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Abstract  
The aim of this study has been to broaden the understanding of the opportunities and challenges of 

citizenship education by analyzing Civics teachers' experiences of translating their perceptions of 

the mission into practice on academic and vocational programmes. More precisely, the broadening  

has been accomplished through describing similarities and differences between the conditions on 

the basis of qualitative interviews with three teachers. Furthermore, descriptions have been formed 

through the use of a theoretical framework consisting of Gert Biesta's socialization, qualification, 

and subjectification dimensions on one hand, and frame factor theory on the other.   

 The findings of the study suggests that two of the teachers emphasize socialization, all 

emphasize qualification and two emphasize subjectification. Within the qualification dimension, a 

distinction was noted between external means (referring to contextually bound ways of participation 

and influence), which are related to socialization, and internal means (referring to factual 

knowledge, perspective-taking and critical thinking), which are related to subjectification. The 

frame factor analysis of the teachers' experiences indicated that one participant emphasizes in 

particular the similarities in the challenge of realizing socializing elements and external means as a 

result of existing pedagogic frame factors; most notably the factually oriented curriculum. 

Regarding differences, which are substantially more prominent, it emerged that opportunities are 

primarily linked to academic programmes while challenges are linked to vocational programmes. 

 At academic programmes, there were particularly better opportunities for qualification in 

terms of internal means (especially factual knowledge) as a result of student-related frame factors 

such as a positive attitude towards studies and the subject. The results suggest that these factors can 

benefit both qualification and subjectification, if these are combined. Other student-related factors 

such as willingness to speak and subject-relevant prerequisites emerge as valuable resources for 

qualification and subjectification amongst students at vocational programmes, but they are in some 

respects also prevented from being sufficiently utilized. Willingness to speak is prevented by 

resource-related frame factors such as lack of time in combination with pedagogic frame factors 

such as a substance-rich curriculum, while subject-relevant prerequisites are prevented by 

deficiencies in the linguistic knowledge of students with immigrant backgrounds. 

Nyckelord: Medborgarbildning, Samhällskunskap, Samhällskunskapslärare, Studie- och 

yrkesförberedande program, Socialisation, Kvalifikation, Subjektifikation, Ramfaktorteori, 
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1.Inledning 
Ett av gymnasieskolans mest centrala uppdrag är att fostra medborgare som skall förberedas inför 

deltagande i ett demokratiskt yrkes- och samhällsliv (Skolverket 2011a, 6; Ekman 2011, 8; Ahrne, 

Roman & Franzén 2003, 177-187). Uppdraget kan beskrivas med termen medborgarbildning. 

Medborgarbildningen kan vidare skildras genom Gert Biestas (2010) tre dimensioner: socialisation, 

kvalifikation och subjektifikation. I läroplanen kommer socialisation till uttryck i målet att eleverna 

skall omfattas av värdegrunden och den demokratiska ordningen (Biesta 2010, 20-23; Skolverket 

2011a, 11), och kvalifikation i de kunskaper och förmågor som eleverna bör anamma inför ett yrkes- 

och samhällsliv (Biesta 2010, 19f; Skolverket 2011a, 9f). Subjektifikation handlar om frigörelse från 

den rådande ordningen, vilket kan relateras till målet att eleverna skall finna sin unika egenart 

(Biesta 2010, 21; Skolverket 2011a, 5). En gemensam uppfattning hos Gert Biesta (2006), Tomas 

Englund (1999, 2005) och Johan Sandahl (2015) är att subjektifikation kan främjas via en 

deliberativ undervisningsform som bygger på samtal utan facit där eleverna bryter in världen på 

sina egna villkor. 

 Från och med Gy11 är medborgarbildning ett övergripande mål för gymnasieskolan som 

helhet (Skolverket 2011a, 6-8; Gustavsson 2014, 280). Innan implementeringen av de nya 

styrdokumenten hade samhällskunskapsämnet det mest uttalade ansvaret för uppdraget; ett 

samband, med rötter i efterkrigstidens demokratisering (Sandahl 2015, 15f; Englund 2005, 309f). 

Gy11 innebar även att socialiserande anspråk i form av demokratifostran reducerades till förmån för 

ett större fokus på faktakunskaper, vetenskaplighet och kvalifikation mot arbetslivet (Gustavsson 

2014, 278; Dahlstedt & Olson 2013, 134; jfr Biesta 2010, 55f). Uppdraget har däremot visat sig ha 

en ihållande förankring i samhällskunskapslärares ämnesbild (se ex. Lindmark 2013, 154;  Öberg 

2019, 279). Samhällskunskapsämnet kan också anses vara en väsentlig resurs som 

gymnasiegemensamt ämne  och till följd av dess fokus på ämnesområden som demokrati, 1

mänskliga rättigheter och aktuella samhällsfrågor. Ämnet kan även fylla en central funktion i 

elevernas kvalifikation genom att erbjuda tolkningar utifrån olika perspektiv samt subjektifikation 

genom att agera diskussionsarena kring det samtida och framtida (Sandahl 2015, 75-79). Hur ser de 

övriga förutsättningarna ut för samhällskunskapsämnet, med sina ämnesspecifika tillgångar, och 

dess möjlighet att fortsätta vara en central aktör i uppdragets uppfyllelse?  

 Gymnasiegemensamma ämnen är ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan. Enligt Skolverket 1

(2011c, 3) spelar dessa en central roll för att förbereda eleverna för yrkesverksamhet, fortsatta studier, 
personlig utveckling och deltagande i samhällslivet.   
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 Utöver de möjligheter som Sandahl (2015) ovan har belyst noterar han också att det inom 

ämnet kan uppstå utmaningar för medborgarbildningen till följd av stridigheter mellan uppdragets 

olika dimensioner. Det kan till exempel handla om konflikten mellan att socialisera eleverna in i den 

rådande ordningen och samtidigt kvalificera dem genom uppmuntran till ett kritiskt ifrågasättande 

av densamme (Sandahl 2015, 33; jfr Hjort 2012, 111). Vad gäller undervisning i allmänhet, har 

Joakim Öberg (2019, 278) belyst att en del samhällskunskapslärare upplever angående 

styrdokumenten att det är stressande att hinna med all, samt att de nödvändiggör prioriteringar och 

ett fokus på insamling av betygsunderlag. 

