frågor som framstår som särskilt svåra i den svenska kontexten. För att välja ut
de till synes svåraste frågorna skulle ett antal olika strategier kunna tillämpas.
I den analys som gjorts av TIMSS-resultaten har OECD-genomsnittet delvis
använts som referenspunkt för att urskilja områden där svenska elever förefal
ler ha störst svårigheter, och presterar under genomsnittet (Skolverket, 2008).32
De svenska eleverna presterar över lag så bra i ICCS (över OECD-genomsnit
tet), att detta inte är en möjlig strategi här. Att använda de nordiska länderna
som utgångspunkt är heller inte riktigt lämpligt eftersom alla fyra deltagande
länder presterar väl, och den inbördes rangordningen oftast visar att eleverna i
Finland och Danmark får något högre resultat än svenska elever som i sin tur
ofta hamnar något högre än de norska eleverna. En hel del variationer finns
dock mellan olika frågor, men ingen uppenbar systematik går att finna här. Att
ICCS inte heller innehåller specifika eller tydligt avgränsade kunskapsområden
utgör också en svårighet (som diskuterats ovan och i bilaga 1).33
Utgångspunkten när frågor till den fördjupade intervjustudien skulle väljas
ut blev därför att en stor andel av de svenska eleverna skulle ha misslyckats
med frågan. Vad som utgör en hög respektive låg andel rätt eller fel svar är na
turligtvis en bedömningsfråga. Bedömningen skulle dels kunna göras utifrån
någon slags mer eller mindre fast mall för vad elever – eller vuxna för delen –
32

33

Eftersom den analysen i regel kräver att hela uppgifter redovisas, ingår i denna studie enbart prov
uppgifter som offentliggjorts.
Som jämförelse kan matematikstudien och matematikämnet åter nämnas. Här är det tämligen enkelt att
urskilja områden som t.ex. talbegreppet, division och geometri.
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bör kunna när det gäller samhälls- och medborgarfrågor. Även om det sanno
likt går att komma en bit på väg när det gäller att diktera rimliga minimikrav
för kunskaper (se t.ex.Milner, 2010), måste detta ändå i det närmaste ändå
framstå som ogörbart i ett ämne som detta. Både vad gäller innehåll och kun
skapsnivåer går det att argumentera för en mängd olika typer av kvalifikatio
ner. Alla de som försökt driva att vissa kunskapskrav bör ställas för (demokra
tiskt) medborgarskap stöter på olösliga problem som öppnar upp för godtycke
och maktmissbruk (Dahl, 1989).34
Ett annat sätt att bedöma huruvida kunskapsnivåer är höga, medelmåttiga
eller låga är att utgå från en relativ referenspunkt. ICCS kan – precis som an
dra internationella kunskapsmätningar – sägas göra det. Dels rangordnas elev
ernas prestationer i förhållande till andra elevers prestationer, och höga/goda
(låga) kunskaper blir därmed framförallt ett mått på hur väl (dåligt) länder/
skolor/elever presterar i relation till genomsnittet. Olika uppgifters svårighets
grad är på motsvarande sätt framförallt ett mått på hur svåra olika frågor är i
relation till varandra.
De internationella genomsnittens betydelse för tolkningen av prestationer
illustreras exempelvis genom att jämföra hur svenska elever placerar sig i un
dersökningarna 1999 respektive 2009. I den förra undersökningen hamnade
Sverige tillsammans med åtta andra länder i gruppen genomsnittligt preste
rande länder. I tio länder var prestationsnivåerna statistiskt säkerställt högre
än i Sverige.35 I ICCS 2009 hamnar Sverige som nämnts högre upp i listan,
klart över genomsnittet och i enbart fyra länder är resultaten säkerställt hö
gre.36 Samtidigt bedöms (med vissa reservationer) prestationsnivån i Sverige
vara densamma som tio år tidigare. En av anledningarna till klättringen i
rankningslistan är att några av de länder som tidigare hamnade högt i listan
har sjunkit tillbaka (t.ex. Cypern, Grekland, Norge). En annan är att några av
de länder som 1999 presterade bra inte deltog 2009 (t.ex. USA, Hong Kong,
Australien).
Att avgöra vad som är lätt, svårt, bra eller dåligt är mot denna bakgrund inte
särskilt enkelt, och den urvalsgräns som här valts som utgångspunkt för den
34

35

36

Lärandemål och betygskriterier i kursplaner kan i viss mån också ses som fastställda minimikrav – i alla
fall temporära sådana, eftersom dessa dokument är politiskt fastställda och därmed föränderliga. Som
diskuterats är det dock inte givet vad som ska/bör räknas som relevanta och viktiga medborgarkunskaper i
en demokrati. På samhällsområdet är ”specifikationerna” kring kunskaper i regel också mer övergripande
och abstrakt formulerade än enskilda frågor i ett prov kan vara. Det kan av flera skäl vara önskvärt att
medborgarna på det stora hela förstår hur det politiska systemet är uppbyggt, men vilka frågor bör man
ställa för att ”mäta” detta? Och hur bedömer man sedan svarsmönstren? Se även avsnitt 2.1.
I genomsnittsgruppen på åtta länder hade sex av dem ett resultat som var högre än Sveriges. Denna
skillnad är dock inte statistiskt säkerställd. Med reservation för detta hamnade Sverige på plats 18 av 28
länder.
I rangordningen placerar sig Sverige denna gång på plats 5 av 38 länder
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fördjupade analysen kan därmed diskuteras. Kanske borde istället ”på pappret”
lätta frågor, som ändå resulterat i att t.ex. var femte svarat fel ingått, medan till
synes svåra frågor, som hälften klarat av kunde ha uteslutits. Att göra en sådan
bedömning känns emellertid alltför vanskligt och godtyckligt, och en pragma
tisk lösning som ger upphov till ett för studiens ramar hanterbart antal frågor
har därför valts.
Utgångspunkten för valet av frågor här blev därför som sagt att en stor andel
av de svenska eleverna misslyckats på frågan. För att få ett praktiskt hanterbart
antal frågor sorterades flervalsfrågorna inledningsvis utifrån hur stor andel
svenska elever som valt rätt alternativ. Andelen varierade från 36,0 procent till
93,6 procent korrekta svar. Inga uppenbara ”brytpunkter” när det gäller ande
len rätta/felaktiga svar finns. I ett första skede sattes därför en gräns som inne
bar att frågor där fler än fyra av tio37 av eleverna i Sverige svarat fel potentiellt
kunde ingå i urvalet. 16 hamnade i denna grupp. Då några av dem utgjorde
följdfrågor till andra frågor, krävdes – om de skulle ingå i intervjustudien – i
flera fall att introduktionsfrågorna också inkluderades. För att få ett rimligt
antal frågor att arbeta med inkluderades endast de två ”svåraste” frågorna som
ställdes som följdfrågor.38
Två av de öppna frågorna – som i regel framstod som undersökningens allra
svåraste39 – togs också med i intervjustudien. Här inkluderades de två frågor
som framstod som bäst formulerade, både med avseende på innehåll och på
utformning. Som redan nämnts ligger fokus för undersökningen på flervals
frågorna.40
37
38

39

40

Andelen felaktiga svar avrundades till hela procent.
De frågor som av detta skäl exkluderades var: tre frågor om Justitieombudsmannen – där två av dem
föreföll ”svåra” (53 respektive 55 procent rätta svar) medan över 70 procent av eleverna svarade rätt på
en principiellt orienterad fråga om möjligheter att vända sig till JO; två frågor om röstplikt – där 61
respektive 72 procent svarade rätt; samt två frågor om rösträtt för dömda – där 61 procent respektive 83
procent av eleverna valde det korrekta svarsalternativet.
De öppna frågorna bedömdes som nämnts genom poängen 0 (inget svar eller felaktigt svar), 1 (delvis
rätt) eller 2 poäng (helt rätt). Det internationella genomsnittet för helt riktiga svar varierar mellan de
öppna frågorna från ca 10 procent till ca 29 procent. I Norden (och Sverige) är motsvarande variation än
större, från 5 (5) procent till 53 (48) procent. De frågor som funnits med i den kvalitativa studien hade i
undersökningen 2009 i Sverige en andel helt rätta svar som låg på drygt 20 procent, vilket var i linje med
det internationella genomsnittet och något under det nordiska (som framförallt dras upp av Danmark).
Skälen till detta är flera. Eftersom de öppna frågorna kräver särskild bedömning utifrån en
kodningsmanual, medan flervalsfrågorna enkelt kan bedömas som rätt eller fel, gör tidsskäl att mindre
kraft lagts vid dessa frågor. Ett viktigare skäl är dock att de öppna frågornas karaktär och bedömningen
av svaren innebär att det i ICCS databas inte finns någon information om olika typer av fel, eller varför
svar inte getts poäng – här finns endast koden 0, 1 eller 2. Därmed är det inte möjligt att relatera de svar
som den kvalitativa undersökningen renderar till ett större mönster av felsvar, på det sätt som går att
göra med flervalsfrågorna. Den öppna frågan placerades därför medvetet sist i frågehäftena som eleverna
i den kvalitativa studien arbetade med. I några fall, där flervalsfrågorna framstod som kämpiga att ta sig
igenom, eller där tidsåtgången redan varit stor, fick eleverna möjlighet att svara muntligt på den sista
frågan om de ville/kunde. I några fall hoppades den öppna frågan också över.
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Totalt kom därmed 14 flervalsfrågor – varav två utgjorde introduktionsfrå
gor till ”svåra” frågor – och två öppna frågor att ingå i den kvalitativa studien.
De frågor som inkluderades är i regel svåra i många länder.41 Frågorna skiljer
sig åt både med avseende på innehåll och när det gäller typ av uppgift (se vi
dare nedan, samt bilaga 3). Två av flervalsfrågorna bedömdes på förhand vara
delvis problematiskt utformade, vilket sågs som en trolig anledning till den
höga andelen felsvar. I övriga fall fanns innan intervjuerna genomfördes också
tentativa idéer kring vad som kunde tänkas ligga bakom felaktiga svar.
Av tidsskäl, och för att inte belasta eleverna med ett för omfattande fråge
formulär, besvarades inte alla frågor av alla elever. Frågorna delades in i tre
grupper. De fem ”svåraste” frågorna, samt en introduktionsfråga ställdes till
samtliga elever. Övriga frågor delades upp i två hälfter, inkluderandes fyra
flervalsfrågor och en öppen fråga vardera (frågegrupp A och B), och eleverna
ställdes antingen inför frågorna i grupp A eller i grupp B. Alla elever svarade
därmed sammantaget på en öppen fråga och tio flervalsfrågor. De ”svåraste”
frågorna placerades mitt i frågehäftena, medan den öppna frågan som ingick
fanns sist.42 Sammantaget innebär detta tillvägagångssätt att alla 29 elever som
deltog i intervjustudien besvarade de ”svåraste” frågorna i urvalet, medan öv
riga frågor besvarades av ungefär hälften av deltagarna.
Figur 3:1

Illustration över frågesammansättningen i intervjustudien

Frågegrupp A
Besvarades av
halva urvalet

”Svåraste frågorna”
Besvarades av
hela urvalet

Frågegrupp B
Besvarades av
halva urvalet

Som nämnts är inte alla ICCS kunskapsfrågor offentliggjorda. I den följande
analysen kan därför vissa frågeformuleringar redovisas i sin helhet, medan an
dra frågor måste beskrivas i mer övergripande termer. Bilaga 3 innehåller en
översikt av alla frågor som ingår i den fördjupade studien, de offentliggjorda i
sin helhet och övriga kort beskrivna.

41

42

Något annat som kan konstateras är att flertalet av de svåraste frågorna kommer ifrån de två (av
sammanlagt sju) frågekluster som är offentliggjorda.
Varje häfte utgjordes av ett vikt A4-ark (fyra sidor med frågor), där de ”svåraste” frågorna hamnade på
mittuppslaget.
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Kategorisering av frågorna i fördjupningsstudien
Sett till innehåll och frågetyper finns alla kategorier av frågor representerade i
urvalet till den intervjustudien. Flest frågor bedöms dock handla om demokra
tins funktion, och vara av förståelsekaraktär.43
Tabell 3:4

1

Innehåll och frågetyp i urvalet till den kvalitativa studien

Känna till

Förstå

Identifiera
värdera

Argumentera för

Summa

Samhällsförhållanden –
globalisering
och ekonomi

2

-

-

-

2

Samhällsvärden

1

-

21

1

4

Demokratins
procedurer

-

1

-

-

1

Demokratins
funktion

-

5

31

1

9

Summa

3

6

5

2

16

En av dessa är en introduktionsfråga till en ”svår” fråga.

43

När det gäller de öppna frågorna, är det som nämnts inte de till synes svåraste frågorna som tagits med,
utan här har istället de två frågor som bedömts vara bäst utformade inkluderats. Dessa kommer dock,
som betonats tidigare, inte att analyseras i särskilt hög grad.

40 medborgarkunskaper i sikte

4

Svenska elevers
kunskaper i
nordisk belysning
– översiktligt
mönster med nyanser
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4

Svenska elevers kunskaper i
nordisk belysning – översiktligt
mönster med nyanser

I detta kapitel presenteras först för nordiskt vidkommande några av resulta
ten från den internationella rapporteringen av ICCS. Därefter illustreras och
jämförs de svenska elevernas prestationer 2009 med resultatnivåerna i övriga
deltagande nordiska länder ytterligare. Illustrationerna och jämförelserna görs
företrädesvis med hjälp av stapeldiagram över andelen rätt svar på olika frågor.
Utgångspunkten är den klassificering av ICCS kunskapsfrågor som gjordes i
föregående kapitel. Tonvikten ligger på övergripande mönster, och inte på re
sultaten på specifika frågor.
4.1
Översiktlig jämförelse mellan de nordiska länderna
ICCS-rapporteringen (Schulz, m.fl., 2010; Skolverket, 2010a) visar att de nord
iska länderna alla presterar väl i internationell jämförelse. Den statistiska modell
som användes för kunskapsmätningen fastställer ett standardiserat internatio
nellt medelvärde på 500 poäng (och en standardavvikelse på 100). IEA definie
rar också tre olika kunskapsnivåer. Den högsta nivån (proficiency level 1) kräver
resultat på 563 eller högre, mellannivån (proficiency level 2) utgörs av 479–562
poäng, och den lägsta nivån (proficiency level 3) innefattar resultat mellan 395
och 479. Elever som har lägre poäng hamnar i gruppen below level 1.
I samtliga nordiska länder är såväl det nationella medelvärdet som andelen
elever i den högsta prestationsnivån jämförelsevis höga. Bäst i hela ICCS – och
statistiskt säkerställt bättre än i alla andra deltagande länder – presterar elev
erna i Finland och Danmark.44 Även de svenska och norska eleverna presterar
över det internationella genomsnittet, och de svenska då statistiskt säkerställt
något bättre än de norska. Viktigt att poängtera här är dock att de norska elev
erna i genomsnitt var ett år yngre än deltagarna i de övriga nordiska länder
na.45 Används istället årskurs 9 i Norge som jämförelsepunkt liknar den norska
prestationsnivån i hög grad den svenska i årskurs 8. I Sverige gjordes som
nämnts också en tilläggsstudie i årskurs 9. I nian är prestationsnivåerna högre
än i årskurs 8, och de ligger i paritet med de danska och finska resultaten för
årskurs 8-elever. Den fortsatta jämförelsen kommer endast att uppmärksamma
resultaten i årskurs 8, som är ICCS målpopulation (target grade).
44
45

I toppgruppen finns även Sydkorea och Taiwan.
Eleverna i årskurs 8 i Norge är ett år yngre än i många andra länder. Vid undersökningstillfället 2009 var
eleverna i Norge i genomsnitt 13,7 år gamla, medan motsvarande ålder i Danmark var 14,9 år, Finland
14,7 år och i Sverige 14,8 år (Schulz m.fl. 2010).
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Tabell 4:1 	Översiktlig jämförelse av prestationerna i de nordiska länderna
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Figur 4:1 	Andelen rätt svar på samtliga kunskapsfrågor i de nordiska länderna
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Anm.: Frågorna är sorterade i fallande skala utifrån det nordiska medelvärdet (högst andel rätt svar överst).
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Det finns också ytterligare faktorer av intresse i den översiktliga tabellen.
Kännetecknande för Finland är t.ex. den jämförelsevis låga spridningen/varia
tionen mellan elever och skolor, samt den låga andelen lågpresterande elever.
Intressant att notera för Danmarks del är att pojkarna där presterar relativt sett
bra.46
Det övergripande mönstret när det gäller kunskapsprestationerna är alltså
att eleverna i Finland och Danmark presterar bäst. På en något lägre nivå
återfinns sedan Sverige strax före Norge. Detta illustreras också i diagrammet
nedan, där andelen rätta svar på samtliga kunskapsfrågor inkluderats. Den
genomsnittliga andelen rätta svar för samtliga frågor anges inom parentes för
respektive land.47
4.2
Jämförelse innehållsområden
En genomgång av prestationerna utifrån frågornas innehåll och typ, ger över
lag en liknande bild: Finland och Danmark ligger före Sverige, som i sin tur
hamnar något högre än Norge. Här framträder dock också vissa nyanser.
Samhällsförhållanden – ekonomi och globalisering
När det gäller frågorna om ekonomiska och globala samhällsförhållanden
känns det övergripande mönstret igen, och de skandinaviska eleverna verkar
i internationell jämförelse lyckas allra bäst på frågorna med miljötema (de två
nedersta staplarna). De danska eleverna framstår också som särskilt duktiga på
de frågor som bedömts handla om samhällsförhållanden. Detta gäller i synner
het marknadsekonomiska grundprinciper. (figur 4:2)
Samhällsvärden
Också för frågorna som rör samhällsvärden återkommer det övergripande
mönstret. De finska eleverna förefaller särskilt kunniga när det gäller frågor
som kan sägas handla om rättigheter och likhet inför lagen (de översta sex
staplarna), samt några av frågorna inom dimensionen rättvisa och lika möjlig
heter (merparten av frågorna i den undre hälften av diagrammet). (figur 4:3)

46

47

I samtliga länder som deltog i ICCS presterade flickorna bättre än pojkarna, och Danmark är det land
som har lägst statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.
I samtliga fall är medelvärdet ca tre procentenheter högre om de öppna frågorna utesluts (andelen
helt rätt svar har inkluderats i diagrammet). Finland hamnar utan de öppna frågorna på 76,6 procent,
Danmark på 73,2 procent, Norge på 64,8 procent och Sverige på 68,3 procent. Det nordiska medelvärdet
blir 70,4 procent och det internationella 56,4 procent.
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Figur 4:2 	Andelen rätt svar på frågor om samhällsförhållanden (ekonomi och globalisering)
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Anm.: Frågorna är sorterade utifrån underdimensionerna inom innehållsområdet (3 frågor om marknadsekonomiska grundprinciper, 4 frågor om globala ekonomiska förhållanden, 2 frågor om global och lokal miljöpåverkan), och inom varje frågetyp i fallande skala utifrån det nordiska medelvärdet (högst andel rätt svar överst).
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Figur 4:3 	Andelen rätt svar på frågor om samhällsvärden
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Anm.: Frågorna är sorterade utifrån underdimensionerna inom innehållsområdet (5 frågor om rättigheter och
likhet inför lagen, 11 frågor om mångfald och samvaro, 12 frågor om rättvisa och lika möjligheter, 2 frågor om
frihet), och inom varje frågetyp i fallande skala utifrån det nordiska medelvärdet (högst andel rätt svar överst).
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Demokratins procedurer
Detta område framstår sammantaget som de nordiska ländernas allra bästa
kunskapsområde om man jämför med det internationella medelvärdet. Det
inomnordiska mönstret liknar annars i huvudsak den generella bilden. För
de svenska och de danska elevernas vidkommande verkar majoritetsprincipen
(understa stapeln) vara väl etablerad. (figur 4:4)
NU03:s konstaterande om brister i svenska elevers kunskaper om politiska
processer finner således inte stöd här. Värt att understryka är dock att frågorna
i ICCS och NU03 skiljer sig en hel del åt. NU-undersökningens frågor är i
hög grad specifikt inriktade på svenska förhållanden, och de är dessutom i hög
grad av rätt/fel-karaktär. Ur svenskt perspektiv kan styrkan på detta område i
ICCS möjligen också kopplas till det som forskningen på flera sätt lyfter fram,
nämligen att såväl undervisning (Wall, 2011) som bedömning (Odenstad,
2010) och läromedel (Bronäs, 2000) lägger stor tonvikt vid politiska institu
tioner. (figur 4:4)
Demokratins funktion
Innehållskategorin demokratins funktion är ganska vid, och innefattar frågor
på många olika områden. I jämförelsen uppträder det övergripande mönstret
åter. I övrigt är det svårt att se några tendenser för olika innehållsdimensioner.
(figur 4:5)

4.3
Jämförelse frågetyper
Också när frågorna primärt jämförs utifrån frågetyp framträder det övergri
pande mönstret. Även här finns dock vissa nyanser.
Känna till-frågor
För de frågor som karakteriserats som känna-till-frågor är de finska eleverna
starkast, följda av de danska och på en något lägre nivå följer sedan de svenska
och de norska eleverna. Som tidigare konstaterats är de danska eleverna dock
särskilt duktiga på ekonomiinriktade samhällsförhållanden (de två översta stap
larna). Samhällsvärden och demokratins procedurer framstår på motsvarande
sätt som de finska elevernas främsta styrka på känna-till-området (staplarna i
mitten). På en fråga om vad ett lands konstitution (grundlag) innehåller pre
sterar de norska och svenska eleverna särskilt väl (näst understa stapeln). (figur
4:6)
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Figur 4:4 	Andelen rätt svar på frågor om demokratins procedurer
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Anm.: Frågorna är sorterade utifrån underdimensionerna inom innehållsområdet (5 frågor om valinstitutionen
och parlament, 8 frågor om rösträtt och politiska rättigheter, 1 fråga om majoritetsprincipen), och inom varje
frågetyp i fallande skala utifrån det nordiska medelvärdet (högst andel rätt svar överst).
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Figur 4:5 	Andelen rätt svar på frågor om demokratins funktion
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Anm.: Frågorna är sorterade utifrån underdimensionerna inom innehållsområdet (5 frågor om medborgarinflytande, 11 frågor om öppenhet och media, 4 frågor om orättfärdiga politiska uttyck, 6 frågor om principer
och förhållanden av betydelse för demokratins funktion), och inom varje frågetyp i fallande skala utifrån det
nordiska medelvärdet (högst andel rätt svar överst).
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Figur 4:6	Andelen rätt svar på känna till-frågor
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Anm.: Frågorna är sorterade utifrån innehållsområde (2 frågor om samhällsförhållanden, 5 frågor om
samhällsvärden, 3 frågor om demokratiprinciper, 2 frågor om demokratins funktion), och inom varje
frågetyp i fallande skala utifrån det nordiska medelvärdet (högst andel rätt svar överst).
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Förstå-frågor
Också på förståelsefrågorna liknar bilden de tidigare mönstren. De nyanser
som går att urskilja visar att de finska eleverna verkar ha särskilt god förståelse
för frågor som rör samhällsvärden (den andra puckeln uppifrån) och demokra
tins funktion (staplarna längst ner). (figur 4:7)
Identifiera och värdera-frågor
För de frågor som bedömts vara av identifiera- och värdera-karaktär, framträ
der åter den generella bilden. De finska eleverna är emellertid allra starkast när
det gäller att identifiera och värdera frågeställningar som handlar om samhälls
värden (från stapel tre till mitten av diagrammet). När det gäller de svenska
eleverna presterar de också nästan i paritet med de danska på identifiera/värde
ra-frågorna om samhällsvärden. (figur 4:8)
Argumentera för-frågor
På de öppna argumentera för-frågorna sticker de danska eleverna ut ordentligt.
Andelen elever vars svar renderat 2 poäng (helt rätt svar) är klart högst i Dan
mark för samtliga frågor. De finska eleverna är relativt sett – och i förhållande
till den sammantagna prestationsnivån – påtagligt svaga på detta område,
medan de svenska och norska eleverna förhåller sig till varandra som tidigare.48
(figur 4:9)

Mönstret över lag består när även andelen elever som fått delvis rätt på frå
gorna tas i beaktande (se bilaga 4).49 I några fall gör inkluderandet av de delvis
rätta svaren att skillnaderna mellan länderna inte är riktigt lika påtaglig, men
över lag framstår de danska eleverna ändå som klart bäst i undersökningen på
denna typ av frågor. För fyra av de öppna frågorna har så många som 8 av 10
(eller fler) av de danska eleverna fått 1 eller 2 poäng. De finska eleverna har ge
nomgående sämst resultat i Skandinavien på de öppna frågorna.
En viss försiktighet är emellertid påkallad när det gäller att dra alltför långt
gående slutsatser kring detta. De öppna frågorna kräver naturligtvis en helt
annan tolkning i bedömningen av elevernas svar än vad flervalsfrågorna med
givna korrekta svar gör. Även om IEA:s omfattande kodningsmanual, och
ett förfarande med oberoende dubbelkodning av vissa elevhäften, borgar för
48

