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Statistik är ett fantastiskt verktyg för att 
förstå samhället, granska uttalanden och 

bygga argument. Vi vill att alla ska ha 
möjlighet att hitta fakta och slå hål på 

myter med hjälp av vår statistik.
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Sverige i siffor – Lärarhandledning för högstadiet 

Sverige i 
siffror
Sverige i siffror är ett urval av statistik presenterad 
som infografik, tidsserier och diagram som du hittar på 
www.scb.se/sverigeisiffror. Med Sverige i siffror blir det 
möjligt att titta på händelser ur ett statistiskt perspektiv och 
flytta sig fram och tillbaka i tiden, jämföra mellan män och 
kvinnor, kommuner eller åldersgrupper. Allt finns beskrivet 
i korta texter och du kan djupdyka efter mer information 
i artiklar, rapporter och databaser. Vi vill göra det enklare 
och roligare än någonsin att hitta guldkornen i vårt enorma 
statistikutbud.

Innehållet i Sverige i siffror är baserat på kursplanen för 
samhällskunskap i grundskolan och gymnasiet. Sverige 
i siffror är därför ett verktyg för lärare som vill ge sina 
elever möjlighet att själva hitta tillförlitlig fakta om Sverige, 
jämföra, reflektera och se sammanhang

Denna lärarhandledning utgår från det centrala 
innehållet och kunskapsmålen i samhällskunskap. Den 
ger dig som lärare konkreta tips och övningar som du 
kan använda för att bygga en lektion med hjälp av SCB:s 
statistik. Lektionerna kan exempelvis handla om Sveriges 
befolknings sammansättning, migration, eller Sveriges 
ekonomiska utveckling. Innehållet täcker även yrken, 
löner och arbetslöshet, och demokratiska frågor som 
valdeltagande.

Vill du vara med och påverka?
Vi vill ha kontakt med lärare som är intresserade 
av att utveckla Sverige i siffror tillsammans 
med oss. Om du är intresserad av att bli en av 
våra pilotlärare och vara med i utvecklingen av 
Sverige i siffror, skriv till oss så kontaktar vi dig 
för mer information. Vi tar även gärna emot 
dina åsikter om hur vi kan utveckla och förbättra 
lärarhandledningen.  
E-post: information@scb.se.

Om scb
SCB producerar statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Det gör vi på uppdrag 
av regeringen, men vi har även kunder inom 
näringslivet och bland forskare. Statistiken 
används både nationellt och internationellt. SCB 
har uppdraget att förse Sverige med oberoende 
statistik. Det betyder att vi aldrig får påverkas. 
Medborgare och beslutsfattare ska ha tillgång 
till samma oberoende statistik om samhället – 
samtidigt. Det är en förutsättning för demokrati.

Sverige i siffror för lärare på består av:
• Lärarhandledning med lektionstips.

• Nyhetsbrev under året när det kommer ny 
statistik om Sverige.

• Årlig trycksak som visar Sverige i siffror.

• Studiebesök på SCB för fördjupad kunskap 
om vad statistik är, hur den tas fram och 
används i samhället.

Du hittar allt detta på  
www.scb.se/sverigeisiffror/skola. 

http://www.scb.se/sverigeisiffror
mailto:information%40scb.se?subject=
http://www.scb.se/sverigeisiffror/skola
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Människorna 
i sverige
I detta avsnitt tittar vi på statistik över befolknings
utvecklingen i Sverige över tid (in- och utvandring, födda 
och döda) och på befolkningssammansättningen med 
hjälp av befolkningspyramider.

Ett av de första stegen vi tar när vi försöker definiera 
Sverige är att berätta om hur många människor som bor 
i landet. Att vi är ett land med snart 10 miljoner invånare 
får varje elev i svensk skola lära sig. Men om vi tittar lite 
närmare på denna siffra öppnar sig en helt ny värld av 
fakta, information och spännande historier.