 Gemensamt för utmaningarna ovan är att de är övergripande till sin karaktär och bortser från 

förutsättningar inom gymnasieskolan — för undervisningen i allmänhet, och medborgarbildningen i 

synnerhet. I forskningen om undervisningens villkor framträder en skiljelinje mellan studie- och 

yrkesförberedande program  (se ex. Öberg 2019, 278f; Hjelmér 2012). Skillnaderna relateras inte 2

sällan till social bakgrund, då elever från lägre samhällsskikt oftare väljer yrkesinriktade program 

medan elever från de övre skikten i högre grad går teoretiska utbildningar (Skolverket 2012, 7). 

Betydelsen av socialt förankrade skillnader för undervisningen synliggörs bland annat i Gun 

Malmgrens (1992) avhandling om kulturer på fyra klass- och könssegregerade gymnasielinjer. Här 

uppträder en markant konstrast mellan dels naturvetarelevernas prestationsmotivation och läs- och 

skrivvillighet samt dels verkstadselevernas läs- och skrivmotstånd och ”talkultur” (Malmgren 1992, 

169-173, 74-77). Uttryck för Malmgrens ”talkultur” framkommer också i Sandahls (2011) 

forskning: yrkeselever beskrivs som mer benägna att delge sina egna åsikter i undervisningen än 

betygsmedvetna elever på studieförberedande program. Men i sistnämnda fall poängteras att 

frispråkigheten möjliggör en problematisering av elevernas åsikter, vilket gagnar kvalificeringen av 

elevernas tankar (Sandahl 2011, 153) och subjektifikation, utifrån beskrivningen ovan.  

 Sedan Gy11:s införande har det också manifesterats tydligare skillnader mellan 

programformerna i läroplanen. Som ett led i strävandet att förbättra kvalifikationen mot arbetslivet 

reducerades omfattningen av undervisningen i teoretiska ämnen på yrkesförberedande program till 

förmån för utökad undervisning i yrkesämnena (Nylund 2012, 599f). Skillnader i villkoren för 

samhällskunskapsundervisningen är alltså inte längre bara ett observerat fenomen i den praktiknära 

 De studieförberedande programmen är Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska 2

programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.  
   De yrkesförberedande programmen är Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, 
El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, 
Hantverksprogrammet , Hotel l - och tur ismprogrammet , Industr i tekniska programmet , 
Naturbruksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet samt 
Vård- och omsorgsprogrammet (Skolverket 2011a). 
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forskningen, utan även en påtaglig företeelse i styrdokumenten . För att förstå vilka möjligheter och 3

utmaningar som samhällskunskapslärare möter i uppdraget att bilda medborgare kan vi därmed inte 

enbart se till läroplanens tonvikt och ämnets beskaffenhet. Uppdraget måste även lyftas ut ur sin 

kontext och studeras som en del av den övriga undervisningen och dess komplexa förhållanden. 

 Forskningen om medborgarbildningens möjligheter och utmaningar har alltså riktat in sig på 

styrdokument och samhällskunskapsämnet (se ex. Englund 1999, 2005; Sandahl 2015), men inte 

hur uppdraget förhåller sig till skiftande förutsättningar av förevarande karaktär inom den 

pedagogiska verksamheten. För att kunna tillvarata samhällskunskapsämnets tillgångar och bidra 

till lärarnas kunskapsbas behövs studier som uppmärksammar ämnesdidaktiska problem (jfr 

Carlgren 2010, 304). Mot bakgrunden av de skillnader mellan undervisningsvillkoren som noterats 

ovan, beträffande både styrdokument och empiriska resultat, bör det betraktas som intressant att ha 

indelningen som utgångspunkt för en studie om samhällskunskapslärares ämnesdidaktiska 

förutsättningar att bidra till uppdraget. Den bristfälliga forskningen på området föranleder en 

deskriptiv ansats, och därav är uppsatsens vetenskapliga problem följande: i vilken utsträckning och 

i vilka avseenden skiljer sig möjligheterna och utmaningarna för medborgarbildningen mellan 

studie- och yrkesförberedande program? Genom att låta gestaltningar av lärares uppfattningar om 

uppdraget och erfarenheter av att omsätta det i praktiken på programformerna besvara frågan, 

berikas bilden av vad uppdragets villkor är och kan vara. 

1.1. Centrala begrepp 

1.1.1. Medborgarbildning 

I föreliggande uppsats används begreppet medborgarbildning för att beskriva gymnasieskolans 

uppdrag att förbereda eleverna för ett studie-, yrkes-, och samhällsliv. Begreppet förstås utifrån den 

definition som Malin Tväråna (2019, 16) och Johan Sandahl (2015, 24) använder i sina 

avhandlingar med angränsning till området: [I medborgarbildning innefattas]”de kunskaper, 

förmågor, attityder och erfarenheter som elever behöver för att vara aktiva, informerade deltagare i 

ett demokratiskt samhällsliv” (Sandahls översättning från Campbell 2012, 1). Inom ramarna för 

 Omfattningen av studierna i anges i poängantal (Skolverket 2015, 12). De studieförberedande programmen 3

läser i regel 100 poäng genom kursen Samhällskunskap 1b, medan 200 poäng gäller för 
Ekonomiprogrammet på grund av fördjupningskursen Samhällskunskap 2. De yrkesförberedande 
programmen läser kursen Samhällskunskap 1a1, som omfattar 50 poäng (Skolverket 2011a, 144). 
Yrkesförberedande program kan också uppnå grundläggande högskolebehörighet genom påbyggnadskursen 
Samhällskunskap 1a2 (Skolverket 2011b). 