49

I Sverige saknas data på en öppen fråga eftersom kodningen av den inte uppfyllde de reliabilitetskrav som
IEA ställde. Vissa elevhäften kodades av två personer oberoende av varandra, och en överensstämmelse
i bedömningen av de öppna frågorna på 70 procent krävdes för att frågan skulle inkluderas i databasen.
Räknas denna fråga bort även från övriga länders genomsnittliga prestation (helt rätt svar) på de öppna
frågorna blir alla medelvärden något högre (för Danmark 40,4, Finland 17,8, Norge 20,2) medan det
internationella medelvärdet blir något lägre (17,8).
På några frågor är andelen som får 1 poäng (delvis rätt) förhållandevis stor, medan den i andra fall är
liten.
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Figur 4:7 	Andelen rätt svar på förståelsefrågor
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Anm.: Frågorna är sorterade utifrån innehållsområde (4 frågor om samhällsförhållanden, 8 frågor om
samhällsvärden, 10 frågor om demokratiprinciper, 14 frågor om demokratins funktion), och inom varje
frågetyp i fallande skala utifrån det nordiska medelvärdet (högst andel rätt svar överst).
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Figur 4:8 	Andelen rätt svar på identifiera- och värdera-frågor
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Anm.: Frågorna är sorterade utifrån innehållsområde (2 frågor om samhällsförhållanden, 13 frågor om
samhällsvärden, 1 fråga om demokratiprinciper, 9 frågor om demokratins funktion), och inom varje
frågetyp i fallande skala utifrån det nordiska medelvärdet (högst andel rätt svar överst).
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Figur 4:9 	Andelen helt rätt svar på argumentera för-frågor
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Anm.: Frågorna är sorterade i fallande skala utifrån det nordiska medelvärdet (högst andel rätt svar överst).
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likvärdighet i bedömningen, är det ändå möjligt att vissa systematiska och
länderskiljande olikheter delvis kan rymmas i resultatet. Det är t.ex. tänkbart
att i synnerhet gränslinjer för vad som ska räknas som acceptabla och poäng
givande, respektive felaktiga, svar har tolkats olika.
4.4

Bästa och sämsta frågor –
jämförelse med Finland och Danmark
Ytterligare ett sätt att nyansera bilden är att titta lite närmare på vilka frågor
svenska elever klarar särskilt bra, respektive särskilt dåligt i jämförelse med
de starkaste länderna Finland och Danmark. Här har balansmått använts för
jämförelsen. Andelen rätta svar i Sverige har subtraherats med andelen riktiga
svar i Finland respektive Danmark. I tabellerna nedan anges de fem frågor där
svenska elever presterat relativt sett bäst respektive sämst i jämförelse med elev
erna i Finland och Danmark. Endast flervalsfrågor finns med i jämförelsen. En
närmare titt på dessa frågor ger ytterligare några tillägg till den övergripande
bild som skisserats ovan.
Starka svenska frågor
När det gäller starka frågor, är skillnaderna till de svenska elevernas favör för
det första mindre i relation till Finland än till Danmark. Bland de relativt
sett särskilt starka frågorna visar det sig också att det så när som på en fråga
(om filmcensur) är olika frågor som faller ut. Tre av de starkaste frågorna i
jämförelse med de finska elevernas prestationer rör på olika sätt demokratins
procedurer, och en rak och tämligen direkt fråga handlar om konstitutioner
(demokratins funktion). Fyra av frågorna har bedömts vara av förståelsekarak
tär. Även de frågor som svenska elever klarat sämst i jämförelse med de finska
är dock främst förståelsefrågor om demokratins procedurer och funktion.
I relation till Danmark handlar fyra av de fem starkaste svenska frågorna
om samhällsvärden (även om frågeinnehållet i sig inte är det viktigaste i frågan
som handlar om att skilja en åsikt ifrån fakta). Frågorna rör dock olika sam
hällsvärden (rättigheter och likhet inför lagen, frihet och mångfald/samvaro),
och de är också av olika typ. (tabell 4:2)
För svenska styrkeområden är det utifrån denna jämförelse sammantaget
svårt att uttala sig särskilt övergripande. Istället är det kanske så att de frågor
som faller ut delvis illustrerar områden eller teman där de finska och danska
eleverna av något skäl presterar lite svagare.

56 medborgarkunskaper i sikte

Tabell 4:2

Svenska elevers fem starkaste frågor jämfört med Finland och Danmark
Fem bästa frågorna jämfört med Finland
Balansmått
(andel rätt
i Sverige)

Frågeinneåll

Frågetyp

Ett lands konstitution (grundlag) innehåller ...

Demokratins funktion
Känna till

+ 11,9
(83,7)

Informera sig inför val

Demokratins procedurer
Förstå

+ 9,9
(72,9)

Filmcensur – mot

Samhällsvärde
Förstå

+ 8,7
(59,8)

Rösträtt för dömda brottslingar

Demokratins procedurer
Förstå

+ 7,4
(59,1)

Beslut i en skolklass (majoritetsprincipen)

Demokratins procedurer
Förstå

+ 6,0
(75,1)

Fem bästa frågorna jämfört med Danmark
Balansmått
(andel rätt
i Sverige)

Frågeinneåll

Frågetyp

Vad av följande är med i FN:s barnkonvention?
Barn har rätt att ...

Samhällsvärde
Känna till

+ 15,7
(80,8)

Oberoende Justitieombudsman

Demokratins funktion
Förstå

+ 15,2
(55,1)

Rättigheter efter avtjänat straff

Samhällsvärde
Förstå

+ 13,2
(79,0)

Filmcensur – mot

Samhällsvärde
Förstå

+ 11,9
(59,8)

Skilja åsikt från faktapåståenden
(nationella symboler) 1

Samhällsvärde
identifiera och värdera

+ 10,0
(79,0)

1

Frågan är offentliggjord och lyder i sin helhet: ”Nästa fråga skiljer sig från de tidigare frågorna i provet.
Frågan innehåller tre påståenden som är fakta och ett påstående som är en åsikt. Läs frågan och välj sedan
det påstående som är en åsikt. Tre av påståendena är fakta och ett är en åsikt. Vilket påstående är en åsikt?
- Varje land har sin egen flagga och nationalsång. - Förenta Nationerna (FN) har en egen flagga trots att
FN inte är ett land - Alla borde känna respekt för sitt lands flagga och nationalsång. - Fartyg har ofta en
flagga som visar från vilket land fartyget är.”

Svaga svenska frågor
När det gäller svaga svenska områden finns en något större överensstämmelse,
tre av sju frågor finns med i båda jämförelserna.50 Både i relation till Finland
och till Danmark är det påtagligt att några av de i Sverige svåraste frågorna
50

Ytterligare en indikation på att just dessa frågor av något skäl är särskilt svåra för svenska elever är att
de norska eleverna i flertalet fall också har presterat bättre än de svenska på dessa frågor. På fem av de
sju olika frågor som finns med i tabellerna med balansmått för de sämsta frågorna i relation till Finland
och Danmark, har de norska eleverna klarat frågorna bättre än de svenska. När det gäller frågan om
lokalt agerande för miljön, ligger de norska eleverna något lägre än de svenska, och för frågan om
multinationella företag betydligt lägre. Dessa två frågor ingår som nämnts också i ett styrkeområde för
Danmarks del.
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– om korruption och brott mot medborgerliga friheter – inte på samma sätt
renderar finska och danska elever problem. Möjliga orsaker till detta diskuteras
vidare i kapitel 5.
En tredje fråga som framträder i båda jämförelserna rör demokratins pro
cedurer i form av rösträtt och ansvarstagande. Här handlar det om att urskilja
att frågan handlar om representationstankens grunder. Något som också krävs
för att kunna hitta det rätta svaret är att ordet parlament förstås. Till skillnad
från övriga frågor där begreppet förekommer finns här ingen kontextualisering
(riksdagen), vilket kanske utgjort ett problem för många svenska elever (se
även 5.1.7). Den vanligaste distraktorn, som nästan 1/3 av de svenska eleverna
valt, handlar om regeringsbeslut och folkligt stöd. Detta tyder på att just kopp
lingen mellan valhandlingen och förd politik trots allt är klar för eleverna,51
även om alternativet inte är rätt utifrån frågans formulering.
Tabell 4:3

Svenska elevers fem svagaste frågor jämfört med Finland och Danmark
Fem sämsta frågorna jämfört med Finland
Balansmått
(andel rätt
i Sverige)

Frågeinneåll

Frågetyp

Rösträtt och ansvarstagande

Demokratins procedurer
Förstå

- 19,8
(58,9)

Medborgarrollen i representativ demokrati

Demokratins procedurer
Känna till

- 25,2
(60,9)

Lagar mot medieägarkoncentration
(fråga 4 bilaga 3)

Demokratins funktion
Förstå

- 25,4
(44,6)

Brott mot medborgerliga friheter
(fråga 3 bilaga 3)

Demokratins procedurer
Förstå

- 28,0
(37,6)

Exempel på korruption
(fråga 6 bilaga 3)

Demokratins funktion
Förstå

- 31,4
(46,3)

Fem sämsta frågorna jämfört med Danmark
Balansmått
(andel rätt
i Sverige)

Frågeinneåll

Frågetyp

Brott mot medborgerliga friheter
(fråga 3 bilaga 3)

Demokratins procedurer
Förstå

- 17,9
(37,6)

Ägande multinationella företag
(fråga 5 bilaga 3)

Samhällsförhållanden
Känna till

- 25,2
(45,9)

Global miljö och lokalt agerande

Samhällsförhållanden
Förstå

- 25,4
(61,0)

Rösträtt och ansvarstagande

Demokratins procedurer
Förstå

- 25,6
(58,9)

Exempel på korruption
(fråga 6 bilaga 3)

Demokratins funktion
Förstå

- 36,8
(46,3)

51

Denna länk är ju särskilt påtaglig i ett politiskt system som det svenska, med ett proportionellt valsystem
där minoritets- och koalitionsregeringar är vanliga.
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Också ytterligare två av de i Sverige allra svåraste frågorna faller ut här: en
som rör lagar mot ägandekoncentration i media (stort gap till Finland, dock ej
till Danmark), och en om ägande av multinationella företag (stort avstånd till
Danmark men inte till Finland). Skälen till de svenska elevernas svårigheter på
just dessa frågor analyseras också de närmare i nästa kapitel.
Något som åter bekräftas genom att titta på de jämförelsevis svåraste frå
gorna är de danska elevernas relativa styrka när det gäller globala förhållanden
och ekonomi – här är de danska eleverna bäst i Norden. På frågorna om lokalt
agerande för den globala miljöns skull och ägandet av multinationella företag
presterar de t.ex. ungefär 10 respektive 12 procentenheter bättre än de finska.
I jämförelse med Finland är ytterligare en fråga om demokratins procedurer
– om medborgarrollen i en representativ demokrati – betydligt svårare i Sve
rige. Även om sex av tio elever i Sverige valt rätt alternativ är andelen rätt svar
lägst i Norden. Inget av felsvaren sticker ut som särskilt attraktivt, utan alla tre
har använts i ganska hög grad. En möjlig anledning är att samtliga alternativ
– precis som det rätta – på olika sätt kopplar till val eller partier. Denna fråga
ingår inte i urvalet för den kvalitativa studien, varför det är svårt att säga något
ytterligare om skälen till att tämligen många elever i Sverige fått problem med
frågan.52
När det gäller de jämförelsevis svåraste frågorna kommer flera av dem som
nämnts att studeras närmare i nästa kapitel. Flertalet av de frågor som utöver
dessa ingår i den fördjupade studien – och som alltså framstår som allra svå
rast i Sverige – förefaller svåra i alla nordiska länder (se bilaga 3). Även om de
finska och danska eleverna i flera fall presterar något bättre än de svenska på
frågor om intressegruppers oberoende, partidonationer, marknadsekonomi,
offentlighet av regeringsdokument, våldsamma demonstrationer, maktdelning
mellan parlament och domstolar, så verkar det som att dessa frågor gett upp
hov till svårigheter också för många elever i Danmark och Finland.

52

Det är dock möjligt att resonera i termer av en något olycklig språklig utformning, som har att göra med
att uttrycket ”bestämma” i frågan möjligen kan ha tolkas som ”bestämma sig” i relation till det mest
populära felsvaret som drygt 15 procent av eleverna valt. I och med att denna fråga inte är offentliggjord
är det dock inte möjligt att diskutera detta vidare här.
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5

När det blir fel – fördjupad analys
av svenska elevers svårigheter

För att få en fördjupad bild av svenska elevers svårigheter när de ställs inför
frågor av den typ som ICCS innehåller, har ett mindre urval av frågor under
sökts vidare genom en kvalitativ analys (se 3.3 samt bilaga 1 för metod- och
urvalsdiskussioner). Som diskuterats ovan finns ingen given bästa-strategi när
det gäller att välja ut de frågor som framstår som svårast. Det tillvägagångssätt
som valts har diskuterats ovan (3.4). En översikt av de frågor som använts i
den kvalitativa analysen finns samlade i bilaga 3. Där framgår också hur många
elever som svarade rätt på dessa frågor i de nordiska länderna 2009. Frågefor
muleringarna för de frågor som är offentliggjorda återges även nedan. Det rätta
svaret är markerat med *.
I detta kapitel presenteras olika typer av svårigheter som den kvalitativa
undersökningen gett vid handen. Sex kategorier urskiljs. Som nämnts är dessa
i första hand formulerade i övergripande termer, och inte enbart relaterade till
de frågor som ingått i studien. De typer av svårigheter som framträder kan på
denna nivå därför diskuteras tämligen generellt, som allmänna utmaningar för
den samhällsorienterande undervisningen. I och med att exempel och diskus
sioner dock naturligtvis ändå utgår ifrån de specifika frågor som ingått i stu
dien finns samtidigt också specifika drag som inte utan vidare kan diskuteras i
bredare bemärkelse.
Ytterligare något som bör sägas innan de olika typerna av svårigheter pre
senteras närmare är att kategorierna – som i så många andra fall när det gäller
samhällsvetenskap – inte är varandra helt uteslutande. En viss överlappning,
och kopplingar mellan olika kategorier finns. Ett och samma resonemang från
en elev kan ibland också ses som uttryck för flera typer av svårigheter. Det är
naturligtvis också så att olika svårigheter kan förstärka varandra.
Presentationsordningen följer en tanke om att svårigheter som på ett eller
annat sätt framstår som specifika för medborgar- och samhällskunskaper skild
ras först. Kategorierna blir därefter mer och mer orienterade mot allmänna
svårigheter när det gäller lärande och kunskapsmätningar, alltså mot faktorer
som inte primärt är kopplade till samhällsområdet. Den sista kategorin hand
lar om interna problem i ICCS-undersökningen som sådan, och är i så måtto
allra mest specifik.
De olika svårigheterna illustreras genom exempel från intervjuerna, i form
av referat och citat. Eleverna betecknas i texten med ”F” eller ”P”, för flicka
eller pojke, samt ett nummer (t.ex. F3). De elever som deltog i gruppintervjuer
markeras dessutom med ett ”g” (t.ex. P15g).
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5.1
Bristande begreppsförståelse
Flera frågor i ICCS är uppbyggda kring centrala begrepp, där eleverna – för
att kunna besvara frågorna – behöver förstå vad dessa innebär, eller att de i alla
fall kan erinra sig ungefär vad de betyder när de får lite hjälp genom frågefor
muleringen eller genom de svarsalternativ som erbjuds. Saknas förståelse för
innebörden av ett ord eller uttryck, blir det hart när omöjligt att svara rätt på
frågan. Svårigheterna kan sägas handla om både det som tidigare i texten har
benämnts sakbegrepp respektive sammansatta begrepp.
I urvalet för den kvalitativa studien är det i första hand fem frågor som ger
upphov till problem till följd av bristande begreppsförståelse. Följande begrepp
framstår här som mest problematiska:
• Korruption (fråga 6), i en fråga som alla elever besvarat
• Fackföreningar (fråga 12), som ungefär hälften av eleverna ställdes inför
• Marknadsekonomi (fråga 10) som ungefär hälften av eleverna ställdes inför
• Multinationella företag (fråga 5), i en fråga som alla elever besvarat, och där
svarsalternativen I-länder (industriländer), U-länder (utvecklingsländer) och
Världsbanken, också gav upphov till en del osäkerhet
• Medborgerliga friheter (fråga 3), i en fråga som alla elever besvarat
Flera elever hade problem med samtliga dessa begrepp (som ingick i deras frå
gehäfte), medan det vanligaste var att stanna upp vid ett par av orden. I regel
frågade eleverna om betydelsen, eller visade på annat sätt att de var osäkra.
Endast en elev – som också klarade provet mycket bra – frågade inte om något
ord (P4).
För de elever som efterfrågade en förklaring förklarade jag kort vad dessa be
grepp betydde, och i några fall – som med sakbegreppet korruption – innebar
detta att flertalet elever kunde urskilja rätt svar. I andra fall kvarstod svårighe
terna, vilket går att tolka som att jag antingen introducerade nya sakbegrepp
som de var obekanta med, eller att frågan rörde ett mer sammansatt begrepp
som eleverna – trots att innebörden kanske blev klarare – inte riktigt hade för
ståelse för.
Korruption
Korruption var det ord som gav upphov till flest frågor. I 18 av de 21 intervju
erna uppkom frågor kring detta – i de flesta fall så snart eleverna börjat läsa
frågan. Det gäller både elever som över lag klarade provet väldigt bra, och de
som inte lyckades lika väl.
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Tabell 5:1	Offentliggjord fråga om korruption
Vilket av följande är det tydligaste exemplet på korruption? En riksdagsledamot ...
... håller ett tal som kritiserar hur regeringen använder pengar.
... klagar på en kritisk artikel i en tidning.
... ber jordbruksministern att ge ekonomiskt stöd till bönder som fått sina skördar förstörda
av en översvämning.
... tar emot pengar från väljare för att stödja en lag som de vill ha.*

När jag förklarade begreppet genom att istället för korruption använda ordet
mutor, fick de allra flesta dock ganska snabbt klart för sig vad frågan handlade
om, och kunde identifiera rätt svar.53
Ja, ja [... då ] tar jag den sista. (F12) 54
Den längst ner. [...] Därför att det har bara med pengar att göra.
Det är inte vad dom tycker.(P3)
Man ger pengar, och så gör du som man vill. (P11)
I vissa fall – inte minst i gruppintervjuerna – kunde en känsla för begreppets
innebörd anas hos några, men osäkerheten framstod ändå som stor. Det fåtal
elever som inte alls frågade om ordet svarade istället snabbt rätt på frågan: ”Ja,
det är ju den där att dom – muta, blir mutade”, konstaterade t.ex. en pojke
(P14).
Sammantaget tyder detta på att förståelsen för innebörden av korruption,
eller mutor, över lag är god bland eleverna. Det är dock väldigt få som är be
kanta med ordet korruption, vilket gör att de utan hjälp inte alls förstår vad
frågan handlar om, och därför blir hänvisade till att gissa när de ställs inför en
fråga av denna typ. Svarsfördelningen för felsvaren på denna fråga från 2009,
ger stöd för en sådan tolkning. Samtliga distraktorer har nämligen lockat
förhållandevis många – och gissningar tenderar att fördela sig mellan olika
alternativ. Också det minst attraktiva felsvaret valdes av ungefär 10 procent av
de svenska eleverna. Den populäraste distraktorn (närmare 30 procent svar)
kopplar till regeringen, vilket kanske är den rimligaste gissningen eftersom frå
gan innefattar ordet riksdagsledamot.
I jämförelse med övriga nordiska länder förefaller de danska och finska elev
erna känna till ordet korruption, medan termen även i Norge – även om fler
än i Sverige svarat rätt – också verkar ställa till med svårigheter. I samtliga län
53

54

Ordet ”lag” fanns med i det korrekta alternativet, och en elev associerade omgående till fotboll: ”Jag
tänkte, att om det handlar liksom om en fotbollsmatch liksom, och ett lag mutar en domare för att
vinna” (P13) – en association som inte riktigt passade för frågans inriktning, men som ledde rätt i och
med att eleven förstod vad det innebär att muta.
På min fråga till denna elev, om hon hade kunnat besvara frågan utan min förklaring svarade hon att hon
inte var säker, men att hon trodde det.
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der lockar samtliga distraktorer förhållandevis många, vilket alltså tyder på en
ganska hög grad av gissningar bland dem som inte förstår begreppet.
Ordet korruption ingår också i en (offentliggjord) fråga som handlar om att
en journalist arresteras för att ha presenterat bevis för korruption i regeringen.
Fokus i denna fråga ligger dock på att urskilja vilken av journalistens rättighe
ter som inskränktes, vilket inte gör förståelsen för sakbegreppet korruption lika
avgörande här (även om det troligen ställer till problem för många elever).55
Fackföreningar
Ordet fackföreningar medförde också flera frågor. Endast två elever (P3, F11)
svarade utan att tveka rätt på frågan om huvudsyftet med fackföreningar.
Tabell 5:2	Offentliggjord fråga om fackföreningar
Vilket är det huvudsakliga syftet med fackföreningar?
Deras huvudsakliga syfte är att ...
... förbättra kvaliteten på varor som produceras.
... öka fabrikernas produktion.
... förbättra arbetstagarnas villkor och löner.*
... skapa ett rättvisare skattesystem.

I resterande åtta av de tio intervjuer som gjordes utifrån det formulär som
innehöll fackföreningsuppgiften, frågade eleverna vad fackföreningar är. I en
gruppintervju var det dock uppenbart att det fanns elever som kände till detta,
och som – efter en del tvekan – kunde identifiera rätt svar.
När jag förklarade vad fackföreningar är, genom att säga att det är organisa
tioner för olika yrkesgrupper som t.ex. lärare eller industriarbetare, kunde någ
ra elever urskilja rätt svar: ”Då är det den” (F4). Det fanns dock alltjämt elever
som ändå inte lyckades sortera bland svarsalternativen. Precis som i studien
2009 handlade det mest attraktiva felsvaret – i samtliga nordiska länder – om
ett rättvist skattesystem (3 av 10 elever i Sverige valde detta 2009):
Att betala skatt och sånt [...], alla behöver typ betala lika mycket skatt.
Annars blir det liksom orättvist i vilket jobb man än har. (P13)
Kan vara rättvist skattesystem. Om det är tjej och kille, att dom skulle få
lika mycket i lön. (F16g).
Också i ett fall där en elev valde rätt alternativ efter min förklaring, var den
närmare motiveringen tämligen snävt fokuserad på löner och rättvisa mellan

55

65 procent av eleverna i Sverige svarade rätt på frågan 2009. Motsvarande andel var i både Finland och
Danmark ca 85 procent, och i Norge 60 procent. Det rätta svaret innefattar i den svenska versionen ordet
pressfrihet, vilket möjligen är obekant för flera elever. Yttrandefrihet är förmodligen en mer välkänd term.
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individuella arbetstagare, snarare än på arbetsvillkoren för yrkesgruppen som
sådan:
Så att inte [...] det blir orättvist. Så här att alla får lika mycket.
Så att inte ”jag gillar den, då ger jag mer till den.” (P1)
Möjligen kan min förklaring ha inneburit att tankarna främst letts in på denna
typ av rättvisetänkande, men det är också tänkbart att eleverna inte förmår
notera den kollektiva dimension och kopplingen till samhällsförhållanden som
arbetares organisering – och frågan – framför allt rymmer. Här går det att dra
en parallell till Severins studie från slutet av 1990-talet, om elevers uppfatt
ningar om makt och samhällsförändring. Föreställningarna bedömdes ha en
personorienterad karaktär, och fokuserade erfarenheter, enskilda människor
och deras ageranden (Severin, 2002: 240).
Frågan om fackföreningar kräver i ett första skede förståelse för sakbegrep
pet. Begreppet som sådant och frågans inriktning kräver dock också en vidare
och djupare förståelse för innebörden – vad det bär på och förknippas med.
Denna mer sammansatta begreppsförståelse förefaller i flera fall saknas hos
dessa unga elever, även om de ganska lätt förstår vad fackföreningar är om or
det förklaras kort.
Ungefär 72 procent av de finska och danska eleverna klarade frågan 2009,
mot ca 57 procent i Sverige, ytterligare en något lägre andel i Norge. I alla län
der var den klart mest populära distraktorn den om rättvisa skattesystem. Inför
den fördjupade studien fanns en del funderingar kring potentiella problem
med hur det mest populära felsvaret hade tolkats, men detta bekräftas inte i
intervjustudien. Den vidare samhällskontext som denna tankegång relaterar till
(se 5.6) finns inte med i elevernas resonemang, som mer anknyter till inkom
ster i sig. En elev som efter förklaring valde svarsalternativet om skattesystem
sade t.ex.:
Jag tror att det har nåt med pengar att göra. Och skatt,
då är det ju med pengar och så. (P11)
Marknadsekonomi
Ordet fackföreningar fanns också med i en av distraktorerna på frågan om
fri marknadsekonomi som den andra hälften av eleverna besvarade. Även här
frågade flera elever om vad fackföreningar betyder. På denna fråga var det dock
huvudbegreppet (fri) marknadsekonomi som utgjorde störst problem. Detta var
t.ex. den enda fråga som en av de elever som hade allra minst bekymmer med
provet frågade om: ”Vad menas med det här, fri marknadsekonomi?” (P14).
Endast en av nio elever som i de enskilda intervjuerna stötte på uppgiften sva
rade utan att fråga, dock inte rätt.
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Tabell 5:3	Offentliggjord fråga om marknadsekonomi
Vad är viktigast i en fri marknadsekonomi?
Att alla måste vara medlemmar i en fackförening.
Att staten har många regler som styr ekonomin.
Att det är fri konkurrens mellan företag.*
Att alla människor blir rika.