Befolkningspyramider

Denna lektion tar avstamp från den historiska resa du hittar 
i tidsserien på sverigeisiffror.scb.se/folkmangd och från 
data som har sammanställts i en befolkningspyramid på 
sverigeisiffror.scb.se/befolkningspyramiden. Uppgiften 
om befolkningspyramider är tänkt att ta en lektion (60 
minuter) och både hjälpa eleverna att förstå hur en 
befolkningspyramid fungerar, hur den tolkas och hur man 
kan använda den för att dra slutsatser och skapa teorier 
om dåtid, nutid och framtid. Det finns också en uppgift 
där eleverna själva får samla in, bearbeta och presentera 
statistik i just en befolkningspyramid. 

Migration

Syftet med dessa uppgifter är att visa att statistik över 
Sveriges befolkning kan berätta om både dåtid, nutid och 
framtid, samt att visa hur migration har format Sverige 
under lång tid och på olika sätt.

Uppgiften om migration är en logisk fortsättning på den 
första uppgiften och beräknas också ta 60 minuter.

Intill ser du ett exempel på centrala förmågor och 
centralt innehåll från LGR 11 som passar in på denna 
uppgift.

Centrala förmågor

• Reflektera över hur individer och samhällen 
formas, förändras och samverkar (Sh)

• Söka information om samhället från medier, 
internet och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet (Sh)

• Analysera samhällsstrukturer med hjälp 
av samhällsvetenskapliga begrepp och 
modeller (Sh)

• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till 
exempel aktuella samhällsfrågor och argu-
mentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv (Sh)

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som 
grund för att skapa historisk kunskap (Hi)

• Söka information från olika källor och värdera 
dessa. (Sv)

Centralt innehåll 7–9

• Sveriges befolkning, dess storlek, samman-
sättning och geografiska fördelning. 
Konsekvenser av detta, till exempel socialt, 
kulturellt och ekonomiskt (Sh)

• Immigration till Sverige förr och nu. 
Integration och segregation i samhället

• Skillnader mellan människors ekonomiska 
resurser, makt och inflytande beroende på 
kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. 
Sambanden mellan socioekonomisk 
bakgrund, utbildning, boende och välfärd. 
Begreppen jämlikhet och jämställdhet (Sh)

• Industrialiseringen i Europa och Sverige. 
Olika historiska förklaringar till industrialise-
ringen samt konsekvenser för olika samhälls-
gruppers och människors levnadsvillkor i 
Sverige, Norden, Europa och några olika 
delar av världen. Migration inom och mellan 
länder

• Vad historiska källor kan berätta om männ-
iskors och gruppers strävan att påverka och 
förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, 
till exempel genom uppfinningar, bildandet 
av fackföreningar och kampen mot slaveri

http://www.sverigeisiffror.scb.se/folkmangd
http://www.sverigeisiffror.scb.se/befolkningspyramiden
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Analysera 
befolkningsstatistiken
Befolkningspyramider

1. Titta på befolkningspyramiden du hittar på  
sverigeisiffror.scb.se/befolkningspyramiden. 

A. Vilken åldersgrupp är störst i Sverige?

B. Om du tittar på åldersgruppen 15–19 – vilken grupp 
är störst – killar eller tjejer?

C. Efter åldersgruppen 60–64 händer det något med 
pyramiden. Vad är det som händer? Vad tror du 
ligger bakom förändringen i diagrammet?

2. Det finns tre åldersgrupper som sticker ut lite från de 
övriga. Det är grupperna 20–24, 45–49 och 65–69.

• På vilket sätt sticker dessa ut?

• Vilka förklaringar kan du hitta till detta? Motivera 
ditt svar med hjälp av dina historiska kunskaper.

3. Befolkningspyramider kan användas för att analysera 
hur ett lands befolkningssammansättning ser ut. 
Exempel på områden där det är viktigt att veta hur 
befolkningen ser ut är skolan och äldrevården.

• På vilket sätt kan informationen i befolknings
pyramiden hjälpa politiker att ta beslut?

4. Utgå ifrån de svar du kom fram till i uppgift 3  

• Vilka problem kan uppstå i Sverige om 20 år? 
Motivera ditt svar.