3



Biestas dimensioner kan kunskaperna, förmågorna, attityderna och erfarenheterna ges olika innehåll 

beroende på om de syfar till socialisation, kvalifikation eller subjektifikation.   4

1.1.2. Uppfattningar om och erfarenheter av medborgarbildning  

Lärares uppfattningar om medborgarbildning handlar om deras tolkning av uppdraget. Beroende på 

vilket innehåll som tillskrivs kunskaperna, förmågorna, attityderna och erfarenheterna kan deras 

uppfattningar syfta till någon eller några av Biestas dimensioner. Med lärares erfarenheter av 

medborgarbildning menas vilka möjligheter och utmaningar som lärare har upplevt när de omsätter 

sina uppfattningar om uppdraget i praktiken på studie- respektive yrkesförberedande program. 

Lärarnas erfarenheter av medborgarbildningen delas ytterligare upp i programöverskridande och 

programspecifika förutsättningar. Programöverskridande förutsättningar handlar om upplevda 

likheter mellan förutsättningarna på studie- och yrkesförberedande program, medan 

programspecifika förutsättningar handlar om skillnader mellan villkoren.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bredda förståelsen för medborgarbildningens förutsättningar inom 

samhällskunskapsämnet genom att kvalitativt analysera samhällskunskapslärares erfarenheter av att 

omsätta sina uppfattningar om uppdraget i praktiken på studie- respektive yrkesförberedande 

program. Fördjupningen ligger i att undersöka i vilken utsträckning och i vilka avseenden 

förutsättningarna skiljer sig mellan de två olika programformerna. Utifrån syftet kan följande två 

frågeställningar formuleras: 

1. Vad kännetecknar lärarnas uppfattningar om eftersträvansvärd medborgarbildning? 

2. Vilka likheter och skillnader mellan studie- respektive yrkesförberedande program upplever 

lärarna angående medborgarbildningens möjligheter och utmaningar? 

  Kunskaper och förmågor handlar däremot  till övervägande del om kvalifikation (Sandahl 2015, 73).4
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2. Tidigare forskning 
I föreliggande kapitel redogörs det för tidigare forskning som berör medborgarbildning och 

uppdragets förutsättningar. Medborgarbildning är ett väl utforskat område (Sandahl 2015, 34; jfr 

Hjelmér 2012, 27) som är svårt att ringa in eftersom uppdraget har många olika benämningar 

(Sandahl 2015, 24). Att uppsatsen dessutom tangerar två andra separata områden — förutsättningar 

för undervisning inom samhällskunskapsämnet och på studie- respektive yrkesförberedande 

program — gör forskningsbilden ännu mer svåröverskådlig. Den forskning som presenteras här är 

därmed ett urval som är gjort utifrån vad som ligger närmast studiens syfte och begreppets 

avgränsning. Forskningen presenteras i tre skilda avsnitt: medborgarbildningens förutsättningar 

(läroplansteoretiskt perspektiv), förutsättningar inom samhällskunskapsämnet och förutsättningar 

på studie- och yrkesförberedande program.  

2.1. Medborgarbildningens förutsättningar 

Medborgarbildningen som en del av de totala kunskaper, förmågor attityder och erfarenheter som 

förmedlas och utvecklas genom gymnasieskolan har några av sina yttersta begränsningar och 

möjligheter i läroplanen och andra utbildningspolitiska dokument. Beskrivningar och förklaringar 

av de förutsättningar som premieras (och har premierats) för medborgarbildningen i föreliggande 

avseende har getts betydande utrymme i Tomas Englunds forskning inom det läroplansteoretiska 

fältet (Englund 2005, 1999) . Ett centralt bidrag utgörs av de studier som skildrat hur läroplanerna 5

under 1900-talet har präglats av olika dominerande synsätt på relationen skola — demokrati och 

skola — samhälle. Han har även kartlagt läroplanernas tolkningsmöjligheter och beskrivit dem i 

termer av tre historiska (och nutida) idealtyper: den patriarkaliska konceptionen, den vetenskapligt-

rationella konceptionen och den demokratiska konceptionen (Englund 2005, 11f). 

 Den patriarkaliska konceptionen dominerade styrdokumenten enligt Englund mellan 

1918/19 och andra världskriget. Konceptionen i fråga präglas i första hand av socialiserande 

anspråk som består i karaktärsfostran samt uppmuntran till offervillighet och samhällsanda. 

Demokratin bekänns likaså enbart i formell bemärkelse; elitstyre är normen och ojämlikhet 

betraktas som en förutsättning för samhällsutvecklingen (Englund 1999, 20f). Efter andra 

världskriget ställdes nya samhälleliga krav på skolans fostransroll, varav en övervägande del av 

dessa kom från ekonomin och arbetsmarknaden. Detta ledde till att skolkunskapens innehåll i 

 Englunds forskning rör i första hand de styrdokument som omfattar grundskolan och SO-ämnena fram tills Lpo94,  5

men eftersom samma politiska intentioner står bakom gymnasieskolans policydokument kan resultaten anses som 
relevanta även i detta fall. 
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huvudsak kom att formas efter den kvalifikationsinriktade vetenskapligt-rationella konceptionen 

från och med 50-talet. Den vetenskapliga expertis som var riktgivande för den ekonomiska 

utveckligen blev ideal för utbildningens innehåll. Inom konceptionen är synen på demokratin 

värdeneutral och funktionalistisk i den bemärkelsen att demokratin ses som ett funktionellt system 

där eliter konkurrerar om den politiska makten genom folkets röster. Det innebär att folkets 

deltagande främst är ett medel i beslutsfattandet (Englund 1999, 17, 23f). 