Uppgiften fanns också med i två av gruppintervjuerna, och i båda grupperna
fanns elever som kände till, eller i alla fall hade en aning om innebörden i
marknadsekonomi. Detta gjorde att de – delvis med stöd av varandra och ock
så förmodligen tack vare en lite längre betänketid genom att andra pratade och
funderade högt – kunde resonera sig fram till rätt svar utan att jag gav någon
förklaring. I båda fallen tog några elever här fasta på att ordet fri fanns med i
såväl frågan som i det rätta svarsalternativet, vilket också övertygade andra i
grupperna om detta alternativ:
För att fri är med där, och det står liksom fri marknadsekonomi.
Så det är säkert bra. Så den tycker jag. (P16g)
Den första och den sista känns lite konstig. Och så står det ju så här fri
marknadsekonomi, och där står det fri konkurrens. Det tänkte jag. (F7g)
Även om eleverna i dessa grupper till sist hamnade rätt, visar deras resonemang
att de inte var särskilt säkra på innebörden av fri marknadsekonomi.
I de enskilda intervjuerna hoppade några över frågan utan att fråga om
betydelsen, medan andra efterlyste en förklaring. Min korta förklaring av vad
marknadsekonomi är (ett ekonomiskt system som vi t.ex. har i Sverige, där den
som vill kan starta företag och där ingen annan bestämmer priser och sådant)
hjälpte en elev att snabbt finna rätt svar. För flera andra framstod begreppet
alltjämt som oklart, vilket gjorde att någon valde att inte svara alls, medan an
dra uttryckte att det var svårt att välja svar:
Jag vet inte, det är två jag tänker på. Det här att staten har många
regler som styr ekonomin, och fri konkurrens mellan företag.
(F12, som till sist valde rätt svar)
Av dem som efter lite funderande hittade rätt, kopplade en till en förälder som
var egenföretagare (F3), medan en annan tog fasta på min förklaring (P2). De
som valde fel svar markerade alla utom en (som gissade på obligatoriskt fack
föreningsmedlemskap) alternativet att staten har många regler som styr eko
nomin . En motivering var att det ”kändes bäst” (P12). Detta alternativ valde
också den elev (P4) som inte visade osäkerhet kring frågan och som svarade
utan min förklaring, med motiveringen att det framstod som troligast. Denne
elev var en av dem som snabbast och med stor säkerhet betade av frågeformu
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läret, också med gott resultat. Genomgående arbetade han systematiskt med
att utesluta det han uppfattade som orimliga alternativ.
Svarsfördelningen på marknadsekonomifrågan från 2009 visar också att
distraktorn om omfattande statlig reglering var klart attraktivast i Sverige
(nästan 30 procent), följt av obligatoriskt fackföreningsmedlemskap (ca 17
procent). Såväl stat som arbetsmarknad är naturligtvis kopplade till det eko
nomiska systemet, vilket möjligen kan förklara detta. Precis som konstatera
des i NU03 verkar det dock som att eleverna i hög grad saknar ekonomiska
grundbegrepp. Flera klarade frågan utifrån min korta beskrivning, men för
andra saknas uppenbarligen det större samhällsekonomiska sammanhang som
frågan måste sättas in i för att bli begriplig. Frågan handlar om ett sammansatt
begrepp, som för att förstås kräver insikter som går utöver en kort definition av
ordet marknadsekonomi.
Frågan om marknadsekonomi var svår i alla nordiska länder. Här finns dock
en del skillnader i svarsmönstren som kan vara intressanta att reflektera över.
I Danmark var alternativet om statlig reglering det dominerande felsvaret (31
procent). Övriga två distraktorer lockade få (4 respektive 5 procent). I Finland
var det istället ett helt annat felsvar som var mest attraktivt. Alternativet ”att
alla människor blir rika” valdes av närmare 32 procent, följt av distraktorn om
statlig reglering (10 procent). I Norge var dessa båda alternativ också popu
lärast, ungefär 22 procent vardera lockades av dessa. Kanske kan man försik
tigt tolka detta som att de danska eleverna åter framstår som mest kunniga i
ekonomifrågor (även de som svarar fel relaterar så att säga till det ekonomiska
systemet), medan många finska och norska elever kan ha kopplat frågan till en
slags större välståndsdiskussion. Alternativet om obligatoriskt fackförenings
medlemskap framstår enbart som förhållandevis lockande i Sverige. Möjligen
handlar det åter om kopplingen till pengar.
Multinationella företag
Ett fjärde begrepp som ställde till problem för många var multinationella före
tag. Elever som var bekanta med begreppet hade lätt att hitta rätt svar. F11
svarade t.ex. snabbt och säkert, och sade sig inte tycka att frågan var svår. En
annan elev som snabbt markerade rätt svar klargjorde att han valt som han
gjort ”[d]ärför att det är industriländer, som har företag” (P3), en tredje elev
sade kort och gott att ”[d]et är väl i-länder” (P14), och en fjärde elev motive
rade sitt svar genom att avfärda de felaktiga alternativen:

Dom flesta multinationella företagen ägs och styrs av företag i industriländer. U-länder, det är ju typ fattiga nästan, och dom har inte råd att
äga så mycket företag kanske. Och Världsbanken vet jag inte – eller, eller
FN ... (P11)
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Tabell 5:4	Offentliggjord fråga om multinationella företag
De flesta multinationella företag ägs och styrs av ...
... företag från industriländer (i-länder).*
... företag från utvecklingsländer (u-länder).
... Förenta Nationerna (FN).
... Världsbanken.

I ungefär hälften av intervjuerna ställdes dock explicita frågor om vad mul
tinationella företag är, och i ytterligare några verkade eleverna – även om de
inte alltid frågade – osäkra. En bidragande orsak till detta var att också flera av
svarsalternativen framstod som obekanta: ”Det är industriländer tror jag. Fast
jag är inte säker”, sade t.ex. en pojke (P15).”Industri, det är typ sånt som man
jobbar med va, eller?”, frågade en flicka (F3) som, när jag svarade jakande och
sedan infogade att industriländer brukar beskrivas som välutvecklade, valde
rätt svar.
Efter en förklaring om att multinationella företag är stora företag som finns
i många länder (och där jag i vissa intervjuer även exemplifierade genom t.ex.
Coca Cola), blev själva sakbegreppet begripligt för de flesta. Det innebar dock
inte att rätt svar alltid kunde identifieras. De som hittade rätt var heller inte
alltid så säkra på sitt val, och flera ställde också frågor kring svarsalternativen.
F1 frågade t.ex. om alla svarsalternativ utom FN, och valde efter förklaringar
då till slut rätt:
[I]-länder, det var väl så här utveckling. [...] Det är mest troligt att ett
välutvecklat land startar ett så här stort företag, än ett så här fattigt
land. (F1)
Jag vet inte. Eller det – industriföretag, det är väl nästan samma sak.
Så då kanske det är ... (F14)
Några elever utgick i sina tankegångar ifrån ordets sammansättning, och förde
på olika sätt resonemang kring ”många länder”. En elev (F12) talade i termer
av ”länder som styr företagen”, och i en av gruppintervjuerna uppkommer t.ex.
följande dialog efter det att jag förklarat vad u-länder är, och en av flickorna då
snabbt valt det rätta svaret:
Intervjuare: Då valde du genast det första. Hur tänkte du då?
F8g: Nej, men industri, det är väl... ja vad är det, men det är ...
Fg7: Typ fabriker, eller något sådant där ...
F8g: Ja men några sådana där som skickar saker till andra länder,
eller vad man ska säga.
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I en annan gruppintervju sade en av deltagarna (P16g) att: ”Alltså multina
tionella, det är väl – det är alltså att företagen ägs av sådana från olika natio
ner?” Denne elev övervägde därför först Världsbanken och sedan FN. Just FN
var annars det vanligaste felsvaret under intervjuerna. Motiveringarna till detta
svar illustrerar både obekantskapen med flera av begreppen i frågan och svars
alternativen, och att FN är något känt (se även 5.3):
Därför att jag, ja, det är det jag mest har hört talas om. (P1)
Ja, det är ju bara FN som jag känner igen här.(F2)
Vi har pratat mycket om det, och det känns liksom som
bästa alternativet. (P13)
Även andra felsvar visar just osäkerheten kring begreppen i frågan och svarsal
ternativen. Några elever gissade (vilket för övrigt även några som svarade rätt
gjorde), och andra motiverade sina svar på ett sätt som visar att de inte riktigt
har klart för sig vad t.ex. u-länder är:
Därför att liksom utveckling kanske – u-länder. (F4)
Detsamma gäller en av eleverna (P18g) i en gruppintervju, som vacklade mel
lan att välja u- eller i-länder. Han kopplade frågan till länders utvecklingsgrad,
men kunde sedan inte riktigt skilja på vad som betecknar lågt respektive högt
utvecklade länder.
Även om förståelse för sakbegreppet multinationella företag är nödvändig
för att kunna besvara frågan krävs också här en förståelse för det större ekono
miska och samhälleliga sammanhanget. Svarsalternativen som sådana består i
sig också av sakbegrepp som eleverna förefaller ha begränsade insikter i. Flera
lutade sig då istället emot något de var bekanta med, nämligen FN (se vidare
5.3).
Svarsfördelningen från 2009, där alla distraktorer får förhållandevis många
svar i Sverige (mellan 13 och 24 procent), tyder på att ganska många gissat till
följd av att de inte förstår frågans centrala begrepp. Den populäraste distrak
torn är dock FN, vilket ligger i linje med de resonemang som förts ovan. På
denna fråga finns åter en del skillnader mellan de nordiska länderna. Svars
mönstret i Finland, där ungefär lika stor andel som i Sverige klarat frågan, lik
nar i hög grad det svenska, med skillnaden att FN-distraktorn var ännu popu
lärare. I Norge valde över hälften av eleverna (53 procent) FN, medan u-länder
är den populäraste distraktorn (14 procent) i Danmark, där eleverna som
helhet klarade frågan klart bäst. De jämförelsevis goda danska ekonomikunska
perna framträder igen. Flera av dem som svarat fel där är, likt några av eleverna
i intervjustudien, förmodligen osäkra på vad som är i- respektive u-länder.
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Medborgerliga friheter
Det sista uttrycket som återkommande gav upphov till frågan ”vad betyder
det”, är medborgerliga friheter. Det stora problemet med just denna fråga var
dock i regel inte begreppet som sådant, utan att eleverna uppfattade frågan fel
aktigt och därför fokuserade på helt fel sak (se 5.3 och 5.6).
Tabell 5:5	Offentliggjord fråga om medborgerliga friheter
Vilket av följande är det tydligaste brottet mot medborgerliga friheter i en demokrati?
Att en beväpnad polis i uniform går in i en religiös byggnad.
Att en polis avbryter ett möte där människor kritiserar politiska ledare.*
Att en polis arresterar medlemmarna i en grupp som planerar att spränga en regeringsbyggnad.
Att en person som bär på vapen utan tillstånd får betala böter.

Det fanns dock flera elever som utan större betänketid valde rätt svar. Gemen
samt för dem var att de alla klarade provet mycket bra. P4 svarade t.ex. mycket
snabbt, och precis som på flera andra frågor arbetade han sig kvickt fram till
svaret med uteslutningsmetoden. Övriga motiverade så här:
Man får ju liksom, ja – snacka skit om politiska ledare.
Det är väl inte direkt olagligt. (F1)
Därför att det är mest fel.(P8)
För att, ja, folk har rätt att kritisera vad dom vill.
Ingen ska behöva avbrytas så där. (F11)
Ja det är den här, att polisen avbryter ett möte bara för att
dom säger emot. (P14)
För det är friheter och sådant. Då ska man ju kunna [...] säga vad
man vill och sådant. Och inte att man blir avbruten för det. (P18g)
F12: [D]en här, dom kritiserar bara nån politisk ledare, det är
bara att dom pratar och inte tycker att han är så bra?
Intervjuare: Mm.
F12: Och alltså, att när polisen avbryter, att dom tycker att
dom inte får prata om det dom håller på ...
Intervjuare: Ja.
F12: Ja men då tar jag den.
För dessa elever framstår begreppet medborgerliga friheter som välbekant,
och de hade därför inga svårigheter att identifiera rätt svar. Något annat som
utmärker dessa elever är att de omgående fokuserade på rätt sak i frågan, och
uppfattade den som avsett.
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I nästan hälften av intervjuerna ställde eleverna emellertid frågor om ut
trycket. Förmodligen var det ännu flera som inte förstod begreppet, men i och
med att de fokuserade ett annat uttryck i frågetexten blev begreppet medbor
gerliga friheter inte lika avgörande. När jag förklarade medborgerliga friheter
genom att säga att uttrycket beskriver rättigheter som alla medborgare har,
t.ex. att få säga vad man tycker och rösta, blev innebörden i regel klar för
eleverna. Det innebar dock inte särskilt ofta att de kunde identifiera rätt svar,
eftersom fokus fortfarande lades på en annan del av frågan. Endast några en
staka elever hittade rätt efter min förklaring:
Där. Det bara kändes som att det var det enda. (F4)
Många andra elever besvarade istället – också efter min förklaring – frågan
felaktigt. Detta beror som sagt enligt min tolkning framförallt på att eleverna
lade fokus vid fel sak (5.3), vilket delvis är kopplat till brister i frågans utform
ning (se 5.6).
När det gäller uttrycket medborgerliga friheter som sådant, förefaller det i
hög grad vara obekant för många elever. Däremot känner de flesta förmodligen
till innebörden i sakbegreppet om den förklaras. Att de ändå inte lyckades hitta
rätt svar på frågan i det här fallet har troligen främst en annan förklaring, och
den återkommer jag som sagt till. Det är emellertid samtidigt intressant att no
tera att de elever som utan vidare besvarade frågan rätt – och som alltså förstod
såväl begreppet som frågans inriktning, över lag framstår som elever med goda
samhällskunskaper.
Ytterligare potentiellt problematiska begrepp i ICCS
Också när det gäller vissa frågor som inte ingått i den kvalitativa studien är det
tänkbart att bristande begreppsförståelse är en viktig grund till en del felsvar.
En fråga om ansvar för att rösta kräver förståelse för parlament, som det kor
rekta svaret innefattar (se även 4.3). I andra fall när ordet parlament ingår i
ICCS-frågor står i regel i de svenska formulären parlament/riksdag, men i just
denna fråga anges parlament utan den kontextuella precisering som flera svens
ka elever kanske behöver för att få innebörden i sakbegreppet klar för sig. Un
gefär var tredje svensk elev valde 2009 ett felsvar som handlar om regeringsbe
slut och folkligt stöd. Detta tyder möjligen på att kopplingen mellan valhand
lingen och förd politik trots allt är klar för eleverna, även om alternativet inte
blir korrekt utifrån frågans formulering. Några av eleverna i intervjustudien
(F3, F14) uttryckte i relation till frågan om maktdelning också tveksamhet
kring uttrycket parlamentet/riksdagen (i den frågan kopplat till lagstiftning).
Detta väcker också funderingar kring den sammansatta begreppsförståelsen för
ett parlaments roll och uppgifter.
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Två frågor om en inflyttad grupp med andra kulturella seder än majori
tetsbefolkningen kan möjligen också diskuteras här. De handlar om oenighet
kring firandet av en högtid, och en av delfrågorna berör hur majoritetsgrup
pens uppfattning kan påverkas (60 procent av eleverna svarade rätt 2009).
Denna fråga kräver dels sakbegreppslig förståelse för vad majoritet är, dels mer
sammansatt begreppsförståelse i relation till kulturella minoriteter och en ma
joritetsbefolkning. Att den vanligaste distraktorn i samtliga nordiska länder
(25 procent i Sverige) handlar om rättigheter talar dock ändå för att frågans
tematik förståtts. Valet av detta felsvar kan istället möjligen betraktas som ett
uttryck för att nyanserna i de två ganska textrika frågorna på temat inte riktigt
uppfattats. På den första frågan på temat (som nästan 8 av 10 i Sverige besva
rade rätt) är också det rätta svaret rättighetsorienterat (se även 5.3).
Avslutande kommentar om begreppsförståelse
Som urskiljts och kommenterats i detta avsnitt finns flera ord som gör frågor
väldigt svåra för många elever, eftersom de helt enkelt saknar de begreppskun
skaper som krävs för att kunna förstå frågorna. I vissa fall – som med korrup
tion – har flertalet elever uppenbarligen inte kommit i kontakt med termen.
En förklaring genom synonymen mutor, visar att de flesta dock har innebör
den i begreppet klar för sig. De har med andra ord sakbegreppslig förståelse för
vad korruption innebär, men få känner till just det ordet.
I andra fall framstår såväl den sakbegreppsliga som den mer sammansatta
begreppsförståelsen som vissa frågor kräver, som otillräcklig. Många elever
verkar t.ex. inte alls känna till fackföreningarnas bakgrund och roll i samhäl
let. En sakbegreppslig förklaring av fackföreningar som sammanslutningar för
olika yrkesgrupper, leder i flera fall tanken till löner, skatter och rättvisa ur ett
tämligen snävt individperspektiv.
På ekonomiområdet, där många elever behövde en förklaring av termerna
marknadsekonomi och multinationella företag, saknas i hög grad också för
ståelse för centrala sakbegrepp. Här förefaller dessutom en vidare begrepps
förståelse av det samhällsekonomiska sammanhanget – som t.ex. relaterar till
ekonomiska spelregler, utveckling och maktförhållanden mellan länder – också
vara tämligen obekant mark. Den större samhällsförståelse som frågorna på
området delvis kräver finns inte hos en stor andel av eleverna.
Att frågorna innehöll svåra ord var också en återkommande kommentar på
min avslutande fråga om hur provet upplevts:

För vissa förstod man, och andra inte. Vissa ord, och då så blev
hela frågan svår eftersom man inte förstod vissa ord. (F8g)
Svårt. Men, liksom det kom så här ord som man liksom inte
tänkt på så här. (F3)
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Svårt. Det var mycket svåra ord, och mycket text så man förstod
inte så mycket. (F2)
Nej det var, faktiskt lite mittemellan. Lite svårare än lättare.
Att förstå en del ord var lite svårt. (P13)
Jag hade känt att det var jättesvårt. Det var konstiga ord och
så där. (P15)
Mittemellansvårt. Det var ju vissa uppgifter som kanske var,
lite komplicerade ord och så. (P11)
5.2
Otillräcklig förståelse för samhälleliga principer
ICCS innefattar ett flertal frågor där eleverna, för att kunna besvara uppgiften
rätt, måste förstå olika samhälleliga principer. Här räcker det alltså inte med
att förstå innebörden i alla enskilda ord och uttryck (ibland ges i frågan en
kort bestämning av ett begrepp), utan det måste också till att eleverna är be
kanta med – eller kan föreställa sig – varför ett förhållande råder, förordas eller
kritiseras. Delvis kan detta kopplas till föregående rubrik, och till sammansatta
begrepp, men här handlar det också om att eleverna måste ha förståelse för
grundläggande argument och avvägningar i olika sammanhang, t.ex. varför el
ler varför inte röstplikt kan vara en bra idé, eller för- och nackdelar med att be
en expert om råd.
I urvalet för den kvalitativa studien finns ett antal frågor som flera elever får
problem med av detta skäl. Dessa rör:
• Åsiktsmångfald i media (fråga 4),
• Intressegruppers roll (fråga 7–8),
• Öppenhet kring partidonationer (fråga 9),
• Offentlighetsprincipen (fråga 11), samt
• Maktdelning (fråga 14).
Frågan om åsiktsmångfald ställdes till samtliga elever, medan ungefär hälften
av eleverna i urvalet besvarade övriga frågor. Gemensamt för dessa frågor är att
de innehåller förhållandevis mycket text, och innefattar exempel – som en kort
definition av vad intressegrupper är, givna situationer eller att vissa länder t.ex.
har lagar eller bestämmelser som ser ut på ett särskilt sätt. I frågorna skildras
därmed ett förhållande som eleverna sedan på olika sätt ska identifiera skälen
till (eller emot): vad som kan vara bra (dåligt) med detta, eller på vilket sätt det
kan bidra till något. För att kunna göra det krävs en förståelse för just det för
hållande eller den principiella ståndpunkt som framträder i frågan.
Flera av de elever som fick svårigheter med dessa frågor uttryckte på olika
sätt att de förstod alla ord och själva frågeformuleringen, men att de ändå inte
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riktigt kunde urskilja vad frågan var inriktad på, eller att de inte hittade något
alternativ som framstod som givet rätt. Andra talade mer i termer av att de
kände sig osäkra, och att de mest gick på känsla när de valde svar. Ibland blev
det i dessa fall rätt, ibland fel.
Detta är en skarp kontrast till elever som inte hade några problem med att
identifiera den mer principiella diskussionen eller problematiken i frågorna,
och som sedan tydligt kopplade denna till det svar de valde. I följande avsnitt
ges exempel på resonemang i förhållande till de fem olika frågor som medfört
problem av detta slag. Frågorna om media, offentlighetsprincipen och makt
delning är offentliggjorda, vilket gör att det är möjligt att ge fler ”textnära” ex
empel i skildringarna än vad som är fallet för frågorna om intressegrupper och
partidonationer.
Åsiktsmångfald i media
I frågan om åsiktsmångfald i media beskrivs vad medier är, och att det i de
flesta länder är privata företag som äger medier. Att det i vissa länder finns la
gar som begränsar antalet medieföretag som kan ägas av en person eller en fö
retagsgrupp framgår också. Den fråga som sedan ställs handlar om att urskilja
motiv för denna typ av lagstiftning.
Tabell 5:6	Offentliggjord fråga om åsiktsmångfald i media
I många länder ägs media som t.ex. tidningar, radiostationer och tv-stationer av
privata medieföretag. I vissa länder, finns det lagar som sätter en gräns för hur många
medieföretag en person eller en företagsgrupp kan äga. Varför har länderna sådana lagar?
För att öka medieföretagens vinster.
För att möjliggöra för regeringen att kontrollera vad media rapporterar.
För att se till att det finns tillräckligt med journalister som rapporterar om regeringen.
För att göra det sannolikt att flera olika åsikter presenteras i media.*