• Vilka problem kan uppstå i Sverige om 40 år? 
Motivera ditt svar.

Migration

5. Titta på diagrammet du hittar här  
sverigeisiffror.scb.se/migration.

A. När utvandrade flest människor från Sverige?

B. Varför tror du att så många människor valde att 
lämna Sverige just då?

C. På 1900talet finns det två tillfällen när väldigt få 
människor emigrerar, dvs. flyttar från Sverige.  
När är dessa?

D. Varför tror du att människor valde att stanna i Sverige 
just vid dessa tillfällen?

Barnafödande

6. Titta på diagrammet du hittar på  
sverigeisiffror.scb.se/folkmangd.  
Under hela 1900talet har barnafödandet i världen 
minskat. Detta syns även i statistiken över Sverige. 

A. Hur kan man förklara den stora nedgången i barna
födande åren 1920 till 1945? Motivera ditt svar.

B. Hur kan man förklara den stora uppgången i barna
födande åren 1945 till 1965? Motivera ditt svar.

C. Om du utgår från dina svar på de två frågorna ovan, 
hur förklarar man då orsaken till det låga barna
födandet mellan 1980 och 2010? Motivera dina svar.

Befolkningsprognoser

SCB samlar inte bara in statistik och presenterar den. De 
gör också prognoser om hur det kommer se ut i framtiden. 
För att göra detta tittar man bland annat på de så kallade 
fruktsamhetstalen, eller hur många barn en kvinna i 
genomsnitt får i landet. Fruktsamhetstalen för Sverige 
beräknas se ut så här de närmsta åren.

2015 2025 2050 2075 2100

Fruktsamhetstal 1,89 1,94 1,89 1,89 1,89

7. Rangordna hur du tror att följande länder ligger till 
jämfört med Sverige.

• Japan

• USA

• Sudan

• Indien

• Brasilien

8. Ta hjälp av Globalis och jämför de svenska fruktsam
hetstalen med Japan, USA, Sudan, Indien och Brasilien.  
http://globalis.se/Statistik/Fruktsamhetstal/(language)/
swe-SE

A. Stämde din lista med statistiken? Vilka likheter och 
skillnader fanns det?

B. Hur ser utvecklingen ut i de länderna jämfört med 
Sverige om du tittar på samma år eller närliggande 
år?

C. Fanns det något land vars statistik gjorde dig 
förvånad? Motivera ditt svar. 

http://sverigeisiffror.scb.se/befolkningspyramiden
http://sverigeisiffror.scb.se/migration
http://www.sverigeisiffror.scb.se/folkmangd
http://globalis.se/Statistik/Fruktsamhetstal/(language)/swe-SE
http://globalis.se/Statistik/Fruktsamhetstal/(language)/swe-SE
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Undersök själv: Skapa din 
egen befolkningspyramid
Nu har du sett hur befolkningspyramiden för Sverige ser 
ut. Nu ska du själv få vara med och samla in, bearbeta och 
presentera statistik i just en befolkningspyramid.

A. Undersök hur köns och åldersfördelningen i din 
familj och släkt är. Skriv ner varje familjemedlem 
(mormor, farfar, syster, kusin etc), deras kön och 
ålder. 

B. När du har samlat in dina data är det dags att 
sammanställa. Det finns flera olika sätt att göra detta. 
Till exempel genom att sätta prickar på en whitebo
ardtavla eller till exempel i Excel. Med en projektor 
kopplad till datorn kan läraren visa och du följa med 
i processen.
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Samhällets 
ekonomi
I detta avsnitt tittar vi på statistik över arbetslösheten och 
den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Det senare med 
hjälp av begreppet BNP.

Det går inte att prata om samhällsekonomi utan att nämna 
begreppet BNP (Bruttonationalprodukt). BNP berättar inte 
bara om storleken på ett lands ekonomi utan även om hur 
ett land har utvecklats. Inte minst var BNP en stor faktor 
i uppdelningen av länder som ”iländer” och ”uländer”. 
Men idag har synen på en värld uppdelat på detta sätt 
förändrats, inte minst genom Hans Roslings arbete med 
Gapminder. Likväl är BNP ett viktigt mått att arbeta med 
men det går även, som du kan se i fördjupningarna för 
högstadiet och gymnasiet, att ställa andra mått mot detta.  