 Englund menar även att den demokratiska konceptionen utvecklades vid sidan av den 

vetenskapligt-rationella som en konsekvens av andra världskriget och det påföljande politiska 

behovet av att fostra människor som kunde bära upp demokratin (Englund 2005, 14, 311). Skolans 

innehåll formerades efter en strävan om att skapa jämlika förutsättningar för alla att förstå 

demokratins grunder och kunna delta (Englund 1999, 17). Bakom detta finns en normativ 

demokratisyn, det vill säga tanken att demokratin förverkligas genom folkets deltagande i 

beslutsfattandet. Deltagandet är således ett mål. Vidare menar Englund (1999, 18) att 

demokratisynen hade två underavdelningar: deltagardemokrati och deliberativ demokrati.  6

 Den demokratiska konceptionen fick emellertid vid tiden för sin framväxt stå tillbaka 

för den vetenskapligt-rationella och kraven från ekonomin och arbetsmarknaden. Den kom senare 

att återaktualiseras på 70- och 80-talen, när det åter underströks i styrmedlen att skolan skulle fostra 

till demokrati (Englund 1999, 25). Här framträdde det deliberativdemokratiska fostransanspråket i 

form av ett konfliktperspektiv (Englund 1999, 25), det vill säga tanken om att motsatta värderingar 

kan och bör konfronteras. På denna grund skulle skolan belysa och problematisera alternativa 

lösningar i framtidsfrågor och därmed verka som en kraft i en kollektiv viljebildning (Englund 

1999, 26), alltså en delad vilja att förbättra samhället (Englund 2005, 312). Det blev dock 

deltagardemokratiska ideal som i sista hand genomsyrade demokratisynen och det var även dess 

ensidiga och normativa formuleringar rörande till exempel fredsfostran och betoningen på 

kollektivet som gjorde att allmänheten tappade intresse för skolans prominenta demokratiuppdrag 

(Englund 1999, 18, 29).  

 Kritiken ledde till vad Englund (1999) har kallat ett utbildningspolitiskt systemskifte 

under 1980- och 90-talen. Skiftet präglas av en nyliberalt influerad övergång från en 

samhällscentrerad till en individcentrerad demokratitradition. Gällande relationen skola — 

demokrati blev konsekvensen en förskjutning av en utbildning för ”public good” till ”private good”, 

 Deltagardemokrati kännetecknas av en önskan om att så många som möjligt skall vilja delta aktivt i samhällslivet 6

medan deliberativ demokrati präglas av en betoning på skilda synsätt och den demokratiska debattens betydelse 
(Englund 1999, 18f).
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det vill säga en utbildning där staten bestämmer över skolans innehåll och utformning utifrån en 

likvärdighetstanke till en utbildning där föräldrars och elevers inflytande premieras genom det fria 

skolvalet (Englund 1999, 31f). I styrdokumenten återspeglas trenden i nedtoningen av 

demokratiuppdraget samt ett återupprättande av den värdeneutrala vetenskapliga-rationella 

konceptionen med fokus på ämneskunskaper och faktareproduktion (Englund 2005, 14; jfr Beach & 

Dovemark 2011, 324). Peter Gustavsson (2014, 27) hävdar att Englunds vetenskapligt-rationella 

konception är som mest framträdande i läroplanerna från år 2011. 

 Den demokratiska konceptionen har aldrig varit det tongivande perspektivet (Englund 

2005, 14), men Englund pläderar för en omvandling av skolans verksamhet i denna riktning. Han 

förespråkar särskilt en transformering av kunskapsförmedlingen från lärare till studerande, till 

ömsesidig kommunikation och meningsskapande. Eller med andra ord: en förskjutning från 

kunskapsreproduktion till deliberation genom kvalificerade samtal utifrån olika problem och 

perspektiv (Englund 1999, 43). En storskalig etablering av detta kräver enligt Englund en 

förändring av skolans infrastruktur (Englund 1999, 43), men han framhäver också att det ökade 

individualistiska utrymmet i läroplanerna skapar ett tolkningsutrymme och nya förutsättningar för 

gemenskapande funktioner, eller kollektiva viljebildningar (Englund 1999, 40). 

 Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv består alltså medborgarbildningens 

förutsättningar i styrdokumentens tolkningsramar, vilket i nuläget möjliggör olika texttolkningar. 

Samtidigt råder det ett ojämnt styrkeförhållande mellan konceptionerna, och den vetenskapligt-

rationella har ett betydande övertag. Härnäst kommer det redogöras för hur dessa betingelser 

förhåller sig till forskning som rör samhällskunskapsämnet, samhällskunskapslärare, samt 

undervisning på studie- respektive yrkesförberedande program. 

2.2. Förutsättningar inom samhällskunskapsämnet  

I den nordiska forskningen om samhällskunskapens förutsättningar att bidra till 

medborgarbildningen är en framträdande uppfattning att ämnet har en alldeles central betydelse till 

följd av dess ämnesspecifika uppdrag att främja politisk bildning och kvalificera eleverna inför 

politiskt deltagande (se ex. Christensen 2011; jfr Børhaug 2011). Denna bild överensstämmer till 

stor del med samhällskunskapslärarnas uppfattningar om ämnet (Lindmark 2013, 154; Öberg 2019, 

279). Men forskare som studerat i vilken mån samhällskunskapen faktiskt bidrar till 

medborgarbildningen ser liten effekt av undervisningen (se ex. Broman 2009, 221f; Ekman 2007, 

164-166). En återkommande gemensam nämnare bland undersökningar av detta slag är att de är 

normativa till sin karaktär och utgår från bestämda uppfattningar om vad en god demokrat är, vilket 
7



kan exemplifieras med Anders Bromans (2009) avhandling om samhällskunskapsundervisningen i 

gymnasieskolan som socialisationsagent. Undersökningen utgår från styrmedlens förväntan om att 

skolan skall ”öka kännedom om och anslutningen till demokratiska värderingar samt öka viljan att 

aktivt delta i samhället” (Broman 2009, 41), men de abstrakta och mångtydiga formuleringarna 

föranleder operationaliseringar utifrån bestämda kriterier och teorier om vilka kunskaper och 

värderingar som är önskvärda samt vad det innebär att vara en aktiv medborgare. De ringa 

effekterna av undervisningen säger därmed inte mycket om förutsättningar att bidra till 

medborgarbildningen utöver inramningen i fråga. 