För att klara denna fråga är det nödvändigt att antingen redan vara bekant
med, eller omgående kunna koppla till och förstå att ägandekoncentration kan
vara negativt för åsiktsmångfalden. Flera av de elever som klarade provet allra
bäst – men också ett par elever som över lag inte lyckades så väl – gjorde det.
De gav i regel också en koncis och relevant motivering till sina svar:
Att alla ska få säga liksom vad dom tycker. Att det inte bara ska
finnas en åsikt. (F4)
Det är väl inget kul fall bara en ska äga allting, och resten inte kan
få ut nånting. Då finns det ju typ bara ett val att välja på. (P1)
Så att det inte blir bara massor som blir typ samma.
Så att det kommer flera olika åsikter. (F12)
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Ja där är det den där tror jag, så att alla kan rapportera
och inte bara en. (P14)
Ja, typ att man får säga vad man vill. (F17g)
Resonemanget från elever som funderade en stund innan de svarade, visar att
det går att komma fram till rätt lösning, även om frågeställningen inte före
faller bekant sedan tidigare. På min fråga om det var svårt att landa där han
gjorde svarade en elev:
Nej, inte så speciellt. Det står ju här att, det finns en gräns för hur
många medieföretag en person eller en företagsgrupp kan äga – det är
väl bra att fler, alltså, det är fler än en kan ha en åsikt. Så blir det ju
mer åsikter, och så. (P15)
Också en annan elev vägledde sig själv fram till rätt svar. Intressant att notera
är att denne elev sammantaget inte klarade så många av frågorna i provet:
P11: Men här, jag vet inte men ... Här står det ju om nåt medieföretag.
Intervjuare: Mm
P11: ”Att det finns lagar som [läser frågan]”. Jag tror att det är för
att det ”är sannolikt att flera olika åsikter presenteras i media”.
Intervjuare: Ja.
P11: Så att det inte bara är samma. För då kanske den har en
åsikt och dom andra har andra.
I andra intervjuer framkom på olika sätt att eleverna – trots att de förstod frå
gan som sådan – inte kunde finna ett givet bästa svar. En intervju, där eleven
valde mellan det rätta alternativet och ett svar som handlar om att regeringen
kan kontrollera media, illustrerar detta:
F1: Kan man välja två svar?
Intervjuare: Nej, bara ett. [...] Vad är det som gör att båda passar?
F1: Båda verkar troliga. [Väljer till sist det felaktiga alternativet]
Intervjuare: Av vilket skäl kändes det mest passande?
F1: För att ... Nej, jag vet inte riktigt.
En annan elev valde att slutligen hoppa över frågan, trots att jag först förklarat
frågan med andra ord, och sedan också försökt bekräfta hans egen tolkning:
P2: Så dom menar att det får inte vara till exempel en person
som ... [tystnar]
Intervjuare: Ja precis, som äger alla tidningar och TV-kanaler,
utan det måste vara flera olika.
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P2: Jag vet inte vad jag ska kryssa. [Efter längre tankepaus]
Andra elever hänförde sina bryderier mer direkt till själva frågeställningen.
En elev som valde att hoppa över frågan sade först att: ”Nej, jag hoppar den.
[...] Jag förstår inte frågan, och tycker inte att det finns något bra svar” (F13).
På min fråga om vad som utgjorde svårigheten, hänvisade hon till den andra
meningen och till själva frågeställningen. Andra som först uttryckte osäkerhet
kring frågan landade ibland i rätt svar, ibland inte:
F2: Jag vet inte frågan ...
Intervjuare: Nej, det finns inget självklart alternativ? [...]
F2: Den sista tror jag är bäst. [...] Jag tar den där.
Men alltså, jag vet inte riktigt varför.
F3: Den förstod jag inte riktigt?
Intervjuare: Vad är det som känns krångligt?
F3: Medieföretag och företagsgrupp. [Intervjuaren förklarar] Då
chansar jag [...] på den sista. [...] Kändes väl – ha olika åsikter så här.
Gemensamt för dessa elever var att de inte riktigt kunde motivera sina svar.
F11, som chansade på det felaktiga svaret att det ska finnas tillräckligt med
journalister, menade t.ex. att hon egentligen inte trodde att svaret var rätt, och
F1 som valde alternativet om regeringskontroll över medierapporteringen inte
visste riktigt varför detta alternativ kändes bäst.
I gruppintervjuerna var det tydligt att det fanns elever som hade svårigheter
av detta slag, medan andra elever föreföll säkrare. Här påverkade de gemen
samma diskussionerna ibland elevernas slutgiltiga val:
F8g: Jag fattar inte riktigt fråg... eller så här, hela ... [...]
F5g: Men typ att man får inte äga mycket, alltså hur många sådana
medier som helst. Eller alltså ... Men jag fattar inte varför.
Intervjuaren: Du förstår frågan, men inte varför?
F5g: Ja. Kanske för att olika grejer ska, liksom bli ... [tystnar]
Intervjuaren: Men det skulle du gissa på, det sista alternativet.
F5g: Ja. [Övriga i gruppen tycker att det låter bra och väljer samma
alternativ]
Också motiveringarna av felsvar antyder att frågeställningens principiella
karaktär inte urskiljdes. Dessa motiveringar låg nämligen i regel väldigt nära
svarsalternativets formulering, eller andades stor osäkerhet. Eleverna anknöt
inte till något mer principorienterat, eller vidare samhälleligt resonemang:
Att dom får in mer pengar på att ha flera medieföretag och sånt. Att dom
får mer vinst på att ha flera, än att bara ha liksom två eller en. (P13)
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För att om det är fler medier, eller vad man säger – så är det väl, så får
väl fler jobb och sånt. (F14)
Jag vet inte, jag tänkte inte – alltså [...] om det är för många som äger
ett företag, då blir det säkert för många så här, eller för många, om det
finns, att det finns tillräckligt med journalister. (F18g – som väljer ett
annat alternativ än övriga i gruppen)
[F]ör att ... – media ska inte veta precis vad regeringen gör typ. Tycker
jag. Ja, så kanske dom – ja ... (P12)
Felsvarsmönstret från 2009 visar att den klart populäraste distraktorn i alla
nordiska länder är svaret att regeringen ska kunna kontrollera vad media rap
porterar (37 procent i Sverige). Det antyder möjligen att många elever tagit
fasta på att lagreglering är en central del av frågan, eller att de kopplat frågan
till att på något sätt handlar om yttrandefrihetens gränser. Dessa saker fram
kommer dock inte riktigt i den fördjupade studien. Här det snarast så att de
som har bekymmer med frågan i intervjusituationen antingen väljer att hoppa
över den, eller gissar på något som de inte riktigt kan motivera eftersom de
inte sätter in frågan i det större sammanhang och kopplar till den vidare demo
kratiska diskussion om åsiktsmångfald som frågan kräver. I en gruppintervju
gjordes dock som hastigast en sådan koppling av en elev, som efter lite osäker
het, valde rätt alternativ:
Jag vet inte. För att det låter som lite demokratiskt. (P16g)56
Intressegruppers roll
Intervjustudien innehöll två frågor om intressegrupper, varav den andra hade
en så låg andel rätta svar 2009 att det motiverade att den togs med. Dessa frå
gor är inte offentliggjorda, varför de endast kan beskrivas översiktligt här. Den
första frågan innehåller en hel del informativ text om vad intressegrupper är
och gör. Frågeställningen kretsar sedan kring deras demokratiroll, och det rik
tiga svaret kan sägas relatera till åsiktsartikulation. Följdfrågan handlar om att
finna ett påstående som belyser poängen med intressegruppers oberoende. Det
rätta alternativet har där sakfrågefokus.
Båda frågorna kräver att eleverna är bekanta med, eller utifrån den givna
informationen kan se, fördelarna med medborgarsammanslutningar och obe
roende organisering. Efter noggrann läsning och en del enskilt funderande kla
rade flera elever av den första frågan (om intressegruppers roll), dock inte alltid
med en motivering:

56

Just denna elev återkom flera gånger under samtalet till demokratibegreppet, ibland på allvar ibland i lite
mer skämtsamma kommentarer om såväl frågor som mer personliga erfarenheter.
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Nej, jag fattade först inte vad det handlade om, men efter att ha läst
igenom det typ två gånger så ... (F11)
Ja, det är lite svårt men... Jag förstod kanske inte riktigt det här men
[...] Det känns som att det där var bra. (P15)
P1 – som först trodde att frågan skulle besvaras genom att ringa in något av de
exempel som fanns i punktform i frågan – kunde när han blivit klar över kon
struktionen urskilja det rätta svaret med en bra motivering:
För att dom är intresserade av det och dom tycker att det ska komma
fram i ... – att andra ska höra. (P1)
Med lite stöd i ryggen i form av klargörande av själva frågeställningen, hittade
också andra rätt på den första intressegruppsfrågan – med hänvisning till att
det kändes bäst (F1) eller med en mer principorienterad motivering:
Men, den här är det. [...] [D]et inte skulle komma fram annars. (F2)
Det är för att liksom [...] som inte skulle ha kommit fram annars. (F4)57
Flera elever hade dock uppenbart svårt att hitta rätt i den introducerande text
rika frågan. Efter ett visst funderande, och i dialog med mig, svarade flera fel.
En intervju med en elev, som till slut valde ett felsvar som handlar om partiers
politik, illustrerar denna osäkerhet:
P11: Är det bara vad man tror? [...] Jag vet inte. Alltså intress...
intressegrupper, är det typ såna här, eh, ja ...
Intervjuare: Du känner dig lite osäker på vad det betyder helt enkelt?
P11: Ja. [...] Jag går till tvåan istället ...
Ett felsvar som handlar om regeringsansvar markerades efter liknande osäker
het och funderingar av en annan elev. I sin motivering till valet av svarsalter
nativ tog han fasta på att miljöfrågor nämns i ett exempel i frågetexten, och att
detta är en fråga där det är ”hårt tryck på regeringen” (P13). Ytterligare en elev
(P3) som, efter att också ha övervägt ett annat felsvar, till sist bestämde sig för
distraktorn om regeringsansvar motiverade sitt val med att regeringen nämn
des i ett exempel i själva frågetexten.58
Den andra intressegruppsuppgiften framstår som ännu svårare. Flera av
dem som besvarat den första uppgiften rätt klarade inte den andra uppgiften.
F1 motiverade sitt felsvar om olagliga protester med att det lät bäst, medan P1
efter lång betänketid valde att hoppa över frågan:
57

58

Denna elev svarade efter lite funderande också rätt på följdfrågan om oberoende, men motiveringen där
anknyter snarare till avlastning för riksdag och regering än tar intressegruppernas perspektiv.
I en gruppintervju kopplade en av deltagarna (F17g) istället samman ett uttryck i det rätta
svarsalternativet med en formulering i frågetexten.
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P1: Nej, den där kan jag inte, den vet jag inte.
Intervjuare: Vad är det som gör dig osäker?
P1: Jag förstår inte.
Intervjuare: Du förstår inte riktigt frågan?
P1: Nej.
Intervjuare: Är det något särskilt ord eller frågan som helhet?
P1: Ja, helhet.
Efter viss diskussion med mig om ett av uttrycken i frågan stannade en tredje
elev vid ett felaktigt alternativ som rör hemlighållande av idéer med motive
ringen att ”jag förstår inte så mycket av dom andra” (F2). Detta felsvar valdes
också av P15, som uttryckte att frågan var svår, och att han inte kunde förklara
sitt val. En elev i en gruppintervju som tilltalades av detta alternativ kopplade
samman oberoende och hemlighållande. Chansning framfördes istället som
skäl till att andra i gruppen valt ett felsvar som handlar om annonseringsfinan
siering (F16g, F17g).
P11, som hade problem redan med den första uppgiften konstaterade att in
tressegrupper stod i fokus också för den andra frågan, och att han då inte visste
och inte ville gissa, medan distraktorn om hemlighållande av idéer attraherade
P13 – som också svarat fel på den första frågan. Hans motivering kopplade här
till vad han själv tyckte.
Även om frågan framstod som svår, fanns det elever som efter betänketid
markerade rätt svar. Två av dem kunde inte närmare motivera valet på annat
sätt än att det verkade eller kändes bäst (P3, F11), medan en tredje elev (F4)
i sin motivering anknöt till en slags arbetsfördelning, snarare än till sakfråge
fokus.
Motiveringar till svaren på dessa frågor tyder på att eleverna är i det närmas
te obekanta med begreppet intressegrupper. Att den första frågan ger exempel
och försöker förklara hjälper några att få viss uppfattning om vad det står för,
men det råder alltjämt en stor tveksamhet, särskilt bland dem som verkar läsa
långsamt, eller vars läsförståelse brister (se vidare 5.4). Också elever som ge
nom exemplen i texten eller i dialog med mig förstår ungefär vad intressegrup
per är, har dock många gånger svårt att reflektera över de principer – åsiktsarti
kulation och oberoende – som frågorna sedan kretsar kring. Poängen med obe
roende framstår som särskilt svår att se. Delvis kan detta kanske kopplas till att
utformningen av frågan i viss mån kan problematiseras, men detta är mer en
randanmärkning. De viktigaste konstaterandena handlar om att organisering
i intressegrupper framstår som ett område som eleverna i låg grad har kom
mit i kontakt med, och i ännu mindre utsträckning har redskap att reflektera
principorienterat kring.
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Tittar man på svarsmönstren från 2009 framstår osäkerheten kring dessa
frågor också tydligt. Gissningsfrekvensen förefaller på båda frågorna vara gan
ska hög i Sverige (ca 7, 9 och 14 procent respektive ca 8, 18 och 26 procent),
och delvis även i övriga nordiska länder. Den populäraste distraktorn på den
andra, och svåraste, intressegruppsfrågan är i alla nordiska länder alternativet
om hemlighållande av idéer. Sammankopplingen mellan oberoende och hem
lighållande, som en elev ovan uttryckte, illustrerar kanske en tänkbar orsak
till populariteten. I Sverige framstår dock också ett alternativ om olagliga
protestmetoder som mer attraktivt än i övriga nordiska länder. Kanske för att
den kännedom om medborgarorganisering flera elever har begränsas till, eller
främst relaterar till proteströrelser eller -aktioner.
Öppenhet kring partidonationer
Frågan om öppenhet kring partidonationer är inte heller offentliggjord. Frå
gan innehåller exempel, och handlar om skäl för öppenhet. Även här krävs,
för att frågan ska kunna besvaras, något utöver förståelse för det begrepp som
står i fokus. Detta visade två elever omgående. F11 och P3 svarade snabbt och
säkert, och P13 klargjorde att han ansåg att det visserligen kan vara bra att
folk skänker pengar, men att detta inte bör innebära att mottagarna känner sig
tvingade att göra vissa saker.
Att förstå själva frågan utgjorde ett problem för flera elever: ”Den där förstår
jag inte heller” (P1), sade t.ex. en elev inledningsvis. Vissa klargöranden och
förklaringar från min sida medförde inte heller att han kände sig klokare:

Nej, jag vet inte. [...] Jag vet inte vilket, eller hur man ska tänka där. (P1)
Efter lite klargörande hjälp fann dock några elever rätt:
F1: Det där var en svår fråga.
Intervjuare: Vad är det som gör att frågan är svår?
F1: Alltså ... ja ... jag fattar den inte riktigt?
Intervjuare: Är det nåt särskilt ord, eller är det helheten?
F1: Nej ... [läser delar av frågan] – kan du förklara frågan liksom?
[Intervjuaren förklarar – varpå betänketid tar vid]
F1: Alltså den här sista [läser alternativet och förklarar vad hon
uppfattar att det innebär]
Intervjuare: Ungefär så [...].
F1: Då tar jag det.
Det är väl den där då, att man inte ska – bara för att nån har mycket
pengar, ska man inte favorisera den. (F4)
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I en gruppintervju uttryckte en av eleverna (F18g) först att hon inte tyckte
att något alternativ lät bra, och att hon – trots att hon läste frågan ytterligare
en gång – bara var klar över att ett av alternativen kunde väljas bort. Inte heller
någon annan i gruppen framstod som säker. Efter det att jag förklarat frågan
blev läget dock ett annat:
F18g: Jaha, men nu fattar jag. Det fattade inte jag. [...] Men då är det
nog den här tror jag.
Intervjuare: Vad är det som gör att du väljer den?
18: För att jag känner att, så här att då kan, liksom, dom som donerar
pengar, att dom går med vinst och [...] [Övriga i gruppen instämmer]
Elever som valde fel alternativ visade också i regel genom frågor, eller i sina
motiveringar en osäkerhet kring själva frågeställningen. Elever som markerade
en distraktor om att stärka väljarstödet för dem som fått minst pengar hade
svårt att motivera sitt val på annat sätt än att det kändes bra (F2, P15), medan
en elev som valde ett alternativ som handlar om att det ska bli lättare att av
göra vem som ska vinna val sedan resonerade i termer av att lika söker lika:
Jag vet inte, men alltså, jag vet inte ifall det är – men jag tror att [läser
svarsalternativet]. För att om nån donerar så – ifall det är nån rik, så
kanske dom vill vara i samma parti. (P11)
Också den här frågan är uppbyggd kring ett för många elever obekant sakbe
grepp. Förklaringen i frågan hjälper de flesta – dock inte alla – att få innebör
den förhållandevis klar för sig, men detta är inte tillräckligt för att den större
och mer principorienterade frågeställningen ska kunna besvaras. Svarsmönstret
från 2009 tyder också på att många elever i samtliga nordiska länder därför
helt enkelt gissat på frågan (i Sverige lockade de olika felsvaren ca 13, 18, 21
procent).
Offentlighetsprincipen
Frågan om offentliga dokument innehåller förhållandevis mycket text. Först
klargörs att regeringar brukar dokumentera beslut, och att det i många länder
finns lagar som gör dessa offentliga. Frågeställningen handlar om varför offent
lighet av regeringsdokument är viktigt i en demokrati. Språkbruket i frågan är
dock enklare, och uttrycket ”möjligt för människor att titta på” används t.ex.
istället för offentlighet.
Det rätta svaret handlar om att människor därmed får möjlighet att på ett
välinformerat sätt bedöma regeringens beslut. Frågan kräver således bekant
skap med offentlighetsprincipen, eller förmåga att göra en principiellt inriktad
analys utifrån den information som ges.
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Tabell 5:7	Offentliggjord fråga om offentlighetsprincipen
Regeringar dokumenterar alla sina aktiviteter, beslut och informationen de använder för
att fatta sina beslut. Vissa länder har lagar som gör det möjligt för människor att titta
på många av dessa dokument. Varför är det viktigt i en demokrati att människorna har
möjlighet att titta på regeringens dokumentation?
Det bevisar för människor att regeringen fattar rätt beslut.
Det gör det möjligt för människor att göra välinformerade bedömningar av regeringens beslut.*
Det innebär att regeringen bara kommer att fatta beslut som alla är med på.
Det hindrar människor från att kritisera regeringens beslut.

Några elever klarade av att göra detta utan större problem:
Det känns ju lite, för dom andra känns lite fel tycker jag. Dom andra
kändes inte riktigt relevanta. (P4)
Jo men, det är väl bra om människorna liksom blir informerade om
vad regeringen har beslutat. (F8g)
En elev som först hoppade över frågan med motiveringen att det var så mycket
text att det blev rörigt i huvudet och svårt att hänga med, hittade rätt sedan jag
förklarat frågan på annat sätt:
Det andra svaret, [...] för att människor blir välinformerade,
bedömningar.(F3)
Flera elever uttryckte tveksamheter inför frågans inriktning, och blev därmed
också osäkra på sina svar – som i flertalet fall var fel. Intervjun med en mycket
eftertänksam elev illustrerar detta:
F12: Den här [...], är det bara att dom kan titta, eller att dom får säga
vad dom tycker också?
Intervjuare: Ja, det får man ju göra också när man har använt dom.
Men huvudfrågan handlar om varför, varför man får ...
F12: Jag tror den här som, innebär att alla är med på det och så.
Intervjuare: Varför tror du att det är det alternativet då?
F12: För att, för att man får titta på dom, då känner alla så här att
det låter okej, och då blir det bra
Ett liknande resonemang landade en elev som först behövde hjälp med fråge
ställningen i:
Alltså, det, det bevisar för människor att regeringen har fattat – alltså
människor förstår att, dom har, ja dom har fattat rätt beslut. Dom har,
ja dom har gjort rätt. (P2)
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I en av gruppintervjuerna markerade en av deltagarna först det riktiga sva
ret, men ändrade sig sedan till svaret om bevis för riktiga beslut. När jag frå
gade om det blev osäkerheten tydlig:
Men jag fattar typ inte vad dom menar. [...] Ja, men det låt...
nej jag vet inte. [...] Jag skulle nog ha svarat ettan. (F6g)
En annan elev i samma grupp, som till slut istället valde rätt svar, gav uttryck
för liknande osäkerhet:
F5g: Alltså, jag vet inte. [...] Men alltså dom skriver ju upp allting som
dom typ gör, aktiviteter och beslut, det fattar jag ju, men ... Alltså både
ettan och tvåan är ju så här ... [...]
Intervjuare: Skulle du ha gissat på någon?
F5g: Kanske två.
I en annan gruppintervju visar diskussionen något liknande. De tre deltagarna
markerade slutligen alla felsvaret om att det medför beslut alla är med på, och
vägen dit – där främst ett annat felsvar övervägdes – belyser att de inte riktigt
kopplade frågan till grundläggande skäl för offentlighetsprincipen:
P17g: Jag förstod inte riktigt den där.
P16g: Ettan [bevisar rätt beslut] låter ju bra.
P18g: Trean [beslut alla är med på] tycker jag. [...]
P16g: Ettan och trean är dom som låter bra tycker jag.
P17g: Jag tyckte den här texten var så, svårt att sammanfatta med
dom här svaren tyckte jag. [...]
P16g: Det [trean] låter bara bra.
P18g: Ja ...
P16g: Fyran [hindrar kritisera regeringsbeslut] låter ju som en
diktatur mer.
P18g: Men trean tycker jag för att, så att dom inte bara bestämmer
någon lag som inte alla medborgare och sånt är med på. Och jag tycker
att den ...
P16g: Och ettan låter ju bra också ...
P18g: Exakt.
[Intervjuaren frågar vilket alternativ de skulle stanna vid]
18g: Trean.
16g: Ja, vi kör på det. [...]
17g: Ja.
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En av P18g:s motiveringar anknyter dock i viss mån till det korrekta svarets
bedömningar av beslut.59 Det är också tydligt att en av eleverna (P17g) förefal
ler än mer osäker än sina klasskamrater. Något liknande framkommer också i
en enskild intervju:
P12: Det finns så många ...
Intervjuaren: Det är flera alternativ som skulle kunna passa?
P12: Ja, alla nästan, tycker jag, Men jag ska försöka ta en.
[Markerar ett felsvar och får frågan om varför detta val görs]
P12: Ja ... ska läsa bara – ja, det är ju som det står för det bevisar ju
att regeringen fattar ett beslut, så man själv vet – att det är bra.
Just detta felsvar valde också två elever som inte uttryckte särskild tveksamhet
kring frågan eller svaren:
Att, man visar att man inte gör fel beslut, utan att dom gör rätt till alla,
ungefär. Att alla får som dom vill. (F13)
Ja, för då förstår, eller då ser människor vad man, vad dom beslutar.
Och då kan dom – ja, då förstår dom väl. (F14)
Ytterligare en elev 60 valde felsvaret om att offentlighet är viktigt för att det vi
sar att regeringen fattat rätt beslut. Här framstod tveksamheten dock som stör
re, och värt att notera här är att resonemanget anknyter till det korrekta svaret.
Det var ingen som kändes riktigt rätt. Fast den kändes mest rätt. Men det är
att man kan se så att dom har sagt något och sen inte gör så. (P14)
Sammantaget framstår offentlighetsprincipen som ett tämligen obekant om
råde för eleverna. Svårigheterna handlar i regel inte om begrepp eller uttryck
i frågan, utan de flesta elever förstår (ibland efter lite hjälp, eller ytterligare
genomläsning) vad den handlar om. Detta hjälper dem dock inte att finna rätt
svar eftersom ett mer principorienterat tänkande krävs. Många tar istället fasta
på regeringens beslut som sådana, och väljer alternativ som relaterar till det.
Det finns dock elever som i sina motiveringar till dessa alternativ gör kom
mentarer som anknyter till granskning och öppenhet, dimensioner som det
riktiga svaret innefattar.
Felsvaren om beslut som alla är med på, respektive bevis för rätt beslut, var
också mest attraktiva 2009 (22 respektive 18 procent valde dessa i Sverige).
Båda dessa, men i synnerhet distraktorn om beslutsfattande som alla är med
på, är populära i samtliga nordiska länder. Det sätt som en av eleverna i den
fördjupade studien motiverar sitt val av detta alternativ på tyder på att en del
59

60

En elev som behövde en hel del förklaring av själva frågan valde också felsvaret om att beslut som alla är
med på kan fattas, och motiveringen var då kort och gott: ”För att alla ska vara med på det” (P5).
Denne elev klarade alla frågor han ställdes inför utom just denna.
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av eleverna som lockas av detta felsvar i viss mån har förståelse för offentlig
hetsprincipen.
Maktdelning
Frågan om maktdelning innehåller inte särskilt mycket text. I frågan sägs först
att de flesta länder har en ordning som innebär att lagar stiftas av parlamentet/
riksdagen och tillämpas av domstolar. Frågeställningen handlar sedan om att
urskilja varför detta är ett bra system, och det korrekta svaret anger att ”ingen
enskild grupp har all makt över lagarna”. För att hitta till detta svar krävs –
utöver förståelse för vad lagstiftning och -tillämpning, parlament/riksdag och
domstolar innebär – att eleverna redan är bekanta med, eller utifrån frågefor
muleringen kan förstå poängen med maktdelning.
Tabell 5:8	Offentliggjord fråga om maktdelning
I de flesta länder är det en grupp som stiftar lagarna i parlamentet/riksdagen,
och en annan grupp som tillämpar lagarna i domstolarna.
Vilken är den bästa anledningen att ha det här systemet?
Många människor har möjlighet att göra lagändringar.
Rättsväsendet blir lättare att förstå för vanliga medborgare.
Lagarna kan hållas hemliga tills de tillämpas i domstolarna.
Ingen enskild grupp har all makt över lagarna.*