Syftet med denna lektion är att titta närmare på BNP 
och arbetslöshet i Sverige. Att utifrån statistik analysera 
Sveriges ekonomiska utveckling och reflektera över hur 
detta har påverkat oss, vad som kan ha påverkat detta och 
vad detta kan leda till. 

Intill ser du ett exempel på centrala förmågor och 
centralt innehåll från LGR 11 som passar in på denna 
uppgift.

Centrala förmågor

• Söka information om samhället från medier, 
internet och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet (Sh)

• Analysera samhällsstrukturer med hjälp av 
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller 
(Sh)

• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till 
exempel aktuella samhällsfrågor och argu-
mentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv (Sh)

• Reflektera över mänskliga rättigheter samt 
demokratiska värden, principer, arbetssätt 
och beslutsprocesser.

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som 
grund för att skapa historisk kunskap (Hi)

• Använda en historisk referensram som 
innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 
händelser, gestalter, kulturmöten och utveck-
lingslinjer (Hi)

• Söka information från olika källor och värdera 
dessa. (Sv)

Centralt innehåll 7–9

• Hur hushållens, företagens och det offent-
ligas ekonomi hänger samman. Orsaker till 
förändringar i samhällsekonomin och vilka 
effekter de kan få för individer och grupper

• Arbetsmarknadens och arbetslivets föränd-
ringar och villkor, till exempel arbetsmiljö 
och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval 
och entreprenörskap i ett globalt samhälle. 
Några orsaker till individens val av yrke och 
till löneskillnader

• Skillnader mellan människors ekonomiska 
resurser, makt och inflytande beroende på 
kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. 
Sambanden mellan socioekonomisk 
bakgrund, utbildning, boende och välfärd. 
Begreppen jämlikhet och jämställdhet
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Analysera den  
ekonomiska statistiken
BNP

1. Titta på diagrammen du hittar på  
sverigeisiffror.scb.se/bnp.

A. Vilket år var BNPtillväxten som högst och hur 
många procent var den då?

B. Vilket år var BNPtillväxten som lägst och hur många 
procent minus var den då?

C. Det finns två tidsperioder där BNPtillväxten var 
negativ. När är detta?

D. Vad tror du kan vara orsaken till att den svenska 
ekonomin gick dåligt vid just dessa perioder? 
Motivera ditt svar.

Arbetslöshet

2. Titta på diagrammet du hittar på  
sverigeisiffror.scb.se/arbetsloshet. 

A. När var arbetslösheten som lägst för män respektive 
kvinnor?

B. Hur många procent av männen och kvinnorna var 
arbetslösa 2006?

C. Under vilken period ökade arbetslösheten mest?

D. Efter finanskrisen 2008 sker en förändring i 
 arbetslösheten mellan män och kvinnor. 

a) Vad förändras? 

b) Vad kan denna förändring bero på?  
Motivera ditt svar.

3. Diskutera länders ekonomi och arbetslöshet

• Hur vet man om ett land är rikt?

• Vilket är världens rikaste land? Motivera ditt svar.

• När är man arbetslös?

• Har arbetslösheten ökat eller minskat de senaste 5 
åren? Motivera ditt svar.

• Tror du arbetslösheten kommer öka eller minska i 
Sverige? Motivera ditt svar.

BNP kontra HDI
Att använda BNP som ett mått på ett lands utveckling har 
sina problem. Vilket går att se i övningen Månadspeng. 
Att enbart titta på materiellt välstånd som man gör i BNP 
skapar problem i många länder. Det finns många andra 
saker som kan visa hur befolkningen i ett land har det, 
inte endast hur mycket landet producerar eller hur stora 
inkomster landet har. 