 Ett försök till att bredda bilden av samhällskunskapens möjligheter att understödja 

medborgarbildningen har gjorts av Sandahl (2015). I sin avhandling har han preciserat vilket 

ämneskunnande inom samhällskunskapen — det vill säga vilka kunskaper i, om och av ämnet — 

som kan bidra till medborgarbildningen. I resultatet framgår det att samhällskunskapen kan bidra till 

kvalifikation genom tolkningar av människans liv i samhället samt subjektifikation genom att agera 

diskussionsarena kring det samtida och det framtida (Sandahl 2015, 75-79). Vidare menar Sandahl 

(2015, 78) att perspektivering är ett ämnesspecifikt kunnande som särskilt kan gynna detta. I 

samhällskunskapen kan perspektivering bland annat främjas genom att belysa hur våra tolkningar är 

beroende av olika ideologier. Nyansering kan också, menar han, skapas genom till exempel klass- 

och genusperspektiv (Sandahl 2015, 78). Sandahl (2015, 78) framhäver även att denna pluralism 

kan utveckla det kritiska tänkandet, vars kärna definieras som ”att få syn på olika sätt att tolka 

världen”.  

 Kunskaper om olika sätt att se på omvärlden möjliggör alltså en bättre förståelse för 

och tolkning av samtiden och framtiden enligt Sandahl, men han påpekar också att perspektiven kan 

erbjuda motstånd till de föreställningar som eleverna bär in i klassrummet. Sandahl (2015, 77) lyfter 

f ram a t t de t kan f innas en möj l ig motsä t tn ing mel lan kva l i f ika t ions - och 

subjektifikationsdimensionen om undervisningen endast erbjuder fasta vetenskapliga tolkningar och 

perspektiv, men menar samtidigt att detta kan undvikas om eleverna bjuds in till diskussioner om 

tolkningarna. Han föreslår också samma lösning på den potentiella motsättningen mellan att 

inlemma eleverna i den rådande ordningen och att utveckla det kritiska tänkandet: värdegrundens 

innehåll kan också diskuteras (Sandahl 2015, 82). I likhet med Biesta (2006) och Englund (1999, 

2005) förespråkas alltså en deliberativ undervisning som bygger på samtal utan facit, där eleverna 

får bryta in perspektiven på sina egna villkor och även möta andras berättelser och förståelser. 

Vidare belyser Sandahl (2018, 56f) att inkluderingen av elevernas livsvärldar kan ha en 

meningsskapande funktion. Han argumenterar för att den vetenskapliga sidan av undervisningen 
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som behandlar perspektiv, belägg och kausalitet kan möjliggöra sense-making och fungera som 

katalysator i elevernas kvalifikation, men inte nödvändigtvis meaning-making: en normativ 

uppfattning om hur samhällsordningen bör vara.  

 Vad säger då tidigare forskning om möjligheterna att verka för den typ av 

samhällskunskapsundervisning som Sandahl med flera förespråkar? En aspekt som kan betraktas 

som fördelaktigt är att det tycks finnas en ihållande vilja hos samhällskunskapslärare att verka för 

en undervisning som syftar till förberedelse för aktivt medborgarskap snarare än faktareproduktion 

(Lindmark 2013, 154; Öberg 2019, 278f). Joakim Öberg (2019, 285) har även belyst att lärare sätter 

vikt vid tillvaratagandet av elevernas egna intressen, erfarenheter och tankevärldar i 

undervisningen. Men begränsningar som kan relateras till Englunds vetenskapligt-rationella 

konception gör sig också gällande. Torbjörn Lindmark (2013, 156f) har i linje med detta 

åskådliggjort att kunskapsreproduktion präglar samhällskunskapslärares undervisning och 

examinationer. Lindmarks resultat sammanfaller också med iakttagelserna i Carina Hjelmérs (2012, 

165) avhandling om demokratifostran i gymnasieskolan. Öberg (2019, 278) framhåller också att en 

del samhällskunskapslärare kritiserar upplevd tidsbrist, nödvändiga prioriteringar och fokus på 

insamling av betygsunderlag. Sandahl (2015, 80) medger också själv att deliberativ undervisning 

kan vara svår att verkställa i en skola med många andra uppdrag och intresseaktörer såsom elever, 

föräldrar och politiker. Men samhällskunskapslärares möjligheter handlar också om personliga 

tolkningar och föreställningar, vilket bland annat Anna Karlefjärd (2011) har belyst. Hon menar att 

”friutrymmet” att utforma undervisningen är subjektiv och kan antingen kringskäras eller öppnas 

upp av den egna uppfattningen kring styrdokument och ramfaktorer (Karlefjärd 2011, 122).  

 Forskningsbilden av samhällskunskapsämnets förutsättningar att bidra till 

medborgarbildningen kan sammanfattningsvis ses som tudelad. Å ena sidan belyses möjligheter i 

form av ett användbart ämnesinnehåll och ämneskunnande samt viljestarka lärare, å andra sidan 

finns det av läroplanen konstituerade ramfaktorer som begränsar möjligheterna. Samtidigt kan 

möjligheterna reduceras eller utökas genom den egna uppfattningen kring styrdokument och 

förutsättningarna för undervisningen. 