Återigen var det några elever som ganska omgående klarade detta:
Om en grupp bestämmer så kan det inte komma in fler åsikter. För om
dom är överens om en sak så kan inte någon annan säga emot. Då blir
det bara som dom vill. (P14)
För det lät mest – troligast, tycker jag. (P4)
Jag tog fyran för att det är inte bara en som ska välja lagarna, det ska
alla, alla ska bestämma lagar. (P16g)
Men, det är ju inte bara en människa som ska ha rätt, att ha lagarna,
det är ju alla som ska ha rätt. (P18g)
En annan elev resonerade en stund med sig själv innan hon landade i det rik
tiga svaret:
För att annars blir det liksom bara en som bestämmer. Nu är det liksom
flera grupper. (F12)
I en gruppintervju frågade en av deltagarna först vad ”stiftar” innebär, och när
jag förklarat detta hittade alla i gruppen rätt:
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F5g: Men, men typ att – jag har valt att ingen enskild grupp har makt
över lagarna. Och jag tycker att det är bra. Eller alltså ...
F6g: Men det är ju ... som det står. Att det inte bara är dom som
bestämmer.
F7g: Det var den som kändes bäst.
F8g: Ja. [...] Jag tänkte också ta den.
Andra som hade bekymmer med frågan uttryckte osäkerhet inför några av
begreppen och uttrycken i frågan:
Parlamentet, riksdagen, det där med att tillämpa lagar i domstol. (F3)
Ja, jag förstår inte. Jag vet inte vad parlament och riksdag och så är, och
då är det svårt. [...] Jag vet inte ens vad det handlar om, eller, jag förstår
inte. (F14)
Här medförde klargöranden från min sida dock inte att själva frågeställningen
framstod som tydligare. Jag förklarade både begrepp och frågeställningen som
sådan för F3, som till slut valde att gissa på ett felaktigt svar som handlar om
att rättsväsendet ska bli lättare att förstå. F14 hoppade istället över frågan.
En annan elev som inte svarade alls upplevde hela frågan som
”krånglig”:
P12: Nej, men jag fattar inte liksom, vad det menas?
Intervjuare: Du förstår inte riktigt vad den handlar om.
Är det något särskilt uttryck eller ord som känns svårt?
P12: Nej.
Intervjuare: Bara helheten så där. Så att om du fick en sån fråga
skulle det vara svårt att ...
P12: Ja det är ... Den är konstig.
F13 uttryckte inte någon tvekan inför frågan, men valde ändå distraktorn
att lagarna kan hållas hemliga innan tillämpning, medan en elev (P17g) i en
gruppintervju markerade det rätta alternativet efter det att övriga gruppdel
tagare motiverat varför de valt detta. Hans egna funderingar inleddes med att
han tyckte att många svar lät bra och han var sedan först inne på felsvaret som
handlar om att många människor har möjlighet att göra lagändringar.
Intervjuerna tyder sammantaget på att flera elever har svårigheter med ut
tryck som relaterar till lagstiftning och lagtillämpning, men även om sakbe
greppens innebörd görs tydligare finns det elever som inte kan koppla fråge
ställningen till en mer principorienterad nivå om maktdelning på det sätt som
frågan förutsätter, och vissa elever gör.
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Svarsfördelningen 2009 antyder också att osäkerheten kring vad som egent
ligen efterfrågas är tämligen utbredd i alla nordiska länder, vilket medfört en
hel del gissningar. Alla distraktorer är tämligen populära (i Sverige ca 9, 15,
och 16 procent). Det populäraste felsvaret i alla nordiska länder handlar om
att rättsväsendet blir lättare att förstå. Attraktiviteten kan möjligen tolkas som
ett uttryck för att eleverna förstår frågans tematik (grunder i ett rättssystem),
men inte har redskap att relatera till de makt- och demokratiaspekter som står
i fokus.
Ytterligare potentiellt obekanta samhällsprinciper i ICCS
Också bland de frågor som inte undersökts med kvalitativa metoder går det att
finna exempel på frågeställningar och svarsmönster som skulle kunna tolkas
som att förståelsen för demokratiska och samhälleliga principer ibland är otill
räcklig.
En fråga handlar om fördelen med att sätta upp diskussionsregler när ett
problem ska ventileras i en klass (65 procent rätt svar i Sverige 2009). Där gäl
ler det att identifiera möjligheten för alla att komma till tals, snarare än vikten
av att enas (som 18 procent markerat) eller göra alla belåtna (som nästan var
10:e valt).
I en annan fråga gäller det att kunna urskilja att skälet till att en hjälporga
nisation har antagit flera symboler är identifikation och legitimitet (60 procent
rätt). Ett tredje exempel finns i en fråga som handlar om argument emot att
skydda lokala odlares verksamhet, där det gäller att koppla till frihandel och
marknadsekonomi (64 procent rätt), och en fjärde fråga handlar om att kunna
problematisera globalisering genom att urskilja potentiella problem med en fö
retagsflytt till ett låglöneland (66 procent rätt). Dessa frågor har uppenbarligen
renderat en hel del elever problem, och en tänkbar orsak till detta är att de inte
kunnat urskilja eller koppla frågeställningarna till de mer principorienterade
aspekter som de kräver.
Avslutande kommentar om förståelse för samhälleliga principer
Analysen ovan visar att många elever förmodligen sällan eller aldrig kommit i
kontakt med flera av de principorienterade frågeställningar som ingår i ICCS.
Några elever verkar bekanta med vissa områden, medan andra visar prov på en
samhällsförståelse eller en analytisk förmåga som gör att de ibland kan resonera
sig fram till rätt svar trots att de kanske inte är helt förtrogna med temat. Hu
vudintrycket är dock att osäkerheten inför denna typ av frågor är stor bland
eleverna. Sannolikt har de flesta aldrig reflekterat över dessa saker, och de sak
nar därför redskap att tänka kring de principer som uppmärksammas.
Även om det också finns elever som behöver hjälp med ord och uttryck i
dessa frågor, är den dominerande bilden att många så att säga förstår ”förhål
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landet” (i vissa länder finns lagar som begränsar medieägandet, att regeringsdo
kument är möjliga att titta på etc.), men de saknar det principiella ”argumen
tet” för att bestämmelsen eller ordningen finns (för att fler åsikter ska höras,
för att människor ska kunna granska och bedöma regeringsbeslut etc.).
Några av de avslutande kommentarerna på min fråga om provets svårighets
grad berör just obekantskapen med en del teman, och att det i vissa frågor var
svårt att förstå vad som efterfrågades:
En del är svåra och en del är lätta. Svåra ord, eller nåt som man inte
kanske läst. Det gör det svårt om man inte har läst eller så. Det är svårt
om man inte vet. (F13)
Svårt. Ganska svårt i alla fall. [...] Frågor som jag faktiskt inte har
pluggat på. Att det, ja det var verkligen svåra frågor. [...] Det är saker
som jag inte har så bra koll på, som dom ställde frågor om. Vissa frågor
kunde jag ju, men ... (F11)
Det kanske skulle vara lätt om det varit ett sådant där prov som man
fick typ ta hem och träna innan. [...] Det är massa konstiga ord och ...
(F14)
Svårt. Men, liksom det kom så här ord som man liksom inte tänkt på så
här. Och frågan var, vart så här lite, vilken är frågan egentligen? (F3)
P1: Mittemellan. Ja, några var svåra, och några gick lätt.
Intervjuare: Dom som var svåra då, vad var det som var svårt med dom?
P1: Ganska mycket så här om politik, och jag är inte så bra på det – än.
Intervjuare: Var det mycket ord – att förstå frågor och så där, gick det
bra?
P1: Ja, några, och sen gick – var det några som jag inte vet vad det stod.
Svarsmönstren från 2009 – som i flera fall antyder att gissningsfrekvensen var
ganska hög, och i andra fall visar att felsvar som tar fasta på något exempel i
frågetexten var särskilt attraktiva – kan tolkas på liknande sätt: Många elever
saknar nödvändiga redskap för att kunna relatera till principorienterade fråge
ställningar på vissa teman.
Denna typ av svårigheter kan delvis kopplas till sådant som uppmärksam
mades i kapitel 2. De kan i viss mån t.ex. diskuteras i termer av brister i den
sammansatta begreppsförståelsen. Ännu mer kan resultaten dock ses som indi
kation på att det finns behov av att arbeta mer med att utveckla och fördjupa
elevernas förståelse för demokratiska och samhälleliga begrepp, principer och
förhållanden (Bronäs, 2000; Eriksson, 2006; Severin, 2002). Tanken om att
samhällsanalytisk förmåga delvis bör betraktas som en kapacitet att urskilja
och problematisera frågeställningar, är också relevant att uppmärksamma här.
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En avslutande kommentar rör den förhållandevis stora textmängden i flera av
de frågor som berörts i detta avsnitt. Detta ställer krav på elevernas läsförmåga
(se vidare 5.4).
5.3
Felfokusering
I den fördjupade studien ingår några frågor där flera elever – av delvis andra
skäl än de som berörts i föregående avsnitt – förefaller ha problem att urskilja
frågans fokus. För att kunna besvara ICCS kunskapsfrågor är det naturligtvis
helt avgörande att frågeställningarna urskiljs.
I några av de uppgifter som ingick i intervjustudien visade sig många elever
lägga fokus vid fel sak. Här handlar det antingen om något som ”skymmer”,
eller ”fångar uppmärksamheten” och leder tanken fel, eller om omfångsrika
eller komplicerade frågeformuleringar. Fyra frågor, som alla besvarats av samt
liga elever i fördjupningsstudien, ger ibland upphov till sådana problem:
• Frågan om ett allvarligt brott mot medborgerliga friheter –
se även 5.1 och 5.6,
• Frågorna om skolundervisning på landets officiella språk,
• Frågan om multinationella företag – se även 5.1.
”Brott mot” uppfattas som brottsligt
När det gäller den ganska korta frågan om brott mot medborgerliga friheter
(tabell 5:5), där de svenska eleverna 2009 presterade sämst i Norden, var det
som nämnts flera som efterfrågade en förklaring av begreppet. Men bara nå
gon kunde med hjälp av detta finna det rätta svaret. Andra, och också flertalet
av dem som svarade fel utan att fråga om innebörden i begreppet, uppfattade
emellertid frågan som om den handlade om vad som var brottsligt, och valde
därför i första hand något av två felsvarsalternativ som kunde relateras till kri
minella handlingar:

Det är ju farligt, alltså där spränger dom ju folk. Det är ju inte – då tar
man ju andras liv. (P1)
Nej men, om en person bär vapen utan tillstånd måste han ju ta böter.
(P11)
Även elever som fick en förklaring till begreppet medborgerliga friheter hade
ofta svårt att fokusera på annat än brottslighet:
Det, en person som bär vapen utan tillstånd, det tycker jag man inte har
rätt till. (P15)
Det här med vapen, att man måste ha licens för att ha det. (F3)
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Det är väl bra att dom får böta om dom har vapen på sig. (F14)
F13: Ja, det är ju oftast att nån bär på vapen, tycker jag. [...]
Intervjuare: Vad tycker du att frågan handlar om?
F13: Vad är, vad som är typ ett störst brott i demokratin.
Är det det som är värsta brottet då eller, vad menar dom? [...]
Jag fattar inte riktigt. [...] Ja, men alltså vad då, vad är det tydligaste
brottet? Vad menar dom med det? (F16g)
I en av gruppintervjuerna gjorde det faktum att en av deltagarna uppfattat frå
gans rätta fokus att samtliga till slut var med på tåget:
Intervjuare: Här ser ni också fundersamma ut allihopa.
F8g: Ja men alltså det är flera som så här ... Alltså en polis ska ju, alltså
en person som bär vapen utan tillstånd, den ska ju liksom få betala
böter. Och, ja en polis som liksom arresterar medlemmar i en grupp som
planerar att spränga en regeringsbyggnad, det är ju också, det ska den ju
också göra.
Intervjuare: Hur tänker ni andra? Hur uppfattar ni frågan?
F5g: Men, typ ett brott? Är det ett brott att liksom få kritisera politiska
ledare? Är det det? Alltså dom gör ju det i vissa länder nu, typ så här går
ut och protesterar, eller vad man ska förklara. Mot andra, eller alltså för,
för att dom inte gillar den som styr landet och så, men det är ju ... Den
första är i alla fall – kan man ju ta bort.
F6g: Nej men jag vet inte riktigt, inte första i alla fall. Det känns
konstigt. Jag vet inte.
F7g: Jo men, det står ju här på frågan någonting om friheter, och på den
här tvåan så står det ju att det är några som kritiserar politiska ledare,
och jag tycker att man ska få – det är väl så att man får ju säga vad
man vill.
F5g: Ja i en demokrati får man ju ...
Intervjuare: Så du skulle välja tvåan?
F7g: Tror jag.
Intervjuare: Skulle ni tänka om när ni hörde den varianten om hur
man kan förstå frågan, eller skulle ni fortfarande ... Du valde mellan
två andra där, men här kom en annan variant på frågan.
F5g: Jag skulle nog ta den.
F8g: Men alltså tydligaste brottet ... Alltså – men nej ...
F6g: Nej, jag fattar inte ...
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F5g: Ja, jag fattar inte ... alltså frågan, det står vilket är det tydligaste
brottet mot medborgerliga friheter. Är det ett brott då att en polis avbryter. Jasså nej, jaha, nu fattar jag! Ja, men då ... Eftersom man får göra
det i en demokrati.
Intervjuare: Då hänger du med i – att man kan uppfatta frågan på ett
annat sätt.
F8g: Då fattar jag.
Att samtliga distraktorer på denna fråga fick förhållandevis många svar i under
sökningen 2009 (mellan ca 15 och 25 procent i Sverige) tyder på att en hel del
gissningar förekommit på frågan. Gissningarna handlar dock förmodligen inte
primärt om osäkerhet kring frågan, utan om att den helt missuppfattats, vilket
gör att flera distraktorer framstår som lika möjliga. Även i övriga nordiska län
der finns en ganska stor spridning mellan distraktorerna, men det felsvar som
är mest attraktivt där är alternativet om att uniformerad polis går in i en reli
giös byggnad. Denna distraktor är det av felsvaren som tydligast anknyter till
medborgerliga friheter, vilket kanske kan förklara dess attraktionskraft. I den
fördjupade studien är detta alternativ dock i huvudsak något som väljs bort:
Att en polis går in i religiös byggnad, det tycker jag, det har man
rättighet till. Det, en person som bär vapen utan tillstånd, det tycker
jag man inte har rättighet till. (P15)
Även om den språkliga utformningen av denna fråga utgör ett problem (se vi
dare 5.6), och förmodligen är ett av skälen till att brott hamnar i blickfältet för
så många, finns det också anledning att påminna om att uttrycket medborger
liga friheter förefaller obekant för flera elever.
Fokuseringsproblem vid stor textmängd
Två mer texttunga frågor handlar om att urskilja argument för och emot ett
beslut som innebär att all skolundervisning ska ske på landets officiella språk,
även i en minoritetsgrupps skolor. Huvudparten av texten finns i den intro
ducerande frågan, men även den kortare följdfrågan kräver att introduktions
frågan förstås.
Den första frågan tillhörde inte de ”svåraste” i Sverige, ca 71 procent sva
rade rätt 2009. Den ingick dock i den fördjupade studien eftersom följdfrågan
tillhörde den grupp frågor som flest elever besvarat fel. På den introducerande
frågan handlar det rätta svaret (argumentet för beslutet) om ökade möjligheter
till delaktighet i samhället, och på den andra (argument emot beslutet) om
skydd av minoritetsgrupper.
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Tabell 5:9	Offentliggjorda frågor om undervisning på landets officiella språk
I Havsland finns en minoritetsgrupp vars huvudspråk skiljer sig från det officiella språket
i landet. Gruppen har sina egna skolor där barnen får undervisning enbart på sitt eget
traditionella språk. Regeringen i Havsland beslutar att alla skolor ska undervisa alla barn
enbart på landets officiella språk. Regeringen fattar beslutet eftersom man anser att det
kommer att vara till hjälp för barnen i minoritetsgruppen.Vilket av följande argument stöder
bäst regeringens beslut?
Barnen kommer att sluta tala sitt eget traditionella språk hemma.
Barnen kommer att tycka att skolan är intressantare.
Barnen kommer att få större möjligheter att bli fullt delaktiga i det vidare samhället.*
Barnen får lättare att lära sig sitt traditionella språk hemma.
Vilket är det bästa argumentet mot regeringens beslut ?
Regeringen bör inte påverka vilka ämnen som lärs ut i skolorna.
Regeringen bör acceptera att det behövs mer än ett officiellt språk
Regeringen har skyldighet att skydda minoritetsgruppers kulturer.*
Barnen i minoritetsgruppen kan klaga på att de måste lära sig det officiella språket.