Detta var något som en pakistansk ekonom vid namn 
Mahbub ul Haq ville förändra. Han skapade något som 
kallas för HDI (Human Development Index). HDI skiljer 
sig från BNP då man räknar förväntad livslängd, utbild
ningsnivå och BNP. Skalan som används i HDI går från 0 
till 1 där 1 är det bästa.

A. Ta reda på vilka 10 länder som har högst BNP i 
världen och vilka 10 länder som har högst HDI i 
världen.

a) På vilka sätt skiljer sig dessa två listor åt?

b) Vilken skillnad förvånar dig mest? Motivera ditt 
svar.

B. Skapa ett diagram med HDI på Yaxeln och BNP på 
Xaxeln. Placera sedan in listan med de 10 länderna 
med högst BNP i diagrammet.

a) Utifrån det här diagrammet, vilket land skulle du 
säga är det ”bästa” landet?

b) Vilket land påverkades mest när HDI lades till?

http://sverigeisiffror.scb.se/bnp
http://sverigeisiffror.scb.se/arbetsloshet


Statistiska centralbyrån  |  www.scb.se/sverigeisiffror  |  Statistikservice  |  information@scb.se  |  08-506 948 01 9

Sverige i siffor – Lärarhandledning för högstadiet  |  Samhällets ekonomi

Undersök själv:  
Räkna på månadspengen
Tanken med denna uppgift är att du ska få förståelse för 
begreppet BNP och BNP per capita. Skriv ner vad du själv 
tycker är en lämplig månadspeng för någon som är 10, 12, 
14 och 16 år. Dessa olika åldrar representerar olika länder.

10-åringarna Hoppianien

12-åringarna Blåland

14-åringarna Kompistan

16-åringarna Långmark

Klassen summerar ihop ”intäkterna” varje land har. 
Eleverna har nu räknat ut varje lands BNP. Det går nu att 
ta det ett steg längre och även förklara begreppet BNP per 
capita. Läraren hjälper dig räkna ut även detta. Om man 
vill visualisera det ännu mer går det att göra ett stapeldia
gram som visar BNP per capita.

Frågor att analysera och reflektera över:

• Hur stor är skillnaden i kronor mellan de olika 
länderna?

• Vilka orsaker kan det finnas till skillnaderna mellan 
länderna?

• Finns det några problem med statistiken? (Kan 
invånarna i länderna tjäna pengar som inte syns i 
den data som presenteras? T.ex. som pengar man får i 
present när man fyller år, saker du inte behöver betala 
med månadspengen osv.)
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Utbildning, 
jobb och  
dina pengar
I detta avsnitt tittar vi på statistik över de vanligaste 
yrkena i Sverige, lönestatistik för olika yrken och hur 
olika faktorer som kön och utbildningsnivå kan påverka 
en individs yrkesliv och lön.

Vilket yrke du skulle utbilda dig till var förr ingen svår 
fråga eftersom många gick i sina föräldrars fotspår. Men 
som ungdom idag ställs du inför ett i det närmaste omöjligt 
val med 18 nationella gymnasieprogram som i sin tur kan 
innehålla flera inriktningar. Det har dessutom tillkommit 
yrken som våra föräldrar inte hade en tanke på skulle 
existera.

Syftet med denna lektion är att titta närmare på yrken 
och utbildning i Sverige. Att utifrån statistik analysera 
utbildningsnivå och reflektera över hur yrkesval har 
förändrats, vad som kan ha påverkat detta och vad detta 
kan leda till.

Intill ser du ett exempel på centrala förmågor och 
centralt innehåll från LGR 11 som passar in på denna 
uppgift.