2.3. Förutsättningar på studie- och yrkesförberedande program 

Den forskning som presenterats ovan handlar i huvudsak om processer som påverkar 

medborgarbildningens förutsättningar utanför den konkreta praktiken, genom teoretiska och 

empiriska analyser av läroplaner och samhällskunskapsämnet. Men hur ser forskningsbilden ut 

angående förutsättningar för medborgarbildning inom gymnasieskolan och på olika 
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programinriktningar?  

 Innan forskningen om förutsättningar avhandlas kan det finnas skäl att belysa några 

ytterligare anledningar till att tro att villkoren för medborgarbildningen faktiskt skiljer sig inom 

skolan. En viktig orsak utgörs av de studier som visat att den medborgarbildning som faktiskt 

förekommer på studie- respektive yrkesförberedande program ser olika ut. I studier som fokuserat 

på undervisningspraktiken har det noterats att elever på studieförberedande program får mer träning 

i kvalificerande och subjektifierade förmågor som kritiskt tänkande, medan elever på 

yrkesförberedande program möter en förenklad och faktareproducerande undervisning (Hjelmér 

2012, 166; Wyndhamn 2013, 197; Korp 2006, 251f). Forskning som rör läromedel har i linje med 

detta framhållit att elever på studieförberedande program möter fler begrepp och analysredskap 

samt ett innehåll som både behandlar det gemensamma och det offentliga, medan 

yrkesförberedande program får tillgång till färre begrepp och analysredskap samt ett innehåll med 

betoning på det lokala och vardagliga (Norlund 2009, 200f;  Bronäs 2003, 182-198). 

  Om skillnader i realiserad medborgarbildning förekommer, vad säger då forskningen 

om vad som orsakar skillnader av den art som nämnts ovan? I den forskning som berör 

medborgarbildningens förutsättningar har jag funnit få studier som framhäver skillnader mellan 

studie- och yrkesförberedande program, vilket delvis skulle kunna förklaras med en allmän brist på 

praktiknära forskning (Carlgren 2010, 304; jfr Sandahl 2011, 10). Ett relevant bidrag utgörs av 

Hjelmérs (2012) tidigare nämnda avhandling, i vilken demokratifostran jämförs mellan Barn- och 

fritidsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. I resultatet framkommer det att skillnaderna 

baseras på lärares skilda förväntningar på eleverna och skilda uppfattningar om kärnan i 

läraruppdraget i de båda programmen. Bland lärarna på det yrkesförberedande programmet 

framhävs främst elevernas svårigheter, medan det i relation till det studieförberedande programmet 

främst talades om höga krav på elevernas studieprestationer och uppgiften att förmedla 

ämneskunskaper (Hjelmér 2012, 166). 

Om man däremot riktar blicken mot vilka förutsättningar för undervisningen som i 

allmänhet  råder  på studie- och yrkesförberedande program, och inte specifikt medborgarbildning, 

finns det ett flertal empiriska resultat att lyfta fram. Beträffande faktiska skillnader i 

undervisningstid framkommer det i Öbergs (2019, 279) avhandling att vissa lärare upplever 50-

poängskurserna på de yrkesförberedande programmen som för stoffrika i förhållande till 

poängantalet, samt orättvisa eftersom de befäster ojämlikheter mellan elevgrupper. Skillnader i 

undervisningsvillkor som rör elever behandlas bland annat i Gun Malmgrens forskning (1985, 

1992), och en nyansering utgörs här av att skillnader med avseende på social bakgrund lyfts fram 
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som delförklaring. Forskning av vederbörande slag är intressant i sammanhanget eftersom sociala 

skillnader än idag är notabla mellan de två olika programformerna: elever med högre 

socioekonomisk bakgrund väljer i regel studieförberedande program, medan elever med lägre 

socioekonomisk bakgrund hellre väljer yrkesinriktade (Skolverket 2012, 7). I rapporten Min framtid 

lyfter Malmgren (1985) fram att elever från en arbetarklassbakgrund har ett kortare tidsperspektiv, 

kortsiktig planering och lägre aspirationsnivå, medan elever från en medelklassbakgrund har ett 

längre tidsperspektiv och långsiktig planering, särskilt av studierna. I avhandlingen 

Gymnasiekulturer (1992), som behandlar kulturell socialisation inom svenskämnet på fyra olika 

gymnasielinjer, noterar hon att undervisningsvillkoren skiljer sig åt i klasser med olika social 

sammansättning. I en verkstadsklass — som till övervägande del består av arbetarklasselever — 

förekommer det motstånd till svenskämnet och intellektuell reflektion (jfr Berner 1989), och 

eleverna ser sig inte som läsare och skrivare: de befinner sig i en ”talkultur” (Malmgren 1992, 

74-77). I en naturklass, som istället kännetecknas av en tydligare medelklassbakgrund, återfinns å 

andra sidan konkurrens och prestationsmotivation samt inget motstånd av ovanstående art 

(Malmgren 1992, 169-173). I linje med Malmgrens forskning har Anna Karlefjärd (2011, 80) 

uppmärksammat att elever på yrkesförberedande program får mer muntlig framställning och en 

undervisning som i allmänhet kan beskrivas som något mer ”nedplockad” än på de 

studieförberedande programmen. 