Flera elever i intervjustudien hade svårt att riktigt uppfatta introduktionsfrå
gans inriktning. De tog istället fasta på var de trodde att elever ur en minori
tetsgrupp bäst lär sig sitt traditionella språk (i hemmet).
Då... då kommer dom liksom att få lättare att lära sig det språket.
Kanske. (F4 – efter viss dialog med intervjuaren om frågans inriktning)
För att det är bra att lära sig sitt eget språk. (P5)
Alltså, helt enkelt att jag inte vet vad svaret är ... Jag gissar på den här.
[...] Det låter som bästa argumentet. (F11)
De som valde detta felsvar uppfattade troligen inte att frågan var kopplad till
majoritetssamhället, och minoritetens möjligheter att hävda sig där. En annan
elev som valde svarsalternativet hade inte heller uppfattat att frågan angav att
skolundervisningen skulle ske på ett annat språk än det som minoritetsgrup
pen talade:
Jo att, ja i skolan kommer ju dom att få undervisas i deras eget språk.
Och det är väl, ja det är väl bra att dom pratar sitt eget språk med sina
föräldrar. Tycker jag. (P12)
Ett annat svarsalternativ, som visar att fokus lagts vid fel sak handlar om att
skolan blir intressantare om man förstår:
Det är väl bra att dom, kommer väl att tycka att det är roligare att gå i
skolan om dom förstår. För går dom i en svensk skola och inte kan språket, då förstår dom ju inte så mycket. Och då så tycker dom väl inte att
det är så roligt. (F18g)
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Att det skulle bli intressantare att lära sig flera språk och så. (P13)
I frågetexten anges att minoritetsgruppen – när beslutet fattades – hade egna
skolor där det traditionella språket användes, men denna förutsättning har de
elever som valt alternativet om ökat intresse för skolan uppenbarligen inte rik
tigt fått med sig.
En elev valde, efter lång betänketid och viss dialog med mig kring frågan,
den tredje distraktorn – som handlar om att barnen kommer att sluta tala sitt
språk hemma. Motiveringen är något svårtydd, men kan tolkas som delvis i
linje med det rätta alternativet (delaktighet), samtidigt som en underförstådd
motsättning i att människor talar flera språk anas.
För att, om alla skolor talar olika språk så – och när man slutar i skolan
då är det ju ingen idé, när man kommer väl hem där, om alla ... om
man inte kan förstå varandra. (P1)
En annan tolkning skulle kunna vara att eleven redan här också vägt in den
andra frågeställningen – argument emot regeringsbeslutet om det officiella
språket som undervisningsspråk i alla skolor. Hans svar på den andra frågan,
där alternativet att eleverna ur minoritetsgruppen kan klaga om de måste lära
sig det officiella språket valts, tyder på det:
För att dom ... Det kanske inte är så kul för dom heller, att inte kunna
kommunicera [...] med dom när dom kommer hem. (P1)
Denna elev föreföll således inte ha uppfattat att den första frågan handlade om
argument för ett beslut, och den andra om argument emot.
Många elever klarade dock introduktionsfrågan till synes problemfritt, och
motiverade också sina svar väl genom att bland annat lyfta fram möjligheterna
att kommunicera. Också bland dem som svarade rätt fanns dock ibland tvek
samheter som illustrerar vissa fokuseringssvårigheter. Flera läste frågan flera
gånger och funderade både länge och väl. En elev sade t.ex.:
Jag tyckte först att det stod att man skulle undervisa enbart sitt eget
traditionella språk så här. Men sen står på en frå..., eller så här en som
man kan kryssa i att dom kommer sluta prata det hemma, och då förstod jag inte. (F12, som sedan valde rätt och motiverade sitt svar väl)
Svarsmönstret från 2009 visar också att distraktorerna om att lära sig det tradi
tionella språket i hemmet och intresse-för-skolan-alternativet (ca 15 respektive
10 procent i Sverige), var mest populära i samtliga nordiska länder.
Den andra frågan om undervisningsspråk – som alltså utgjorde en följdfråga
till den första – besvarade färre elever rätt. En viktig anledning till detta är att
en av distraktorerna kan diskuteras som potentiellt lika bra som det korrekta
svaret (se vidare 5.6). Det fanns dock även här elever som motiverade sina
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felsvar på ett sätt som visar att de förmodligen inte riktigt uppfattat frågans
fokus. Några elever valde ett alternativ som handlar om att regeringen inte ska
blanda sig i vilka ämnen som undervisas i skolan, vilket tyder på att argument
emot statlig/politisk styrning (av skolan) fokuserats snarare än minoritetsgrup
pens möjligheter och rättigheter:
Jag tycker inte dom borde liksom, bestämma vilka ämnen vi ska göra.
Att det ska Skolverket och det göra, bestämma vilka ämnen vi ska ha.
(P13)
För regeringen [...] borde inte bry sig om det, i skolorna. [...] Alltså
skolan själv borde bestämma vilken, vilka ämnen som [eleverna] lär sig,
utan att ... (P2)
Några elever som valde den distraktor (att regeringen måste acceptera behovet
av mer än ett officiellt språk) som senare kommer att diskuteras i termer av
att den är problematiskt utformad, motiverade sina svar på ett sätt som också
antyder en lite felaktig fokusering. I dessa fall uppmärksammades språk och
utbildning i sig, utan koppling till minoritetsgruppers möjligheter och rättig
heter:
För att man, kanske, man kanske vill lära sig mer språk än bara svenska
och engelska, och då – att det ska finnas fler språk att välja mellan. (F13)
För om dom ju bara lär sig sitt traditionella språk, eller så, då kan dom
ju inte riktigt prata med andra länder som inte har det språket. (P18g)
Svarsmönstret från 2009 på denna fråga visar att en distraktor – den ”proble
matiska” som kommer att diskuteras nedan, attraherade allra flest svar i Sverige
(42 procent). Drygt 10 procent vardera valde dock också någon av de andra
distraktorerna. Den fördjupade studien tyder på att elever som valt dessa inte
hittat frågans fokus.
Frågorna om intressegrupper bygger också på mycket text. Även här framträdde hos flera elever en osäkerhet inför frågans fokus. En elev (P13) moti
verade t.ex. sitt felsvar om regeringsansvar på introduktionsfrågan om intres
segrupper genom att relatera till miljö – som fanns nämnt i ett exempel i
frågetexten. En annan elev (P11), som med stor tveksamhet valde ett felsvar
om partipolitik på den första frågan, hoppade sedan över den andra frågan.
På frågorna om intressegrupper upplevdes dock det största problemet vara en
obekantskap med temat, och en principorienterad diskussion om oberoende
medborgarsammanslutningar (se 5.2).
Internationell orientering sammankopplas med FN
Som redan visats ledde frågan om multinationella företag (tabell 5:4) för vissa
elever – före eller efter förklaring – tanken in på internationella frågor, för dem
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framstod FN då som det givna svaret. Andra valde FN med motiveringen att
detta var det enda av alternativen de hade hört talas om (se 5.1):
Därför att jag, ja, det är det jag mest har hört talas om. (P1)
Ja, det är ju bara FN som jag känner igen här.(F2)
Just associationen till FN, konflikt eller samverkan, så snart en fråga uppfattas
ha en internationell inriktning, eller på något sätt berör just FN, kan också
anas i frågor som inte ingått i den intervjustudien. I en miljöfråga som nämner
FN:s miljökonferens, men som sedan handlar om lokalt agerande, lockas ändå
många svenska elever (nästan 30 procent) av en distraktor som handlar om
regeringssamverkan. Det rätta svaret relaterar till individers betydelse (61 pro
cent rätt i Sverige).
Något liknande kan noteras i en (offentliggjord) fråga om huvudsyftet med
deklarationen om de mänskliga rättigheterna (att garantera alla människor
samma rättigheter), som två tredjedelar av de svenska eleverna klarar. Här att
raherar en distraktor som talar om att minska konflikterna mellan länder drygt
var femte svensk elev. Samma tendens kan noteras i övriga nordiska länder –
de mest populära felsvaren på dessa frågor är även där orienterade mot interna
tionell samverkan och konfliktreducering.61
Ytterligare potentiell felfokusering i ICCS
Bland de frågor som inte ingick i intervjustudien finns ytterligare en fråga där
det möjligen går att läsa in potentiella fokuseringsproblem för en del elever.
Det gäller en (offentliggjord) fråga som handlar om att urskilja vad som är
nödvändigt i demokratiska länder. Det rätta svaret är ”medborgarinflytande
över offentliga debatter och beslut”, vilket drygt 60 procent av de svenska elev
erna 2009 markerade. Tre av tio fokuserade istället något utanför själva frågan
i form av ett aktuellt politiskt ämne, nämligen miljö (svaret ”att det finns lagar
som skyddar miljön”). Detta var också den klart vanligaste distraktorn i övriga
nordiska länder.
Avslutande kommentar om felfokusering
De svårigheter att finna fokus som illustrerats ovan är av lite olika karaktär.
Problemen med frågan om ”brott mot” är i första hand relaterade till frågans
utformning, vilket kommer att diskuteras vidare nedan. Frågorna om under
visningsspråk och en minoritetsgrupp har mycket text. I textrika frågor har
läsförståelsen förmodligen stor betydelse (se vidare 5.4), men den kvalitativa
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studien visar att även elever som inte framstår som svaga läsare ibland hamnar
snett i förhållande till frågans fokus, genom att de inte tar hänsyn till givna
premisser.
Att många elever förefaller associera till FN, samverkan eller konflikt när
internationella dimensioner finns med, är å sin sida kanske ett resultat av att
detta är något som eleverna är bekanta med, och som undervisningen berört.
Flera elever i den fördjupade studien hänvisade i frågan om multinationella
företag just till att de känner till FN, och att detta uppmärksammats i skolan.
När det gäller svårigheterna för vissa elever att hamna rätt i förhållande till
frågors fokus är det möjligt att åter anknyta till tanken om att analysförmåga i
samhällskunskap bland annat handlar om kapacitet att urskilja frågeställningar,
och ta hänsyn till omständigheter som beskrivs (Sandahl, 2011). I vissa fall fö
refaller elever ”fastna på” vissa uttryck, eller ledas in i vissa tankespår så fort ett
visst begrepp (som FN) eller en viss tematik (internationella frågor) finns med.
I andra fall blir fokuseringen för snäv (språk och språkinlärning), och viktiga
förhållanden (minoriteters rättigheter och möjligheter) vägs inte in.
Några av de avslutande synpunkterna angående frågornas svårighetsgrad är
reflektioner som kan förstås i detta ljus:
Att förstå frågorna var svårt. (F17g)
Några frågor var jättesvåra, men lite mittemellan. [...] Det var väl att
det var, svaren var rätt lika så då visste man inte vilket man skulle ta.
(F4)
Typ mittemellansvårt. [...Det var svårt] att förstå allting, vissa var ju
rätt så konstiga. (F8g)
Svårt. Det var ganska krångliga ord. Och jag förstår inte vad dom menar, liksom, på vissa. Så det är lite krångligt. (P12)
Svårt. Jag förstod inte riktigt alla frågor. Det var svårt så här att fatta.
Jag vet inte riktigt., man hängde inte – man förstod inte riktigt vad det
handlade om. Så man fick typ ta det man tyckte var bäst.(F12)
5.4
Otillräcklig läsförmåga och läsförståelse
Flera frågor i ICCS innehåller mycket text. Situationer och förhållanden
beskrivs och förklaras, och dessa måste man ha med sig in i själva frågeställ
ningen. Några av de mest komplext formulerade frågorna med mycket text
ingick i den fördjupade studien. De två frågorna om intressegrupper, som inte
är offentliggjorda, innehåller tillsammans 90 ord (närmare 200 med svarsalter
nativen inräknade). Såväl frågorna som svarsalternativen kräver att eleverna för
det första förstår olika delar av texten, och för det andra får med sig alla delar
in i frågeställningen.
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De offentliggjorda frågorna om undervisningsspråk i skolan, som samman
taget innefattar 79 ord (164 inklusive svarsalternativet) illustrerar vikten av att
ta hänsyn till alla delar när frågan ska besvaras. För att komma rätt in i fråge
ställningen behöver de premisser som anges förstås och tänkas in. Att det vid
tiden för regeringsbeslutet i det fiktiva landet finns en minoritetsgrupp med
ett traditionellt språk, som har egna skolor där undervisningen sker på det
traditionella språket, är t.ex. en avgörande förutsättning för att kunna urskilja
såväl fördelar som nackdelar med ett beslut som innebär övergång till ett annat
undervisningsspråk i dessa skolor. I det första fallet är det också viktigt att ta
notis om att regeringen anser att detta beslut kan vara ”till hjälp för barnen i
minoritetsgruppen”. Texten innefattar därtill uttrycken ”huvudspråk”, ”offici
ella språket” och ”traditionella språk”, vilket är krävande parametrar att hålla
reda på för alla elever.
En av de elever som klarade provet som helhet bra, och som framstod som
en god läsare 62 sade t.ex:
Jag tyckte först att det stod att man skulle undervisa enbart sitt
eget traditionella språk så här. (F12)
Efter att ha läst några av svarsalternativen insåg hon dock att detta inte kunde
stämma, och hon gick därför tillbaka till frågetexten och fick klart för sig vad
som gällde. En annan elev som först var osäker på den första frågan om intres
segrupper, hittade efter ytterligare en snabb genomläsning rätt:
[J]jag fattade först inte vad det handlade om, men efter att ha
läst igenom det typ två gånger så... (F11)
Elever som läste långsamt och/eller som verkade ha vissa svårigheter med läs
förståelsen hade större problem med dessa frågor. En sådan elev, som svarade
fel på de båda introducerande frågorna, valde att inte svara alls på följdfrågorna
med motiveringen att han inte riktigt förstod vad intressegrupper är respektive
att han inte visste alls i relation till språkfrågan. De frågor som denna elev be
svarade korrekt var i regel korta, och handlade om begrepp/förhållanden som
han antingen redan kände till, eller som han förstod genom frågan eller efter
min förklaring.
En annan elev (som inte hade intressegruppsfrågorna i sitt formulär) sva
rade, efter att ha uppehållit sig länge vid språkfrågorna, fel på båda. Hans reso
nemang visar att han inte riktigt uppfattade frågornas fokus, och han uttryckte
också att de var krångliga. Denne elev tog genomgående mycket lång tid på sig
för att läsa och försöka besvara frågorna, och hade sannolikt inte hunnit ige
nom alla uppgifter under riktiga provbetingelser. Flera frågor lämnades till sist
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utan svar, vilket tyder på att han hade svårt att uppfatta vad de riktigt handlade
om. Både i samband med att uppgifterna besvarades och avslutningsvis under
strök eleven att frågorna var väldigt krångliga och svåra att förstå.
I synnerhet frågor som bygger på mycket text innebär stora svårigheter för
elever som är svaga läsare. Precis som många andra elever har dessa också svå
righeter med en del ord och begrepp (i både längre och kortare frågor), men
därutöver har de svårt att få frågekontexten klar för sig, och/eller att se skillna
derna mellan olika svarsalternativ. Förklaringar i texten hjälper dem inte heller
alltid att förstå innebörden i t.ex. intressegrupper, donationer och offentlig
debatt. Genom att läsandet som sådant tar sådan tid och energi kan det dess
utom vara omöjligt att hinna färdigt inom de givna tidsramar som finns vid
prov som dessa.
Det fanns i den fördjupade studien också andra elever som tog lång tid på
sig, läste frågor och alternativ flera gånger och övervägde noga innan de sva
rade. Här verkade dock inga problem med läsförståelsen som sådan föreligga,
utan dessa elever kunde i regel urskilja vad frågorna handlade om. Under verk
liga provbetingelser – med en tidsgräns – hade en svårighet för dem dock kun
nat vara att hinna med alla frågor.63
5.5
Begränsningar i språkförståelsen
Elever som bott förhållandevis kort tid i Sverige och som behärskar svenska
språket väl, kan ändå ibland sakna den fördjupade språkförståelse och ordkän
nedom som många frågor i ICCS kräver. Ord och begrepp som inte renderar
andra elever svårighet, ställer till problem som gör flera frågor i det närmaste
omöjliga att besvara för dessa elever. Uppgifterna blir mer eller mindre obe
gripliga utan förståelse för dessa begrepp. Utöver de ord som även många av
eleverna med svenska som modersmål frågade om, uttryckte dessa elever att de
inte förstod ord och uttryck som argument, parlament, konkurrens, tillämpa
och stifta lagar, arrestera, kritisera politiska ledare, demonstrera och demon
stration.64
I mötet med en elev som varit tre år i Sverige, utvecklades intervjun – ge
nom hans kontinuerliga frågor om ord och uttryck – på ett sätt som gjorde
att jag genom mina förklaringar ställde om merparten av frågorna med andra
ord. På min avslutande fråga om svårighetsgraden i provet svarade han att det
var svårt eftersom han sällan på egen hand förstod vad frågorna handlade om.
Men, tillade han, om någon hade förklarat – som jag gjort – hade han nog kla
rat provet ganska bra.
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Under riktiga betingelser, utan någon som hängde över deras axel och avkrävde dem motiveringar för svar
och funderingar, är det dock tänkbart att de hade ökat sitt svarstempo.
I urvalet ingick två elever – med olika modersmål, som båda kommit till Sverige i 11-årsåldern.
Flera av orden som nämns frågade båda eleverna om, medan någon av dem funderade över andra ord.
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Jag förstår inte alla ord. Jag har nästan varit tre år i Sverige. Men om
nån skulle vara där och till exempel förklara några ord, då skulle jag nog
klara det. (P2)
Även om han inte svarade rätt på alla frågor, var det tydligt att han i flera fall
– så snart innebörden i vissa ord och uttryck blivit klargjorda – klarade av att
besvara flera av de frågor som han inledningsvis inte alls förstod och därmed
initialt endast haft möjlighet att chansa sig till rätt svar på. I fall där det ändå
blev fel handlade det i regel om samma typer av problem som många elever
med svenska som modersmål uppvisade, osäkerhet inför frågans fokus och
inriktning t.ex. På frågorna om en minoritetsgrupp och undervisningsspråk i
skolan valde denne elev – efter det att jag utförligt hade förklarat – fel svar på
båda frågorna. Motiveringen till svaret (sluta tala språket hemma) på den för
sta frågan var t.ex.:
För om det till exempel är invandrare i det landet, och dom måste –
är tvungna att läsa, alltså tala hela tiden det språket som är i landet,
då kommer dom att glömma sitt eget hemspråk. (P2)
För en annan elev – där jag också förklarade frågorna med andra ord – fram
stod uppgifterna alltjämt som mycket svåra, och flera hoppades över. När jag
vid något tillfälle frågade om han ville gissa svarade han klokt:
Men då kan jag ju inte förklara varför. (P5)
En specifik svårighet för dessa elever är således att de – trots att de över lag
förstår och pratar svenska väldigt bra – inte har med sig en del begrepp och ut
tryck som elever som har svenska som modersmål i regel utan svårighet förstår.
Vissa av dessa begrepp är i hög grad samhällsorienterade (som demonstrera och
stifta lagar), medan andra är mer generella (som argumentera och kritisera).
Utan sådan sakbegreppslig förståelse är de här eleverna i det närmaste chans
lösa på många av de frågor som ICCS innehåller.
5.6
Olyckligt utformade frågor och distraktorer
På förhand fanns en del tveksamheter kring utformningen av några av frågorna
och/eller svarsalternativen som ingick i den fördjupade studien. Det handlade
framförallt om att det fanns distraktorer, som skulle kunna anses vara rätt, el
ler i alla fall inte uppenbart fel givet frågans inriktning. Elevernas resonemang
i samband med att de besvarade dessa frågor bekräftar i tre fall delvis denna
problematik, medan det i ett fall inte gör det.
Problematiska distraktorer och frågeformuleringar
I vilken mån en av distraktorerna på den andra frågan om skolundervisning
på det officiella språket (argument emot ett sådant beslut, tabell 5:8) verkligen
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är fel kan definitivt diskuteras. Förutsättningarna gör att det är en minoritets
grupps rättigheter, möjligheter och intressen som framförallt står på spel. I så
måtto är det korrekta svaret – att regeringen har skyldighet att skydda minori
tetsgruppers kulturer – klockrent. Ett resonemang mellan mig och en elev visar
tankegången tydligt:
F12: Det här, är det liksom, är det dom som pratar liksom så här
annorlunda språk, och sen kanske kommer till Sverige liksom?
Intervjuare: Till exempel. Eller som redan lever i ett land där det
är ett språk som är större än...
F12: Typ som samiska eller?
Intervjuare: Ja.
F12: Ja, kanske den här, regeringen har skyldighet att skydda
minoritetsgruppen.
De flesta elever associerade dock inte i första hand till en minoritetsgrupp i
form av en (bestämd) ursprungsbefolkning eller särskild folk-/språkgrupp,
utan hade mer eller mindre uttalat den typ av mångkulturellt samhälle som
Sverige är i åtanke. Med en sådan utgångspunkt är svaret ”regeringen måste
acceptera att det behövs fler än ett officiellt språk” rimligt. Invandring gör att
en mängd olika språk talas i Sverige, och det är i första hand denna kulturella
och språkliga mångfald som de elever som valde det ”felaktiga” svaret refere
rade till:
[D]om ska acceptera att det behövs. (F2)
Det är att det finns ju andra, som liksom pratar andra språk, som man
får ta hänsyn till. (F4)
Därför att, därför att man kanske inte bara kan prata svenska. (P3)
Ja, man behöver väl inte kunna lära sig det officiella språket så där.
Man kan ju lära sig flera. (P15)
För om nån till exempel kan ett språk, och så är dom från ett annat, ja
så dom pratar på ett annat – så att, att dom måste kunna lära sig båda.
Eftersom att dom är därifrån och att dom behöver rätt i samhället och
så här. (F3)
I Sverige anger dessutom språklagen att svenska är huvudspråk, och att det i
landet finns fem nationella minoritetsspråk. Även om ingen elev hänvisar till
just detta visar vår lagstiftning på området att det mycket väl går att argumen
tera i termer av att flera officiella språk kan vara ett sätt att stärka och skydda
minoritetsgrupper. Att flera elever valde just mellan det korrekta svaret och
den ”problematiska” distraktorn är ett tecken på att eleverna är på det klara
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med vad frågan efterlyser, och att alternativformuleringen i detta fall är olyck
lig. Oavsett om de slutligen valde ”rätt” eller ”fel” alternativ framstår det som
att de har frågans tematik klar för sig, och kan urskilja principiella argument
för mångfald och minoritetsrättigheter.
Att ”problemdistraktorn” var det överlägset vanligaste felsvaret – ja det vanli
gaste svaret över huvudtaget – i Sverige 2009 (42 procent, mot 36 procent som
valde det korrekta) är mot denna bakgrund högst begripligt. Även i Norge och
Danmark är detta det allra vanligaste svaret (50 respektive 45 procent), medan
det i det mindre mångkulturella Finland – där det ju samtidigt finns en väldigt
stor språklig minoritetsgrupp av det slag som frågan har i fokus – är näst vanli
gast (35 procent valde detta och 51 procent det korrekta alternativet).
En annan fråga som ingått i den fördjupade studien utgår från en dialog
mellan två personer inför en demonstration (fråga 13, som ej är offentlig
gjord). Den ene förordar våldsanvändning, medan den andra personen motsät
ter sig detta. Frågan går ut på att finna ett svar som stödjer och avslutar den
senares påbörjade resonemang, och det rätta alternativet handlar om demon
strationens syfte. En problematik med detta alternativ är att det är tämligen
högtravande formulerat (i den svenska versionen), och ligger ganska långt
ifrån en ung människas talspråk och den språkliga form som dialogen i övrigt
och övriga svarsalternativ har.65 I intervjustudien görs inga direkta reflektioner
kring just detta. En elev (F3) frågade dock om hon uppfattat svarsalternativet
rätt: ”Det sista svaret, är det att [...] eller?”, och valde sedan detta när jag be
kräftade hennes tolkning. Det faktum att några av dem som valde mellan flera
olika svar inte övervägde det riktiga alternativet kan möjligen också tolkas som
ett tecken på att den språkliga utformningen inte var optimal.
Det finns emellertid ett än större problem med uppgiften. Frågan är utfor
mad på ett sätt som efterlyser det ”bästa” resonemanget för en persons uppfatt
ning. Flera frågor i testet har liknande utformning, och oftast fungerar det bra.
I just denna fråga är det dock inte helt givet vad det ”bästa” är, i och med att
flera olika utgångspunkter kan väljas för att kritisera användningen av våld i
demonstrationer. Man kan t.ex. inrikta sig på rättfärdigande och lagförenlighet
– som personen gör i sitt påbörjade inlägg, eller på huruvida våldsanvändning
kan vara effektivt/kontraproduktivt i olika avseenden. Det rätta alternativet
är inriktat på det senare. Ett problem med distraktorerna är emellertid att
de på olika sätt alla tangerar denna infallsvinkel. De handlar om deltagande,
uppmärksamhet samt möte med polisen. Uppmärksamhetsalternativet är
formulerat på ett sätt som gör svaret felaktigt om man har viss insikt i medie
logik, men övriga två distraktorer kan, som jag ser det, mycket väl användas i
en argumentation mot våldsanvändning i demonstrationer. Dessa är dock mer
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praktiskt inriktade på själva demonstrationshandlingen, till skillnad från det
”riktiga” svaret, som är mer principorienterat.
Elevernas tankegångar i samband med att de svarade illustrerar många gång
er att de just utgick ifrån själva demonstrerandet. Flera elever relaterade till att
demonstranter i regel inte kan mäta sig mot polisen i en våldssituation, medan
andra framförde att folk uteblir om de tror att våld kommer att användas.
Båda argumentationslinjerna – och i synnerhet den andra – känns rimliga, gi
vet frågeställningen som efterlyser argument som en person som är kritisk mot
att tillämpa våld vid demonstrationer skulle kunna använda. Flera av de elever
som klarade frågorna allra bäst valde dock det korrekta svaret. Motiveringarna
var principiellt orienterade, eller hänvisade till uteslutningsmetoden (vilket kan
tolkas som att det mest principiellt orienterade svaret var det som till sist blev
kvar).
En tredje fråga som ingått i den fördjupade studien, där det är möjligt att
diskutera en av distraktorerna är frågan om fackföreningar (tabell 5:2). Som
redan visats är den stora svårigheten med den frågan att många elever inte vet
vad fackföreningar är för något. Vid en förklaring valde flera det riktiga alter
nativet om att förbättra arbetstagarnas villkor och löner. Det fanns dock också
elever som markerade alternativet om ett rättvisare skattesystem. I en nordisk
välfärdsstatskontext, med stark historisk bindning mellan fackföreningar och
arbetarrörelsens politiska partier, framstår omfördelningspolitik och därmed
skattefrågor som högst relevanta för fackföreningar. Denna typ av tankegångar
framträder dock inte i intervjuerna, utan det är som nämnts istället mer indi
viduella rättviseargument som lyfts fram. Arbete och betala skatt kopplas sam
man, och ses därmed som en viktig fråga för fackföreningar. I och med frågans
inriktning på fackföreningars huvudsyfte blir dessa motiveringar inte korrekta,
utan de illustrerar istället snarare en brist på insikter för samhälleliga principer
och förhållanden.
Ytterligare ett antal frågor som ingick i ICCS – men som inte inkluderats
i den fördjupade studien – kan problematiseras på liknande sätt. Även om de
rätta svaren samtidigt definitivt är rätt, finns det saker i utformningen som gör
det tämligen begripligt att förhållandevis många elever lockats av en distraktor.
I en fråga ska eleverna ta ställning till varför några elever – utifrån två illustra
tioner av fred – tyckt att den ena bilden var bättre än den andra. Frågan fram
står som mycket subjektiv (man kan ju helt enkelt tycka olika om bilder), och
det är inte självskrivet att det korrekta svaret är det bästa subjektiva argumentet
för valet.
En annan fråga som efterlyser ”bästa anledningen”, handlar om en situa
tion där unga fotbollspelare från olika städer har väldigt olika förutsättningar
för sitt idrottande, och där kvotering till ett distriktslag övervägs. Det korrekta
svaret fokuserar de skilda förutsättningarna, medan en populär distraktor istäl
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let talar om respekt för varandra. I en kvoteringsdiskussion är detta inte en helt
orimlig argumentationslinje.
Två frågor berör expertkunskap utifrån ett exempel där skolelever tar hjälp
av en lokal odlare och växtförsäljare. Den andra frågan efterlyser risker med
detta, och det riktiga svaret uppmärksammar egenintresset hos företagaren.
Detta kan emellertid också den mest populära distraktorn sägas göra, lite mil
dare – genom ett ”kanske”, men samtidigt mer konkret utformat då det relate
rar till elevernas föräldrar.
Ytterligare en fråga där en distraktor kan ses som något problematisk, utgår
från en diskussion mellan två personer om att vara välinformerad när man rös
tar, och efterfrågar varför detta är viktigt. Det rätta svaret handlar om åsiktsö
verensstämmelse. Ett av felsvaren är dock formulerat på ett sätt som delvis
kan uppfattas som att det handlar om att granska och värdera trovärdigheten
i politiska program. Även detta kan kopplas till frågeställningen. En följdfråga
anknyter till vikten av att informera sig på flera sätt, och även här finns en nå
got problematisk distraktor. Denna är förvisso mindre principiellt orienterad
än det korrekta svaret, men inte helt fel givet frågans utformning.
En ganska komplext ställd fråga med mycket text rör ideella krafter, som
först inte får ekonomisk hjälp av myndigheterna för att genomföra ett sam
hällsnyttigt projekt, men där de sedan bidrar för en fortsatt utveckling. Olika
uppfattningar finns om myndigheternas agerande, och frågan efterlyser det
bästa argumentet för en av åsikterna. Det riktiga svaret anknyter till nytta. Två
populära distraktorer uppmärksammar ekonomisk misshushållning respektive
(politisk) popularitet, vilket också går att anknyta till tematiken i frågan.
En annan komplicerat ställd fråga med mycket text – där de svenska elev
erna för övrigt presterar bäst i Norden – handlar om expropriation (dock utan
detta begrepp), och hur uppmärksamhet i media kan gynna de förfördelades
sak. Det korrekta svaret fokuserar medborgerligt tryck på staten. Två populära
distraktorer är dock lite problematiska. Ett alternativ har en språklig utform
ning som kan tolkas lite ”vidare” än den engelska motsvarigheten, medan ett
annat felsvar uppmärksammar medborgarnas potentiella vilja att själva bidra
ekonomiskt. Att det senare alternativet kanaliserar detta via staten – vilket i re
gel inte går – kommer lite i skymundan, vilket kan förklara attraktionskraften.
En sista fråga som kan uppmärksammas beskriver en situation där en person
som avtjänat ett straff vill bosätta sig på en plats, vilket en annan person mot
sätter sig. Det korrekta svaret fokuserar delaktighet i samhället efter avtjänat
straff, medan den populäraste distraktorn istället tar fasta på att omgivningens
bemötande har betydelse för människors möjligheter att återanpassas. Det
senare svaret är fel eftersom frågan är inriktad på vad man har rätt till, men är
samtidigt ett principiellt resonemang som i hög grad kopplar till frågans tema.
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Översättningsrelaterade problem
Den delvis problematiska språkliga utformningen av det korrekta svaret på
frågan om våldsamma demonstrationer har redan berörts. En annan fråga som
ingått i fördjupningsstudien kan i än högre grad diskuteras i termer av olycklig
språklig utformning. T.ex. kan formuleringen ”medborgerliga friheter” (fråga 3)
kännas lite främmande för svenska språket. Medborgerliga fri- och rättigheter,
eller kanske bara medborgerliga rättigheter känns för mig lämpligare för att
leda tanken rätt. I denna fråga gör uttrycket ”brott mot” (på engelska violation), som nämnts att många elever genast associerar till brottsliga handlingar,
och därför hamnar helt fel i sina svar. Här handlar det alltså om att översätt
ningen inneburit att frågan blivit särskilt svår i Sverige.
En fråga som inte ingick i den fördjupade studien lider möjligen lite av ett
liknande problem. Frågan, som rör valet av ledare i en ungdomsorganisation,
har en populär distraktor som innehåller formuleringen ”nöjda med valet”.
Detta är på svenska lite tvetydigt, och kan antingen tolkas som nöjdhet med
valresultatet, eller som nöjdhet med valproceduren. Den senare tolkningen gör
att svaret kan ses som riktigt i förhållande till frågeställningen. I föregående
avsnitt restes också vissa funderingar kring ett svarsalternativ på en fråga om
medieuppmärksamhet kring en expropriering.
Avslutande kommentar om frågeutformning
Frågorna i ICCS är över lag bra utformade. Ett gediget utprövningsarbete
borgar för det. Det innebär dock inte att problem helt saknas. Att så många
svenska elever haft svårigheter med tre av frågorna som ingått i intervjustudien
kan delvis hänföras brister i utformningen.
I frågan om undervisningsspråk går det att argumentera för att den mest
attraktiva distraktorn är ett nog så gott svar som det korrekta alternativet. För
frågan om våldsamma demonstrationer kan vissa frågetecken sättas kring vad
som egentligen ska ses som det ”bästa” argumentet mot detta, och när det gäl
ler frågan om brott mot medborgerliga friheter är det helt klart så att frågefor
muleringen på svenska inte blivit helt lyckad. Som visats ovan kan elevernas
svårigheter här dock inte enbart relateras till utformningen. Flera elever har
också andra problem med dessa frågor som kan beskrivas i termer av bristande
begreppsförståelse och/eller felfokusering.
Även bland de frågor som inte ingått i den fördjupade studien finns upp
gifter där utformningen av frågan och/eller distraktorer kan diskuteras som
bidragande orsak till att många elever hamnat fel i sina svar. De till synes allra
mest problematiska frågorna i detta avseende har dock ingått i den kvalitativa
studien.
Helt uppenbart förekommer problem av detta slag i undersökningar som
ICCS. Omfattningen och betydelsen är dock naturligtvis en bedömningsfråga.
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Detta gäller både i vilken mån problem i utformningar alls anses föreligga, och
hur pass stora bekymren i dessa frågor sedan bedöms vara. Vissa saker slår för
modligen ganska lika i alla länder som deltar i undersökningen, och påverkar
därmed inte i särskilt hög grad de relativa prestationerna länderna emellan.
Andra problem – som olyckliga översättningar, eller kontextuella faktorers be
tydelse – får mer selektiva konsekvenser. Min bedömning är att det är viktigt
att vara vaksam, och ha detta i åtanke både när resultat rapporteras och när
nya studier arbetas fram.
De problematiska inslagen till trots är det emellertid alltjämt viktigt att
också understryka att kunskapstesterna i ICCS (och föregångaren Cived) över
lag har en bredd och ett innehåll som på många sätt gör dem betydligt bättre
lämpade som underlag för att bedöma (unga) medborgares samhällskunskaper,
än vad som är fallet med de kunskapsfrågor som ibland ingår i surveystudier
med vuxna.
Något annat som denna fördjupningsstudie visar, är att den typ av frågor
som ICCS innefattar med fördel kan användas även på andra sätt än som un
derlag för summativ och jämförande bedömning.66 I de samtal som förts med
elever om frågor och svar framkommer nyanser och detaljer som synliggör
både styrkor och brister i elevernas samhällsförståelse. Sådan kunskap kan an
vändas både som underlag för elevbedömning, och som vägledning för fortsatt
arbete.