Centrala förmågor

• Söka information om samhället från medier, 
Internet och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet (Sh)

• Analysera samhällsstrukturer med hjälp av 
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller 
(Sh)

• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till 
exempel aktuella samhällsfrågor och argu-
mentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv (Sh)

• Reflektera över mänskliga rättigheter samt 
demokratiska värden, principer, arbetssätt 
och beslutsprocesser

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som 
grund för att skapa historisk kunskap (Hi)

• Använda en historisk referensram som 
innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 
händelser, gestalter, kulturmöten och utveck-
lingslinjer (Hi)

• Söka information från olika källor och värdera 
dessa (Sv)

Centralt innehåll 7–9

• Hur hushållens, företagens och det offent-
ligas ekonomi hänger samman. Orsaker till 
förändringar i samhällsekonomin och vilka 
effekter de kan få för individer och grupper

• Arbetsmarknadens och arbetslivets föränd-
ringar och villkor, till exempel arbetsmiljö 
och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval 
och entreprenörskap i ett globalt samhälle. 
Några orsaker till individens val av yrke och 
till löneskillnader

• Skillnader mellan människors ekonomiska 
resurser, makt och inflytande beroende på 
kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. 
Sambanden mellan socioekonomisk 
bakgrund, utbildning, boende och välfärd. 
Begreppen jämlikhet och jämställdhet
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Analysera yrkes- 
och lönestatistiken
Yrken

1. Titta på diagrammet du hittar på  
sverigeisiffror.scb.se/yrken.

A. Vilket är Sveriges vanligaste yrke? 

B. Hur stor andel män arbetar inom Sveriges vanligaste 
yrke?

C. Vilket yrke är det vanligaste i Sverige för kvinnor 
respektive män?

D. Vilken slutsats kan du dra om könsfördelning om du 
tittar på de vanligaste yrkena för kvinnor och män i 
Sverige?

E. Vad tror du detta kan bero på? Motivera ditt svar.

Löner

När man jämför löner använder man sig av två olika mått, 
medellön och medianlön. Medellönen räknas ut genom 
att slå ihop lönen som alla i yrkesgruppen tjänar och delar 
denna summa med antalet personer. Medianlön får man 
fram genom att sortera lönerna i yrkesgruppen från den 
lägsta till den högsta och plocka ut den lön som ligger i 
mitten.

2. Titta på diagrammet du hittar på  
sverigeisiffror.scb.se/loner.

A. Vilket yrke hade högst lön i genomsnitt under 2014?

B. Vilket yrke hade lägst lön i genomsnitt under 2014?

C. Hur påverkar en persons utbildningsnivå vilken lön 
personen har?

D. Hur många procent av en mans lön har en kvinna, 
om man ser till att de har samma yrke, ålder och 
utbildning?

E. Vilka orsaker kan det finnas till den skillnaden? 
Motivera ditt svar.

Undersök själv:  
Vanligaste yrket
Tanken med denna uppgift är att klassen själva ska få 
tillverka diagram utifrån tankar om yrken. Skriv ner de fem 
yrken du tror är vanligast i Sverige. Läraren samlar sedan 
in datan som alla har skrivit ner på tavlan. Läraren skriver 
upp de yrken som eleverna säger och gör en markering 
för varje gång ett specifikt yrke nämns. Använd siffrorna 
och gör ett stapeldiagram som visar klassens tankar om 
vilka som är de vanligaste yrkena. Jämför därefter med 
listan som finns i på www.sverigeisiffror.scb.se/yrken och 
diskutera resultatet. Frågor att utgå ifrån:

• Vilka skillnader finns mellan er lista jämfört med hur 
det ser ut i Sverige? Vad kan detta bero på?

• Vilka likheter finns mellan er lista jämfört med hur 
det ser ut i Sverige? Vad kan detta bero på?

• Fanns det yrken som ni inte hade satt upp på sin lista 
och i så fall varför?

• Var det skillnad mellan vad tjejer och killar hade valt 
för yrken? Vad kan det bero på?

http://sverigeisiffror.scb.se/yrken
http://sverigeisiffror.scb.se/loner
http://www.sverigeisiffror.scb.se/yrken
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Val och 
partier
I detta avsnitt tittar vi på rösträtten i Sverige och statis
tiken över valdeltagandet i riksdagsval över tid. 