 Betydelsen av den sociala bakgrunden i undervisningen har också avhandlats i den 

utbildningssociologiska forskningen, men här har avsikten istället varit att förklara fenomen av den 

karaktär som hittills har belysts. Pierre Bourdieu (1977) och Basil Bernstein (1983) har till exempel 

framhållit att medelklassens sätt att tänka, tala och förhålla sig ligger närmare skolans normer, och 

elever från denna grupp har därmed bättre förutsättningar att anpassa sig än elever från 

arbetarklassen som har andra interaktionsmönster. Mot bakgrunden av detta skulle det kunna sägas 

att ”talkulturen” framstår som negativ till följd av skolans normer, men vad innebär då det för den 

normbrytande deliberativa undervisning som diskuterats tidigare? I Sandahls (2011) 

licentiatavhandling framkommer det ett exempel på hur ”talkulturen” faktiskt kan utgöra en resurs i 

ett sådant sammanhang. Här belyser lärare att det kan vara svårare att få betygsmedvetna elever på 

studieförberedande program att uttrycka sina åsikter, medan detta är mindre vanligt på 

yrkesförberedande program — något som de upplever som fördelaktigt i arbetet med att kvalificera 

elevernas tankar (Sandahl 2011, 153). Utifrån Biestas (2010) definition av begreppet 

subjektifikation kan detta också, enligt min egna uppfattning, vara en väsentlig resurs för 

medborgarbildning som faller inom förevarande dimension.  
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3. Teori 
I föreliggande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter och ramverk. Inledningsvis 

klargörs premisserna för formeringen av lärarnas uppfattningar om och erfarenheter av 

medborgarbildningen utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Sedan följer en ingående beskrivning 

av uppsatsens teoretiska ramverk, bestående av Gert Biestas socialisations-, kvalifikations-, och 

subjektifikationsdimensioner samt ramfaktorteori. Kapitlet avslutas med en konkretisering av hur 

ramverket skall tillämpas empiriskt. 

3.1. Läroplansteori   

Lärares uppfattningar om medborgarbildning och erfarenheter av uppdraget kan sägas handla om ett 

förhållande mellan ”det tänkta” och ”det möjliga” (Hultman 2011, 78). Att ett undervisningsinnehåll 

eller ett utbildningsrelaterat uppdrag blir ”det tänkta” och omvandlas till ”det möjliga” handlar om 

en process där olika faktorer har inflytande i olika skeden. Denna process kan beskrivas utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv. Läroplansteori handlar i grunden om vad som väljs ut som giltig 

kunskap i skolan och vilka mekanismer som påverkar detta urval på olika nivåer (Linde 2012, 100). 

Inom läroplansteori kallas nivåerna för arenor och är tre till antalet: formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan.  

 Inom formuleringsarenan formas grunden till ”det tänkta” av de föreskrifter som 

gäller i ett skolsystem, som t.ex. skollagen, läroplanen och kursplaner. Här bestäms bland annat 

vilka ämnen som skall studeras, hur stor del av tiden som skall tilldelas ämnena samt vilket innehåll 

ämnena skall ha av riksdag, regering och Skolverket (Linde 2012, 23; Öberg 2019, 10). I 

transformeringsarenan tolkas ”det tänkta” vilket resulterar i ”tillägg och fråndrag” (Linde 2012, 55). 

Enligt Linde (2012, 64) är lärarna huvudaktörerna inom transformeringsarenan. Här bildar de sig en 

uppfattning om medborgarbildningen, som sedan skall verkställas i undervisningen. Verkställningen 

äger rum inom realiseringsarenan, som berör kommunikationen och aktiviteten i klassrummet 

(Linde 2012, 73). Lärarnas erfarenheter av medborgarbildningen handlar om aspekter som kan 

relateras till både transformerings- och realiseringsarenan. ”Det möjliga” avser alltså förställningar 

som uppstår när lärarna gör anpassningar i tolkningsskedet eller i själva undervisningspraktiken.  

 Den process som skildrats ovan kan sammanfattas i två teoretiska grundantaganden: 

(1) i transformeringsarenan bildar lärare sina uppfattningar om eftersträvansvärd medborgarbildning 

och (2) i transformerings- och realiseringsarenan erhåller lärare erfarenheter av medborgarbildning 

utifrån vilka de ser möjligheter och utmaningar.  
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3.2. Teoretiskt ramverk  

3.2.1. Socialisation, kvalifikation och subjektifikation 

Analysen av lärarnas uppfattningar om medborgarbildning kommer att göras utifrån Biestas (2010) 

typologi om medborgarbildningens proportioner. Biestas resonemang är pedagogiskt-filosofiskt och 

kan användas för att diskutera hur undervisningen kan och borde vara (Sandahl 2015, 19). När 

lärare bildar sina uppfattningar om vilken medborgarbildning som är eftersträvansvärd, det vill säga 

när de transformerar styrdokumenten och gör ”tillägg och fråndrag”, uppstår en föreställning om 

”det tänkta” som kan tolkas utifrån Gert Biestas tre dimensioner: socialisation, kvalifikation och 

subjektifikation. Dimensionerna har beskrivits i uppsatsens inledning, men kommer här att ges en 

ingående förklaring och relateras till det utbildningssammanhang som uppsatsen centrerar kring. 

 Socialisation handlar om att eleverna skall ta del av de normer och värden som präglar 

samhället, det vill säga bli delar av vår partikulära sociala, kulturella och politiska samhällsordning. 

Detta handlar alltså om att fostra eleverna till existerande sätt att vara och agera, eller mer specifikt 

att producera medborgare utifrån detaljerade beskrivningar om vad en ”god” medborgare är (Biesta 

2010, 20-23). Socialisation har i teoretisk mening en konserverande effekt på samhället. Inom 

samhällskunskapsundervisningen realiseras detta till exempel genom att lärarna socialiserar in 

eleverna i värdegrunden och ett demokratiskt styrelseskick (Sandahl 2015, 19).  