66

Att använda flervalsfrågor är inte särskilt vanligt i den svenska skolan. Inledningsvis uttryckte en del
elever osäkerhet kring vad de skulle göra, särskilt de som ställdes inför en textrik första fråga. Osäkerheten
gällde dels situationen som sådan, men också var själva frågan stod och var svaren skulle markeras.
Flervalsformatet verkade dock ganska snabbt falla på plats, och efter intervjuerna var det ingen elev som
kommenterade att provformatet som sådant utgjorde en svårighet.
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Sammanfattande och
avslutande kommentarer

Innan de avslutande reflektionerna tar vid kan det vara läge att åter påminna
om att svenska elever på det område som ICCS undersöker framstår som täm
ligen kunniga, och att kunskapsnivån förefaller ligga på samma nivå som den
gjorde vid millennieskiftet.
Ambitionen med denna studie är emellertid att få en bättre och mer nyan
serad bild av svenska elevers samhälls- och medborgarkunskaper, i synnerhet
när det gäller svårigheter. Två huvudsakliga strategier har använts. Genom en
övergripande kvantitativ sammanställning har andelen rätta svar på olika typer
av frågor i ICCS 2009 i de nordiska länderna jämförts. Svenska elevers sätt att
resonera när de ställts inför de till synes svåraste frågorna i ICCS har dessutom
undersökts i en fördjupande intervjustudie genomförd hösten 2011.
Resultaten presenterades utförligt i kapitel 4 och 5, där flera kopplingar till
didaktisk forskning på området också görs. I detta avslutande kapitel sam
manfattas först huvuddragen i dessa analyser, innan en vidare och mer reflek
terande diskussion om samhällskunskaper och samhällsundervisning rundar av
texten.
6.1

Starka prestationer i Norden –
övergripande likheter och nyansskillnader
Det övergripande mönstret i den kvantitativa jämförelsen av datamaterialet
från 2009 är att eleverna i Danmark och Finland presterar bäst, och på en nå
got lägre nivå återfinns de svenska eleverna, som i sin tur presterar lite bättre
än de (ett år yngre) norska eleverna i årskurs 8.
För studiens ändamål har samliga kunskapsfrågor klassificerats utifrån inne
håll och frågetyp. Jämförelser på dessa olika områden återspeglar över lag det
övergripande mönstret. Vissa nyanser framträder dock:
• Demokratins procedurer framstår som ett särskilt starkt nordiskt kunskaps
område.
• Samhällsförhållanden (globalisering och ekonomi) förfaller vara ett styrke
område i Danmark, och de danska eleverna är också överlägset bäst på de
öppna – argumentera för – frågorna, där eleverna formulerat sina svar själva.
• Frågor om samhällsvärden klarar de finska eleverna över lag väldigt bra –
särskilt när det gäller frågor som går ut på att identifiera och värdera, och här
presterar de svenska eleverna nästan i paritet med eleverna i Danmark.
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• Eleverna i Finland verkar också vara särskilt duktiga på vissa uppgifter som
har karaktäriserats som känna-till frågor (främst de som rör samhällsvärden
och demokratins procedurer) och på förståelsefrågor (i synnerhet om samhällsvärden och demokratins funktion).
En jämförelse mellan de relativt sett starkaste respektive svagaste flervalsfrå
gorna för svenska elever jämfört med danska och finska elever, har också gjorts.
När det gäller svenska styrkeområden är resultatet svårtolkat. Det är helt olika
frågor som svenska elever klarar relativt sett mycket bättre än de danska respek
tive de finska eleverna, och ingen särskild typ av frågor faller ut. Jämförelsen
illustrerar därför kanske snarare frågor som av något skäl (som ju ej undersöks
här) varit relativt sett svårare i Danmark respektive Finland än i Sverige. Att
fyra av de fem frågorna i Danmarks fall handlar om samhällsvärden kan i detta
sammanhang lyftas fram.
När det gäller särskilt svaga frågor är bilden tydligare. Tre frågor återfinns
både i relation till Danmark och Finland, och två av dessa (exempel på kor
ruption samt brott mot medborgerliga friheter) ingår också i urvalet för den
kvalitativa fördjupningsstudien. Ytterligare två frågor som inkluderats i inter
vjuundersökningen faller ut här (ägande av multinationella företag i relation
till Danmark, medieägarkoncentration i relation till Finland). Övriga ”svåra”
frågor som ingått i den kvalitativa undersökningen framstår som förhållandevis
svåra också i Danmark och Finland.
6.2
Specifika svårigheter ur svenskt perspektiv
Genom en intervjustudie med 29 elever (18 enskilda intervjuer och 11 grupp
intervjuer), har 20 av de flervalsfrågor som framstod som allra svårast i Sverige
– i så måtto att de hade lägst andel rätt svar – undersökts närmare. Denna
analys urskiljer sex huvudsakliga svårighetsgrunder, som i viss mån överlappar
varandra och som naturligtvis i hög grad kan samspela med varandra:
• Bristande begreppsförståelse: Flera av frågorna som studerats innehåller be
grepp som många eller flera elever inte förstår. Detta gäller korruption, fack
föreningar, marknadsekonomi, multinationella företag och medborgerliga
friheter. I vissa fall – som med korruption – innebär en enkel förklaring av
vad sakbegreppet betyder att flertalet elever kan besvara frågan rätt, medan
en förklaring i andra fall – som med fackföreningar, marknadsekonomi och
multinationella företag – inte alltid leder eleverna till rätt svar. Här krävs i
regel en mer sammansatt begreppsförståelse, och en insikt i vidare samhälls
förhållanden.
• Otillräcklig förståelse för samhälleliga principer: Flera av de svåraste frågorna
rör demokratiska och samhälleliga principer som åsiktsmångfald i media,
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intressegruppers roll, öppenhet kring partidonationer, offentlighetsprincipen
och maktdelning. Här handlar svårigheten i regel inte om ord eller begrepp.
Eleverna förstår oftast ”förhållandet” i frågan, men kan inte finna det mer
principiella skälet till att en viss bestämmelse eller ordning finns. Många
elever förefaller aldrig ha kommit i kontakt med dessa teman, och de saknar
ibland därför redskap för att tänka i de banor som flera av frågorna kräver.
Det finns dock också elever som i dessa lägen verkar ha en samhällsförstå
else, och/eller en analytisk förmåga som gör att de hittar rätt även om temat
inte är bekant sedan tidigare.
• Felfokusering: Några av frågorna i fördjupningsstudien illustrerar att vissa
elever har svårt att fokusera på det som efterfrågas. När det gäller en fråga
som handlar om brott mot medborgerliga friheter – där flertalet elever felak
tigt fokuserar på vad som är brottsligt i en demokrati, kan denna problema
tik i hög grad hänföras till en olycklig språklig utformning (se nedan). Några
av de mer textrika uppgifterna renderar flera elever problem med att förhålla
sig rätt till frågans inriktning. Deras svarsmotiveringar antyder att de knyter
an till fel, eller en för begränsad del av frågan. Alla förutsättningar som ges
i texten vägs inte in. En fråga i urvalet – och ytterligare några i hela ICCS
– tyder också på att FN, konflikt och samverkan ibland felaktigt associeras
med frågeställningar som på olika sätt har en internationell inriktning. FN
framstår som något välbekant.
• Otillräcklig läsförmåga eller läsförståelse: Elever som läser långsamt, och
som förefaller ha svårt med läsförståelsen, får stora problem med många
av ICCS-uppgifterna. Det gäller naturligtvis särskilt frågor som bygger på
mycket text. Ett annat problem för dessa elever är att de har svårt att klara
av provet inom de tidsramar som finns.
• Bristande språkförståelse: Elever som levt förhållandevis kort tid i Sverige
– och som talar och förstår svenska mycket bra – kan sakna en fördjupad
språkförståelse som är nödvändig för att klara många av frågorna i ICCS.
Utöver begrepp som även elever med svenska som modersmål ofta har
svårigheter med, har dessa elever också svårt att förstå vad t.ex. argument,
stifta och demonstrera betyder. Utan sådan begreppsförståelse blir vissa av
frågorna omöjliga att besvara.
• Olyckligt utformade frågor och distraktorer: Tre frågor i den fördjupade
studien ger upphov till problematiserande funderingar om utformningen.
Den ena gäller en distraktor på en fråga om argument emot ett beslut om
att landets officiella språk ska vara undervisningsspråk i skolor – även i en
minoritetsgrupps skolor. Det korrekta svaret handlar om minoritetsgruppens
rättigheter, medan den attraktivaste distraktorn rör acceptans för behovet
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av flera officiella språk. Det går att argumentera för att det senare inte givet
är fel, i synnerhet inte i en mångkulturell kontext som det svenska samhäl
let. En fråga om (bästa argumentet emot) våldsamma demonstrationer lider
både av ett delvis olyckligt utformat korrekt alternativ, och av att flera av
distraktorerna kan sägas röra relevanta argumentationslinjer. En huvudan
ledning till att frågan om brott mot medborgerliga friheter framstår som så
svår i Sverige kan kopplas till den språkliga utformningen. Uttrycket ”brott
mot” har lett många elever in på tankar om brottslighet, på ett sätt som
originaluttrycket ”violation” inte gör. Också ett antal frågor som inte ingått
i fördjupningsstudien kan i viss mån problematiseras på liknande sätt. Över
lag bedöms ICCS-uppgifterna dock vara av mycket god kvalitet.
6.3
Med blicken riktad framåt
Både ICCS och den kompletterande intervjustudien har genomförts i årskurs
8, i det senare fallet alldeles i början av skolåret. Det sker, som framgår av
avsnitt 4.1, en positiv kunskapsutveckling över tid. Av de data som här analy
serats verkar det dock som att eleverna i Danmark och Finland redan i årskurs
8 har samhälls- och medborgarkunskaper som svenska elever uppnår först ett
år senare. Och även om svenska elever i internationell jämförelse framstår som
tämligen kunniga när det gäller samhälls- och medborgarkunskaper, ger denna
studie anledning att tro att det går att stärka dessa kunskaper ytterligare. Rap
porten avslutas med ett försök till konstruktivt framåtblickande i form av ett
antal rekommendationer. Viktigt att ha i åtanke är naturligtvis att dessa i olika
hög grad är relevanta i skilda kontexter. De förtjänar också att åter påminna
om den kvalitativa studiens begränsade omfattning.
Stärk förståelsen för samhällsbegrepp
Denna studie ger, tillsammans med annan forskning, anledning att arbeta
strategiskt och systematiskt med att utveckla elevernas begreppsförståelse. Detta
gäller både enklare sakbegrepp – som korruption, och fackföreningar– och mer
sammansatta begrepp och förhållanden. Att förståelse för sakbegreppet fackför
eningar t.ex. inte alltid räcker till för att kunna urskilja huvudsyftet med dessa
organisationer är ett tecken på att insikterna i samhällsförhållanden delvis är
begränsad. Precis som konstaterades i nationella utvärderingen 2003 tyder den
här undersökningen också på att många elever, i alla fall i årskurs 8, är obe
kanta med ekonomiska begrepp som marknadsekonomi och multinationella
företag.
Demokratibegreppet är kanske det mest centrala begreppet i samhällskun
skapsämnet. Detta är ett mycket komplext sammansatt begrepp. Flera av de
frågor som i ICCS föreföll allra svårast för de svenska eleverna handlar på olika
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sätt om förhållanden av betydelse för demokrati. Att demokratiförståelsen –
och undervisning och bedömning – i hög grad förefaller tämligen snävt inrik
tad på (nationella) politiska institutioner, indikerar att detta undervisningsom
råde skulle må bra att ta sig an demokratibegreppet på ett mer mångdimensio
nellt sätt. Det innebär inte att statsskick och institutionella aspekter ska lämnas
därhän, tvärtom. Dessa områden blir både mer begripliga och intressanta om
de relateras till en vidare demokratidiskussion. De nordiska elevernas position
som särskilt framstående när det gäller demokratins procedurer finns ingen
anledning att överge. Däremot finns förmodligen en del att vinna på att upp
märksamma och problematisera exempelvis åsiktsmångfald, åsiktsartikulation,
oegentligheter, öppenhet och offentlighet ytterligare.
Stärk förmågan att urskilja samhälleliga problemställningar
Det finns också tecken på att den analytiska förmågan att urskilja samhälleliga
problemställningar kan stärkas. Mer vikt kan behöva läggas vid att utveckla
elevernas förmåga att urskilja samhälleliga frågeställningar. Vilka principer och
problem är det t.ex. som står i fokus för den aktuella diskussionen om offent
lighet kring ekonomiska bidrag till partier? Och varför kan ägandeförhållanden
ha betydelse för media?
Att förstå ”frågan” är en förutsättning för att kunna ”svara”. Att förstå en
samhällsfråga ordentligt handlar dock många gånger om något mer än att för
stå orden i en frågeformulering som: Vilka anses för- och nackdelarna med den
nya reformen för gymnasieskolan vara? En sådan frågeställning rymmer också
andra dimensioner: Vilka tidigare omständigheter och större samhällsfrågor
relaterar sakfrågan till, vilka värden och värderingar kommer i dagen i diskus
sionen på temat, och på vilket sätt spelar politiska och andra maktförhållanden
in för vem som dominerar debatten? De som förmår urskilja frågeställningar
som dessa, har allra bäst förutsättningar att göra intressanta samhällsanalyser
av huruvida den nya gymnasiereformen är bra eller dålig – analyser som ligger
bortom redogörelser för vad olika aktörer tycker. Ett sätt att utveckla elevers
samhällsanalytiska förmåga kan således vara att i högre grad arbeta med att
urskilja centrala frågeställningar och vilka olika aspekter – samhällsstrukturer,
värderingar och maktförhållanden – som aktualiseras i så gott som alla sam
hällsfrågor.
Såväl undervisningen som prov- och bedömningsunderlag kan bidra till
att bättre utrusta eleverna med verktyg för att kunna identifiera problem och
frågeställningar i samhällsdebatten. Forskningen om prov och bedömning (på
gymnasieskolan) ger anledning till att särskilt reflektera över hur förväntningar
på olika elevgrupper kan manifesteras i hur prov utformas. Prov och provre
sultat förefaller ofta användas huvudsakligen summativt, som ett bokslut och
underlag för betygssättning. Denna studie visar att också standardiserade prov
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frågor av flervalskaraktär med fördel kan användas mer formativt. Bedömning
sker naturligtvis också utifrån andra underlag än skriftliga prov, och inte minst
samtal och diskussioner om samhällsfrågor framstår som viktiga för förmågan
att urskilja och förstå samhälleliga problemställningar.
Stärk läs- och språkförståelsen
Läsförmåga och språkförståelse är viktigt för allt lärande, och samhällsområdet
är naturligtvis inget undantag. Det är kanske till och med så att språkförståelse
är särskilt viktig på detta område. Den medborgare som inte riktigt förstår vad
hon hör eller läser, har naturligtvis svårt att både orientera sig i samhället och
att påverka det. Även om samverkan över ämnesgränserna är vanlig på många
håll, finns förmodligen utrymme att öka länkarna mellan svenskämnet och
SO-ämnena ytterligare, och då inte enbart eller främst när det gäller muntliga
färdigheter för diskussion eller argumentation. God förståelse för, och förmåga
att använda, skriftspråket är också viktiga komponenter för medborgarkun
nandet. Gedigen läsförmåga och rikt ordförråd gynnar varje medborgare.
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Bilaga 1: Kompletterande metodredogörelser
I denna bilaga återfinns först en redogörelse för IEA:s teoretiska ramverk för
ICCS. Här diskuteras bland annat varför detta ramverk har befunnits otill
räckligt givet syftet med denna studie. Bilagan innehåller därefter ett avsnitt
med metodologiska överväganden i relation till intervjustudien.
IEA:s teoretiska ramverk
Ett begreppsligt och teoretiskt ramverk utarbetades när ICCS skulle sjösättas
(Schulz, Fraillon, Ainley, Losito, & Kerr, 2008). Ambitionen var att – med
utgångspunkt i samhällsvetenskaplig och pedagogisk diskurs om citizenship
och civic education – ta fram ett teoretiskt och forskningsförankrat underlag
som undersökningen sedan skulle vila på. Ramverket är tämligen omfattande
och strukturerat på flera ledder. Fyra innehållsdomäner genomsyrar undersök
ningen som helhet (alltså även attityddelen som inte inkluderas i den här rap
porten):

• Samhälle och politiska system (Civic society and systems)
• Samhälls- och medborgarprinciper (Civic principles)
• Medborgardeltagande (Civic participation)
• Medborgaridentiteter (Civic identities)
Varje dimension innefattar dessutom en stor mängd olika aspekter och nyck
elbegrepp. Frågorna i kunskapstestet berör sammantaget alla fyra innehållsdi
mensioner. Tonvikten ligger dock på några områden (se nedan), då t.ex. sådant
som medborgaridentitet framförallt återfinns i ICCS attitydformulär.
Frågorna i ICCS kunskapstest hänförs också till två olika kognitiva dimen
sioner, som i sig rymmer ett antal olika processer:67
• Kunna/känna till (Knowing)
• Analysförmåga (Reasoning and analyzing)
IEA:s klassificering av de 80 frågorna som initialt ingick i kunskapstestet fram
går av tabellen nedan. Tonvikten ligger enligt denna som synes på frågor orien
terade mot analysförmåga, och de mest framträdande innehållsdimensionerna
rör samhälle och politiska system samt medborgarprinciper.

67

Definiera, beskriva och illustrera med exempel innefattas i kunna-dimensionen, medan analysförmåga
rymmer processer som tolka information, relatera, rättfärdiga, integrera, generalisera, värdera, lösa
problem, ställa hypoteser, förstå medborgerliga drivkrafter samt samhällsförändring (civic change).
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Tabell 1a

ICCS ramverk för och kategorisering av kunskapsfrågorna
Samhälle &
politiska
system

Samhälls& medborgarprinciper

Medborgardeltagande

Medborgaridentitet

Summa

Kunna/känna till

15

3

1

0

19

Analysförmåga

17

22*

17

5

61

Summa

32

25

18

5

80

Anm. I sammanställningen ovan ingår även de sex öppna frågorna (som inte uppmärksammas i den här
studien)
* En av dessa frågor uteslöts sedermera ur undersökningen av statistiska skäl

IEA:s kategorisering av kunskapsfrågorna har av flera skäl inte bedömts fung
era tillfredsställande i relation till den analys som görs i denna rapport. Ram
verket är utarbetat i relation till hela ICCS, alltså även den del som undersöker
elevernas attityder i samhälls- och medborgarfrågor. Detta gör att innehållska
tegorierna för denna studies ändamål delvis bedöms vara alltför överlappande.
Det är helt enkelt svårt att placera vissa frågor i en särskild kategori. Som
exempel kan nämnas en fråga om fackföreningars huvudsyfte. Denna skulle,
enligt min bedömning, kunna hänföras till samtliga kategorier, även om jag
förmodligen helst skulle koppla frågan till innehållsdimensionen samhälls- och
medborgarprinciper om jag enbart fick välja en. Frågan är dock inkluderad i
dimensionen samhälle och politiska system. Frågor om rösträtt kan på liknan
de sätt hänföras till åtminstone innehållskategori ett (samhälle och politiska
system) och tre (medborgardeltagande). Ett annat exempel som kan nämnas är
en miljöorienterad fråga som handlar om globala förhållanden och lokalt age
rande. Även här kan man tänka sig flera klassificeringar, och för egen del skulle
jag i första hand välja medborgardeltagande om jag måste avgöra saken. Frågan
är av IEA dock kategoriserad som en medborgaridentitetsfråga.
Ett andra skäl till att IEA:s kategoriseringar upplevs otillräckliga för ända
målet är att de två kognitiva dimensionerna – och klassificeringen utifrån dem
– ger tämligen begränsad information om frågornas karaktär. Endast 19 frågor
hamnar i kunna-kategorin, medan ett sextiotal frågor ryms inom analysdimen
sionen. De senare kan – enligt min bedömning – delas upp ytterligare. I några
fall är IEA:s kategoriseringar också lite tveksamma. T.ex. finns en fråga som
handlar om att urskilja ett exempel på korruption, vilken jag skulle hänföra
till analysdimensionen (precis som görs för exempelvis en fråga om varför vissa
regeringar ser filmcensur som sitt ansvar). Av IEA betraktas korruptionsfrågan
dock som en kunna-fråga. Omvänt är en fråga om vilket av fyra uppräknade
saker som är ett brott mot medborgerliga friheter klassad som en analysfråga,
vilken också skulle kunna betraktas som en kunna-fråga.
En annan kategorisering av ICCS innehåll finns i Skolverkets (första) na
tionella rapport som presenterar de svenska resultaten av studien. Här görs en
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jämförelse med de svenska styrdokumenten (Skolverket, 2010a:46f.). Jämfö
relsen tar sin utgångspunkt i de olika kunskapsformer som i kursplanen ut
trycks i relation till olika innehållsområden i samhällskunskap (kunskap/känna
till, förstå, tillämpa/praktisera, granska/värdera argumentera/diskutera samt
hantera kunskapskällor). Inte heller denna uppdelning fungerar dock riktigt
i relation till den analys som görs i den här studien. Precis som konstateras i
Skolverkets rapport är kategoriseringen av ICCS-frågor för det första i flera
fall mycket svår att göra på ett entydigt sätt, och för det andra innefattar den
svenska kursplanen i samhällskunskap så mycket som ett trettiotal olika mål/
dimensioner (kombinationer av innehåll och kunskapsformer), och alla dessa
täcks inte av ICCS.
Sammanfattningsvis betraktas för denna studies ändamål således ICCS ram
verk som delvis för övergripande och överlappande, medan de kategorier som
Skolverket relaterar till med utgångspunkt i den svenska kursplanen i sam
hällskunskap, betraktas som både för överlappande och för mångdimensionella
givet ICCS fokus. Viktigt att poängtera när det gäller de problem som lyfts
fram med IEA:s ramverk och Skolverkets kursplaneorienterade kategorier, är
att detta varken ska förstås som ett skäl att underkänna kategoriseringarna som
sådana, eller som grund för att tro att det på ett enkelt sätt går att hitta andra
klassificeringsgrunder.
Intervjustudien
Den kvalitativt orienterade delen av denna studie baseras på intervjuer med 29
elever. Här har eleverna ställts inför ett urval av de svåraste frågorna i ICCS.
Eleverna går i årskurs 8 i två olika klasser på en skola som ligger i en förhållan
devis liten kommun. Andelen unga medborgare i kommunen ligger i paritet
med riksgenomsnittet. Skolan deltog också i ICCS.68 I kommunen finns inga
friskolor för de senare åren i grundskolan, och så gott som samtliga elever i års
kurs 8 som bor i kommunen går därmed på den aktuella skolan. Det innebär
en tämligen stor variation när det gäller elevernas sociala bakgrund. I jämfö
relse med riket som helhet och faktorer som brukar lyftas fram när det gäller
skolprestationer framstår kommunen också som ett lämpligt val.69 Andelen
högskoleutbildade är något lägre i kommunen än i riket, och arbetslösheten
var 2010 marginellt högre än riksgenomsnittet (ungdomsarbetslösheten ytter
ligare något högre). Andelen invånare med utländsk bakgrund liksom andelen
utrikesfödda är något lägre i kommunen än vad som är fallet i riket i stort.
I gruppen under 24 år är andelen utlandsfödda emellertid enbart marginellt
under riksgenomsnittet. Däremot är det en mindre andel elever i kommunen
68
69