Läroplanen för den obligatoriska skolan inleds med 
meningen ”Skolväsendet vilar på demokratins grund”. Att 
skolan har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle går inte 
att bortse ifrån. Demokratiutredningen som kom år 2000 
lyfte fram skolan som den centrala arena där demokratin 
kan stärkas. 

Syftet med denna lektion är att titta närmare på röst
rätten och valdeltagande i Sverige. Att utifrån statistik 
analysera valdeltagande och reflektera över hur valdelta
gande har förändrats, vad som kan ha påverkat detta och 
vad detta kan leda till. 

Nedan ser du ett exempel på centrala förmågor och 
centralt innehåll från LGR 11 som passar in på denna 
uppgift.

Centrala förmågor

• Söka information om samhället från medier, 
internet och andra källor och värdera deras 
relevans och trovärdighet (Sh)

• Analysera samhällsstrukturer med hjälp av 
samhällsvetenskapliga begrepp och modeller 
(Sh)

• Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till 
exempel aktuella samhällsfrågor och argu-
mentera utifrån fakta, värderingar och olika 
perspektiv (Sh)

• Reflektera över mänskliga rättigheter samt 
demokratiska värden, principer, arbetssätt 
och beslutsprocesser

• Kritiskt granska, tolka och värdera källor som 
grund för att skapa historisk kunskap (Hi)

• Använda en historisk referensram som 
innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 
händelser, gestalter, kulturmöten och utveck-
lingslinjer (Hi)

• Söka information från olika källor och värdera 
dessa (Sv)

Centralt innehåll 7–9

• Sveriges politiska system med Europeiska 
unionen, riksdag, regering, landsting och 
kommuner. Var olika beslut fattas och hur de 
påverkar individer, grupper och samhället i 
stort. Sveriges grundlagar

• Individers och gruppers möjligheter att 
påverka beslut och samhällsutveckling samt 
hur man inom ramen för den demokratiska 
processen kan påverka beslut
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Analysera statistiken över 
valdeltagandet i Sverige

1. Titta på diagrammet du hittar på  
sverigeisiffror.scb.se/valdeltagande.

A. Vilket år var det högst valdeltagande i Sverige?

B. Vilket år var det lägst valdeltagande i Sverige?

C. Med hur många procentenheter har valdeltagandet 
sjunkit mellan åren 1973 och 2014?

D. Varför tror du att valdeltagandet har sjunkit i Sverige 
sedan 1982? Motivera ditt svar.

E. Finns det några problem med att färre människor 
röstar i riksdagsval? Motivera ditt svar

F. Efter 2002 har allt fler börjat rösta igen. Varför tror du 
valdeltagandet har ökat? Motivera ditt svar.

G. Var i Sverige är valdeltagandet högst respektive lägst? 
Varför tror du att det är så? Motivera ditt svar.

2. Titta på diagrammet du hittar på  
sverigeisiffror.scb.se/valdeltagande.

A. Vad är skillnaden i valdeltagande i procentenheter 
mellan de som har en eftergymnasial utbildning och 
de som har en förgymnasial utbildning?

B. Vilka problem kan du se med att en lägre utbildnings
nivå gör att färre röstar? Motivera ditt svar.

C. Vilka problem kan du se med att människor med en 
högre utbildningsnivå röstar i större utsträckning än 
de andra två grupperna? Motivera ditt svar.

Diskutera valdeltagandet

• Från att ha gått nedåt har valdeltagandet ökat igen. 
Hur tror ni det kommer se ut i framtiden?

• På 1970talet fanns det fem stora partier. Idag har vi 
åtta stycken. Kan det ha påverkat valdeltagandet?

• Efter folkomröstningen om medlemskaps i EU 1994 
sjönk valdeltagande i riksdagsvalet betänkligt. Kan 
EUomröstningen ha påverkat detta på något sätt?

• Är utbildning viktigt för demokratin?

• Vilka problem kan en demokrati få om utbildnings
nivån hos folket är låg?

Undersök själv:  
Skapa ditt eget diagram
Tanken med denna uppgift är att eleverna själva ska få 
tillverka diagram utifrån statistik om valdeltagande.

Varje gång det är val samlar SCB in massor med statistik. 
En viktig statistik är valdeltagandet. Valdeltagande berättar 
för oss hur många av de som får rösta i ett riksdagsval i 
Sverige som faktiskt röstade. För att få rösta i riksdagsvalet 
behöver man vara över 18 år och svensk medborgare.

Vi mäter valdeltagande i procent. 100 procent är alla som 
får rösta i ett riksdagsval. Här hittar du statistik för några 
av riksdagsvalen i Sverige avrundat till närmsta heltal.

1973 1982 1991 2002 2014

Valdeltagande i procent 91 91 87 80 86

Använd siffrorna och gör ett stapeldiagram som berättar 
hur valdeltagandet har sett ut under dessa år

http://sverigeisiffror.scb.se/valdeltagande
http://sverigeisiffror.scb.se/valdeltagande
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Socialt kapital 
Den amerikanske statsvetaren Robert Putnam gav år 
2000 ut en bok som fick namnet Den ensamme bowlaren. 
Putnam hade undersökt hur amerikanens sociala liv 
hade förändrats från 1950talet fram till 2000talet. När vi 
människor umgås med andra människor bygger vi upp 
ett socialt kapital. Ju fler kontakter med människor, desto 
större socialt kapital.

Putnams tes var att amerikanen på 50talet ägnade 
en stor del av sin tid till fritidsaktiviteter med andra 
människor, till exempel bowling. Det ledde till ett stort 
socialt kapital som var nyttigt för demokratin. Människor 
diskuterade politik och saker som hände i området och i 
landet. Det gjorde att människor var mer benägna att bli 
mer aktiva inom politiken, att till och med bli politiker och 
att rösta.

Men när tv:n blev mer och mer vanlig i USA började 
människor nu isolera sig mer och mer. Man fortsatte bowla, 
men inte i klubbar, utan många bowlade nu själva. Detta 
är enligt Putnam en förklaring till att människor bryr 
sig mindre om politik och demokrati och att exempelvis 
valdeltagandet sjunker.

A. När Putnam skrev sin bok var internet fortfarande 
något nytt och smartphones existerade inte. Idag 
finns allt detta runt omkring oss. Välj ett av dessa 
två ämnen och skriv en argumenterande text på max 
två A4.

a) Har den moderna teknologin påverkat intresset för 
demokrati och politik? Hur?

b) Hur påverkar det livet att många numera ägnar en 
stor del av sin tid vid en datorskärm eller mobil? 

B. Påverkar sociala medier och modern teknologi demo
kratin på ett negativt sätt? Använd den enkla kausala 
analysmetoden. Var noga med att använda dig av den 
statistik som du har fått presenterat för dig och/eller 
arbetat med.

Hur kan vi öka 
valdeltagandet?
Under hela 1900talet har frågan om rösträttsålder dykt 
upp med jämna mellanrum. 1921 var man tvungen att vara 
23 år för att få rösta i Sverige. 1945 ändrades det till 21 år 
och på 1960talet ändrades rösträtten inte bara en utan 
två gånger för att till slut landa på 19 år. Först 1974 fick vi 
den gräns vi har idag på 18 år. Men allt sedan dess har en 
ny sänkning diskuterats och utretts. Förslaget har varit en 
sänkning till 16 år. Flera organisationer som till exempel 
Rädda Barnen står bakom denna ålder.

A. Skriv en argumenterande text på max två A4 om 
fördelarna eller nackdelarna med att sänka rösträtts
åldern till 16 år. Använd dig av statistiken i uppgift 1 
och 2 i din text.

B. Använd den avancerade kausala analysmetoden.  Var 
noga med att använda dig av den statistik som du har 
fått presenterat för dig och/eller arbetat med. Sedan 
1970talet har valdeltagandet i svenska riksdagsval 
gått nedåt. Under 2000talet har en ökning skett men 
vi är fortfarande långt ifrån de siffror vi en gång såg i 
Sverige. Hur får vi fler att rösta i riksdagsvalet?