Givetvis var det då andra elever som medverkade.
Offentlig statistik från SCB (för 2010) och Skolverket (läsåret 2010/2011) har använts som
jämförelsepunkter. Av anonymitetsskäl anges i texten inga exakta andelar.
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som är berättigade till och som deltar i modersmålsundervisning, och också en
något mindre andel som läser svenska som andra språk.
Tabell 1b 	Urvalskommunen i jämförelse med riket
Den valda kommunen i jämförelse med riket
Befolkning

Mindre kommun med drygt 10 000 invånare
Andelen invånare under 24 år ungefär som riksgenomsnittet
(strax under 30 procent)

Utbildningsnivå

Lägre andel högskoleutbildade

Arbetslöshet

Marginellt högre arbetslöshet och något högre ungdomsarbetslöshet

Utländsk
bakgrund

Lägre andel personer med utländsk bakgrund, samt utrikesfödda.
I gruppen under 24 år dock marginellt lägre andel utrikesfödda.
Lägre andelar elever som är berättigade till och deltar i modersmålsundervisning, samt något lägre andel som läser svenska som andraspråk

På skolan finns sex klasser i årskurs 8, och jag har träffat två av dem. Tre ar
betslag finns på skolan, och de två klasserna finns i olika arbetslag, vilket gör
att de har olika lärare i de flesta ämnena (inklusive SO). Intervjuerna genom
fördes på den aktuella skolan i början av höstterminen. Det innebär att elever
na som bidragit till det kvalitativa underlaget i regel är ett halvår yngre än den
population som deltog i den omfattande ICCS, eftersom denna genomfördes
under vårterminen i årskurs 8.
Vid ett första besök i klasserna presenterade jag mig och studien för samtliga
elever. Jag betonade noga att såväl skola som enskilda deltagare naturligtvis
skulle anonymiseras när studien redovisades. Jag klargjorde också att elevernas
lärare inte skulle få ta del av några enskilda svar.
I varje klass lottades sedan tio elever fram för enskilda intervjuer – fem
flickor och fem pojkar. Deltagandet var naturligtvis frivilligt, och några elever
avböjde deltagande, i alla fall enskilt. De ersattes i regel av andra frivilliga del
tagare. Det var något svårare att få flickor till de enskilda intervjuerna, flera
deltog hellre i gruppsamtal.70 Sammantaget genomfördes 18 enskilda intervju
er, nio i varje klass. Tre gruppintervjuer inkluderades också, två grupper med
fyra flickor vardera och en med tre pojkar.71 Totalt ingick därmed 29 elever i
den kvalitativa studien, 16 flickor och 13 pojkar.
70

71

Tre pojkar och fem flickor som initialt lottats fram avböjde enskilt deltagande. De pojkar som avböjde
deltagande kunde ersättas av andra frivilliga. Tre av de framlottade flickorna föredrog gruppintervjuer,
och tre frivilliga flickor ställde istället upp för enskilda intervjuer. Precis som de framlottade eleverna,
visade de elever som frivilligt valde att delta varierande kunskaper.
Av dem som lottats fram för enskilda intervjuer var det som framgår av föregående not fler flickor än
pojkar som tvekade lite inför att sitta ned med mig på egen hand. Tre av dem kunde dock tänka sig att
vara med i gruppintervjuer. I båda klasserna gjordes en intervju med en grupp flickor (fyra personer i
den ena klassen, och tre i den andra). I en av klasserna gjordes också en gruppintervju med pojkar (tre
personer).
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Tabell 1c

Intervjuade elever

Klass 8:1

Beteckning
i texten

Klass 8:2

Beteckning
i texten

Summa

Enskilda
intervjuer

Flickor

4

F1–4

4

F11–14

8

Pojkar

5

P1–-5

5

P11–15

10

Gruppintervjuer

Flickor

4

F5g–8g

4

F15g–18g

8

Pojkar

3

P6g–8g

-

-

3

13

29

16

Genom att genomföra några gruppintervjuer kunde fler elever inkluderas i
studien utan att tidsåtgången ökade i särskilt hög grad. Det var som nämnts
också lättare att få fler flickor att delta i studien på detta sätt. En fördel med
att arbeta med gruppintervjuer är att sådana ofta kan bidra till att människor
känner sig tryggare och stimulerar varandra till reflektion och eftertanke (Wi
beck, 2010). Pedagogisk forskning framhåller också samtalets roll för lärandet.
I dialog får människor insikt i hur andra förstår världen, och också möjlighet
att påverka varandras föreställningar (Säljö, 1992). En tanke fanns därför om
att samtal mellan elever skulle kunna synliggöra eventuella svårigheter med
frågorna tydligare, och dessutom öka möjligheterna till didaktiska reflektioner
utifrån resultaten.
Eleverna ställdes under intervjuerna inför ett urval av de frågor i ICCS som
framstod som svårast i Sverige. Eftersom frågeformulären utgjorde intervju
ernas fokus kan de beskrivas som mycket strukturerade. De inleddes med en
kort information om syftet med studien, och åter betonades anonymiseringen
särskilt, liksom att mitt intresse främst låg i att förstå hur de tänker inför frågor
av detta slag, inte hur många rätt de hade. Därefter gicks de instruktioner som
tagits fram till ICCS ordinarie studie igenom. Här gavs exempel på frågety
perna. Eleverna fick sedan frågeformuläret, och i samband med att de arbetade
med frågorna ombads de att berätta hur de tänkte och resonerade.
Några elever berättade spontant både hur de uppfattade frågorna, och hur
de tänkte när de skulle svara, medan det i de flesta fall blev så att jag kontinu
erligt fick flika in frågor kring svar och/eller vad som gav upphov till eventuella
tveksamheter. Mina frågor handlade då om varför olika svar valts respektive
varför flera alternativ övervägdes, eller var inriktade på att få eleverna att för
klara närmare om de sagt saker i stil med att ”det var lite svårt att förstå frå
gan”. Utförligheten i elevernas svar varierade, och jag bad dem i lite olika hög
grad att vidareutveckla sina resonemang.72 Redan under den första intervjun
bestämde jag mig för att – om eleverna frågade – kort förklara vad vissa ord
eller uttryck betydde. Detta för att få en bild av vissa svårigheter – om det t.ex.
72

Jag har här försökt vara inkännande och anpassa mig i till elevens säkerhet inför frågorna och situationen
som sådan.
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var ett ord eller uttryck som utgjorde problemet snarare än brist på förståelse
för en princip som sådan.
Över lag blev de spontana kommentarerna fler i takt med att frågeformu
läret betades av. Under gruppintervjuerna hade eleverna varsitt frågeformulär.
Efter varje fråga fick de berätta för varandra hur de tänkt, och i den mån de
övervägde olika svar ställde jag frågor om i vilken mån de tyckte att andras
svarsresonemang och motiveringar var övertygande. I några fall uppstod också
viss diskussion i grupperna kring själva frågorna. Under gruppintervjuerna var
det ibland t.ex. andra elever som besvarade frågor om ord eller uttryck.
Intervjuerna avslutades med en generell fråga om hur svårighetsgraden upp
levdes, och vad som eventuellt gjort att det kändes svårt. Med de elever som
var intresserade gick vi allra sist igenom de rätta svaren.73 Intervjuerna spelades
in, och tämligen utförliga anteckningar fördes också under samtalen. I regel
varade intervjuerna i ca 15–25 minuter, gruppsamtalen något längre. Variatio
nen mellan eleverna i urvalet är sammantaget maximal – antalet rätta svar på
de tio flervalsfrågor som varje elev svarade på varierade mellan 0 och 10.74
Det kvalitativa analysarbetet har flera inslag. I ett första skede gicks den
kvantitativa svarsfördelningen från 2009 igenom, och tentativa noteringar
om tänkbara orsaker till felsvar gjordes för alla kunskapsfrågor. Bland annat
noterades begrepp som kunde vara svåra, liksom tänkbara skäl till att vissa
distraktorer ibland framstod som särskilt attraktiva. Under intervjuarbetet med
de svåraste frågorna utvecklades denna kategorisering vidare med stöd i upple
velser och intervjuanteckningar. Ytterligare justeringar gjordes sedan i samband
med genomgång av anteckningarna och genomlyssning av inspelningarna. In
tervjuerna skrevs inte ut i sin helhet. De har en speciell karaktär i och med att
stora delar av inspelningarna utgörs av tystnad då eleverna läser eller funderar
över olika frågor, och jag hade under intervjuerna därför goda möjligheter att
föra utförliga anteckningar. Intervjuutskrifterna innehåller därför centrala reso
nemang och uttryck i sin helhet, medan andra partier har sammanfattats. Kva
le & Brinkmann benämner denna typ av analytiskt arbete – där ingen enskild
73
74

Nästan alla flickor ville ha en genomgång, medan ganska få pojkar var intresserade av detta.
I genomsnitt svarade eleverna rätt på ca sex av de tio flervalsfrågorna de ställdes inför. Det finns dock
flera faktorer som talar för att de rätta svaren skulle vara färre om samma betingelser som under normala
provsituationer gällt. I medelvärdet ingår nämligen svar som lämnats efter det att jag klargjort begrepp
eller uttryck, och svar som i gruppsamtalen förändrades till följd av andra elevers förklaringar eller
motiveringar. Det finns också elever som förmodligen aldrig hade hunnit igenom ett frågeformulär av
denna typ inom föresatt tid (i ICCS fick eleverna 45 minuter på sig att besvara de dryga 30 frågor som
ingick i varje formulär, vilket därmed skulle ha inneburit ca 15 minuter för de 11 frågor – varav en
öppen – som fanns med i den här studiens urval). Även om urvalet naturligtvis inte kan behandlas som
representativt är tendensen densamma som i den stora studien, nämligen att flickorna som grupp svarar
något mer rätt än pojkarna som grupp. Den tämligen rimliga tanken om att grupparbete, där eleverna
har möjlighet att hjälpa varandra, ger fler rätta svar får också stöd när prestationerna sammanställs. Med
tanke på det begränsade urvalet presenteras här dock inga siffror.
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eller specifik analysteknik följs – eklektisk analys eller bricolage, vilket innebär
ett slags kreativt arbete med hjälp av de instrument som finns till hands (Kvale
& Brinkmann, 2009).
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Bilaga 2: Översikt över frågeinnehållet
i samtliga kunskapsfrågor i ICCS
Samhällsförhållanden:
Ekonomi och globalisering (9 frågor)
Marknadsekonomiska grundprinciper (3
frågor)
• Fri marknad och fria konsumentval
• Effektiv resursanvändning

Samhällsvärden (30 frågor)
Rättigheter och likhet inför lagen (6 frågor)
• Huvudsyftet med deklarationen om
mänskliga rättigheter
• Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
• Rättigheter efter avtjänat straff
• Flyktingars skyldigheter

Globala ekonomiska förhållanden (4 frågor)
• Multinationellt företagsägande
• Företagsflytt/etablering i nytt land, löner

Mångfald och samvaro (11 frågor)
• Minoritetsgrupper
• Historia och kulturella traditioner
• Skolan, undervisningsspråk,
religionsneutralitet
• Diskussion trots oenighet
• Hjälporganisation och olika religiösa
symboler
• Flyktinghjälp
• Fred och samexistens
• Nationella symboler (skilja fakta från åsikt)

Global och lokal miljöpåverkan
(2 frågor)
• Global miljöpåverkan
• Individers miljöansvar

Rättvisa och människors möjligheter
(11 frågor)
• Syftet med fackföreningar?
• Kvotering utifrån ungdomar och fotboll
• Flyktinghjälp
• Kostnadsfri JO-hjälp
• Tillgänglighet via Internet
• Kvinnors roll (skilja åsikter från faktum)
• Ekonomisk rättvisa
• Beslut som lägger större ansvar på vissa
Frihet (2 frågor)
• Filmcensur

Fortsättning på nästa sida
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Demokratins procedurer (14 frågor)
Valinstitutionen och parlamentet
(institutionsfokus) (5 frågor)
• Medborgarrollen i representativ demokrati
• Val och demokratisering
• Val som grund för ledarskap
• Parlament och lagstiftning
• Skäl för att hålla val och valhemlighet

Demokratins funktion (26 frågor)
Öppenhet och media (10 frågor)
• Journalisters rättigheter och
mediebevakning
• Ägarkoncentration i media
• Medias oberoende
• Offentlighet kring partidonationer
• Justitieombudsmannen, uppmärksamhet
och oberoende
• Offentlighetsprincipen och sekretess

Rösträtt och politiska rättigheter
(medborgar-/individfokus) (8 frågor)
• Medborgerliga fri- och rättigheter
• Rättighet och ansvarstagande
• Rösträtt för dömda brottslingar

Medborgarinflytande – enskilt och kollektivt
(5 frågor)
• Medborgarinflytande över debatt och beslut
• Intressegruppers oberoende och roll i
demokratin
• Enskild och kollektiv konsumentmakt

Majoritetsprincipen (1 fråga)
• Beslut i en skolklass

Orättfärdiga politiska uttryck och
påverkansmetoder (5 frågor)
• Våld som politiskt medel
• Egenintresse
• Korruption
Principer och förhållanden av betydelse för
demokratins funktion (6 frågor)
• Maktdelning
• Diskussionsregler i skolklass
• Expertkunskap
• Ledarskapsförmåga
• Mänskliga rättigheter
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Bilaga 3: Frågor som ingått i intervjustudien
Den kvalitativa fördjupningsstudien innefattar som framgår av texten 14 fler
valsfrågor och två öppna frågor. Nedan anges de frågor som är offentliggjorda
i sin helhet, medan tematiken i icke offentliggjorda frågor beskrivs. Andelen
rätta svar i Sverige, de nordiska länderna och i alla deltagande länder framgår
också. Det riktiga svarsalternativet är markerat med *. För de öppna frågorna
anges i tabellen andelen elever som fått två poäng på frågan (bedömts besvara
den helt rätt). Med undantag för frågor som utgör introduktionsfrågor för
”svåra” frågor och de öppna frågorna. är frågorna ordnade efter andelen rätta
svar i Sverige (lägst andel först). I de frågehäften som eleverna arbetade med
var frågorna dock ordnade på annat sätt. De ”svåraste frågorna” var placerade
i mitten av det fyrsidiga frågehäftet, medan frågor från frågegrupp A eller B
inledde och avslutade häftena. Allra sist fanns den öppna frågan.
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Frågor som ställdes till samtliga elever i fördjupningsstudien (svåraste frågorna)

38,2

55,5

Samhällsvärden
Identifiera och
urskilja

Demokratins
procedurer
Förstå

3. Vilket av följande är det tydligaste brottet mot medborgerliga
friheter i en demokrati?
• Att en beväpnad polis i uniform går in i en religiös byggnad.
• Att en polis avbryter ett möte där människor kritiserar politiska
ledare.*
• Att en polis arresterar medlemmarna i en grupp som planerar att
spränga en regeringsbyggnad.
• Att en person som bär på vapen utan tillstånd får betala böter.

Danmark
81,5

2. Vilket är det bästa argumentet mot regeringens beslut?
• Regeringen bör inte påverka vilka ämnen som lärs ut i skolorna.
• Regeringen bör acceptera att det behövs mer än ett officiellt
språk
• Regeringen har skyldighet att skydda minoritetsgruppers
kulturer.*
• Barnen i minoritetsgruppen kan klaga på att de måste lära sig
det officiella språket.

Frågeformulering / frågeinnehåll
INTRODUKTIONSFRÅGA TILL DEN FÖLJANDE ”SVÅRA” FRÅGAN
1. I Havsland finns en minoritetsgrupp vars huvudspråk skiljer sig
från det officiella språket i landet. Gruppen har sina egna skolor
där barnen får undervisning enbart på sitt eget traditionella språk.
Regeringen i Havsland beslutar att alla skolor ska undervisa alla
barn enbart på landets officiella språk. Regeringen fattar beslutet
eftersom man anser att det kommer att vara till hjälp för barnen i
minoritetsgruppen.
Vilket av följande argument stöder bäst regeringens beslut?
• Barnen kommer att sluta tala sitt eget traditionella språk
hemma.
• Barnen kommer att tycka att skolan är intressantare.
• Barnen kommer att få större möjligheter att bli fullt delaktiga i
det vidare samhället.*
• Barnen får lättare att lära sig sitt traditionella språk hemma.

Klassificering av
frågan – innehåll
och frågetyp
Samhällsvärden
Identifiera och
urskilja

65,6

51,2

Finland
82,6

41

35,1

Norge
71,6

37,6

36,0

Sverige
70,5

Andel riktiga svar

48,2

39,7

Norden
75,7

38,9

42,9

Internat.
66,4
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Frågegrupp B

6. Vilket av följande är det tydligaste exemplet på korruption? En
riksdagsledamot ...
• håller ett tal som kritiserar hur regeringen använder pengar.
• klagar på en kritisk artikel i en tidning.
• ber jordbruksministern att ge ekonomiskt stöd till bönder som
fått sina skördar förstörda av en översvämning.
• tar emot pengar från väljare för att stödja en lag som de vill ha.*

5. De flesta multinationella företag ägs och styrs av ...
• företag från industriländer (i-länder).*
• företag från utvecklingsländer (u-länder).
• Förenta Nationerna (FN).
• Världsbanken.

Frågeformulering / frågeinnehåll
4. I många länder ägs media som t.ex. tidningar, radiostationer och
tv-stationer av privata medieföretag. I vissa länder, finns det lagar
som sätter en gräns för hur många medieföretag en person eller
en företagsgrupp kan äga.
Varför har länderna sådana lagar?
• för att öka medieföretagens vinster.
• för att möjliggöra för regeringen att kontrollera vad media
rapporterar.
• för att se till att det finns tillräckligt med journalister som
rapporterar om regeringen.
• för att göra det sannolikt att flera olika åsikter presenteras i
media.*

Demokratins
funktion
Förstå

Samhällsförhållanden
Känna till

Klassificering av
frågan – innehåll
och frågetyp
Demokratins
funktion
Förstå

83,1

69,3

Danmark
52,1

77,7

47

Finland
70,0

55,6

24,8

Norge
48,3

46,3

45,9

Sverige
44,6

Andel riktiga svar

62,9

46,7

Norden
52,5

61,7

40,5

Internat.
39,2

Frågegrupp A

Frågegrupp B
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59,2

65,1

Demokratins
funktion
Förstå
Demokratins
funktion
Förstå
Samhällsförhållanden
Känna till

Demokratins
funktion
Identifiera och
värdera

9. Fråga om partidonationer och offentlighet

10. Vad är viktigast i en fri marknadsekonomi?
• Att alla måste vara medlemmar i en fackförening.
• Att staten har många regler som styr ekonomin.
• Att det är fri konkurrens mellan företag.*
• Att alla människor blir rika.

11. Regeringar dokumenterar alla sina aktiviteter, beslut och
informationen de använder för att fatta sina beslut.
Vissa länder har lagar som gör det möjligt för människor att titta på
många av dessa dokument.
Varför är det viktigt i en demokrati att människorna har möjlighet
att titta på regeringens dokumentation?
• Det bevisar för människor att regeringen fattar rätt beslut.
• Det gör det möjligt för människor att göra välinformerade
bedömningar av regeringens beslut.*
• Det innebär att regeringen bara kommer att fatta beslut som alla
är med på.
• Det hindrar människor från att kritisera regeringens beslut.

56,8

Danmark
66,2

8. Fråga om intressegruppers oberoende

Frågeformulering / frågeinnehåll
INTRODUKTIONSFRÅGA TILL DEN FÖLJANDE ”SVÅRA” FRÅGAN
7. Fråga om intressegrupper i demokratin

Klassificering av
frågan – innehåll
och frågetyp
Demokratins
funktion
Identifiera och
värdera

59,2

54,2

58,8

46,7

Finland
74,3

53,3

48,1

60,8

39,3

Norge
64,3

55,5

50,2

48,0

47,6

Sverige
70,7

Andel riktiga svar

57,9

52,5

55,9

47,7

Norden
69,2

43,7

40

33,7

43,9

Internat.
55,7
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Frågegrupp A

Frågegrupp B

Frågegrp. A

Demokratins
funktion
Argumentera för

Samhällsvärden
Argumentera för

16. ÖPPEN FRÅGA: Om skäl för arbetslöshetsersättning

42,4

37,8

61,8

Demokratins
funktion
Förstå

14. I de flesta länder är det en grupp som stiftar lagarna i
parlamentet/riksdagen, och en annan grupp som tillämpar lagarna
i domstolarna.
Vilken är den bästa anledningen att ha det här systemet?
• Många människor har möjlighet att göra lagändringar.
• Rättsväsendet blir lättare att förstå för vanliga medborgare.
• Lagarna kan hållas hemliga tills de tillämpas i domstolarna.
• Ingen enskild grupp har all makt över lagarna.*

15. ÖPPEN FRÅGA: Offentlig debatt är när människor öppet utbyter
åsikter. Den offentliga debatten sker i insändarbrev till tidningar,
tv-shower, radioprogram som man ringer in till, webbforum och
vid offentliga möten. Den offentliga debatten kan röra lokala,
regionala, nationella eller internationella frågor.
Hur kan den offentliga debatten vara bra för samhället? Nämn två
olika sätt

64,5

Demokratins
funktion
Identifiera och
värdera

Danmark
71,9

13. Fråga om våldsamma demonstrationer

Frågeformulering / frågeinnehåll
12. Vilket är det huvudsakliga syftet med fackföreningar?
Deras huvudsakliga syfte är att...
• förbättra kvaliteten på varor som produceras.
• öka fabrikernas produktion.
• förbättra arbetstagarnas villkor och löner.*
• skapa ett rättvisare skattesystem.

Klassificering av
frågan – innehåll
och frågetyp
Samhällsvärden
Känna till

20,6

13,4

71,4

63,7

Finland
72,1

24,0

18,3

46,9

53,1

Norge
52,2

23,7

21,8

59,2

57,5

Sverige
56,8

Andel riktiga svar

27,1

22,7

60

59,4

Norden
62,3

20,7

21,8

35,7

41,7

Internat.
52,8

Bilaga 4: Poäng på öppna frågorna
Andelen helt och delvis rätt svar på argumentera för-frågor
Grå partier anger 1 poäng (delvis rätt), orangefärgade partier 2 poäng (helt rätt)

100
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Fråga om arbetslöshetsersättning – pricipiella skäl

80
60
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Norge
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Internationellt

Fråga om arbetslöshetsersättning mot motprestation
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Fråga om offentlig debatt
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80
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134 medborgarkunskaper i sikte

Sverige

100

Fråga om samtal och oenighet

Procent

80
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Norden

Internationellt

Norden

Internationellt

Fråga om stöd till lokala odlare

Procent
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Fråga om undervisning om andras historia och kultur

80
60
40
20
0

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Norden

Internationellt
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Den som inte förstår viktiga samhällsfrågor, har svårt att följa nyheter
och debatt. Då begränsas också möjligheten att agera som medborgare
– att påverka politik och samhälle.
I den internationella undersökningen ICCS 2009 undersöktes 14-åringars kunskaper om demokrati och samhälle. I denna fördjupade analys
presenterar fil dr Cecilia Arensmeier de svenska elevernas kunskapsprofil i jämförelse med andra nordiska länder. Hon belyser dessutom, med
hjälp av nya intervjuer, särskilda svårigheter för de svenska eleverna.
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