 Kvalifikation beskrevs i inledningen som ett nuvarande ledande utbildningsmål och 

handlar om de kunskaper och förmågor som eleverna skall erövra inom undervisningen. Eleverna 

kvalificeras genom att skolan förser dem med kunskaper, färdigheter och förståelse som tillåter dem 

att ”göra något”, vilket kan syfta både till specifika ändamål som att förberedas för en yrkesposition 

eller fortsatta studier, men också mer generella vardagskunskaper (Biesta 2010, 19f). 

Kvalifikationsdimensionen har alltså en särskilt stark framtoning i dagens gymnasieskola, men den 

omfattar mer än endast förberedelser för arbetslivet. Det innefattar bland annat även erövrandet av 

kunskaper om medborgares rättigheter och skyldigheter samt politiska system, och förmågan att 

kritiskt granska politiska processer och praktiker (Biesta 2010, 23).    

 Subjektifikation handlar slutligen om att göra eleverna till subjekt, det vill säga att 

göra dem självständiga i relation till samhällsordningen; ett mål som står i direkt motsättning till 

socialisationsdimensionen (Biesta 2010, 21). Biesta (2010, 21, 75) menar att det är ovisst om all 

utbildning faktiskt bidrar till subjektifikation, men påpekar att all utbildning bör inkludera processer 

som låter eleverna bli mer autonoma och självständiga i deras tänkande och agerande. Detta kan 

enligt Biesta (2006, 71-76) åstadkommas genom att låta eleverna bryta in världen på deras egna 
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villkor, utan att på förhand ha preciserat vad denna värld består av. Mer konkret innebär detta att 

visa intresse för elevernas egna tankar och känslor samt skapa situationer där dessa får komma till 

ytan, men också möjliggöra reaktion på andras världsbilder i en social praktik. Biesta (2006, 35) 

poängterar att lärare också bör utmana elevernas världsbilder och bidra med motstånd. Motstånd 

skapas generellt genom att erbjuda pluralitet, mångfald och skillnad (Biesta 2006, 71-76). 

 De tre dimensionerna är endast separerade i terminologiskt avseende, i verkligheten så 

påverkar de varandra och kan därför bäst illustreras med ett venndiagram (Biesta 2010, 22). Enligt 

Biesta (2010, 24) bör samtliga också ingå i medborgarbildningen. Målet med undervisningen bör 

därmed inte vara att enbart rikta in sig på antingen socialisation, kvalifikation eller subjektifikation. 

Politisk kunskap och förståelse (kvalifikation) kan till exempel anses vara viktiga element för 

utvecklandet av icke-bestämda sätt att vara och agera (subjektifikation) (Biesta 2010, 22). Synergi 

är alltså möjligt, men som det har framkommit ovan kan det även uppstå motsättningar mellan 

dimensionerna, exempelvis mellan socialisations- och kvalifikationsdimensionen (Sandahl 2015, 

33). Det kan även uppstå motsättningar mellan subjektifikationsdimensionen och de två övriga. 

Enligt Sandahl (2015, 27) är det i mötet mellan dimensionerna som olika möjligheter och 

utmaningar i undervisningen kan framträda. 

3.2.2. Ramfaktorteori  

I en studie som avser undersöka vad som kännetecknar lärares upplevelser av möjligheter och 

utmaningar i undervisningen är ramfaktorteoretiskt tänkande aktuellt. Ramfaktorteori centrerar 

kring inflytandet av olika ramfaktorer, som i sin tur och kan definieras på följande sätt: 

”ramfaktorer är förhållanden som påverkar undervisningen och som bidrar till att främja eller 

hämma den på olika sätt” (Imsen 1999, 308). Det bör inte tolkas som att det råder ett direkt, kausalt 

samband mellan ramfaktorerna och den undervisning som lärarna åstadkommer; de är snarare 

omständigheter som möjliggör eller omöjliggör en viss typ av undervisning (Öberg 2019, 59).    

 Ramfaktorteorin har utvecklats över tid, mot bakgrunden av de utbildningspolitiska 

förändringar som tagit vid. Englund (1990) har beskrivit teoriutvecklingen utifrån tre faser. Den 

första fasen utgörs av den ursprungliga ramfaktorteorin som kännetecknas av ett starkt fokus på 

staten och dess intentioner utifrån styrdokumenten. Tankarna utvecklades på 1960-talet mot 

bakgrunden av den välfärdsstatliga skolan och idén om en likvärdig utbildning för alla, vilket 

föranledde framväxten av explicit statlig styrning i form av detaljerade kursplaner, ekonomisk 

styrning och regelstyrning (Englund 1990, 25-29).  
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 Det andra steget i ramfaktorteorins utveckling kännetecknas av större uppmärksamhet 

mot det historiskt-samhälleliga sammanhanget, samt ett läroplansteoretiskt perspektiv med 

hänsynstagande till inre strukturer vilket inbegriper faktorer inom realiseringsarenan. 

Hänsynstagandet till fler ramfaktorer åtföljdes också av en minskad detaljstyrning av skolan, med 

rötter i styrdokumenten från år 1980 (Englund 1990, 25-29). Detta inledde förändringsprocessen 

mot en mer målstyrd skola, vilket senare kom att utvidgas och fördjupas i 1990-talets 

utbildningsreformer som satte decentralisering och målstyrning i det främsta rummet. Statens 

värdering av lika villkor byttes då ut mot ett ökat intresse för vilka resultat som den pedagogiska 

verksamheten genererade (Öberg 2019, 59). I linje med detta kännetecknas Englunds tredje stadium 

av att alla nivåer har inbegripits: från politisk nivå till den enskilda läraren (Englund 1990, 29).  

 Kortfattat kan det alltså sägas att ramfaktorteorin har, i takt med den ökade 

decentraliseringen och resultatstyrningen, gått från att ha varit dominerat av ett perspektiv inriktat 

på ”samspelet mellan samhällsutvecklingen i stort och framväxten av olika läroplaner” (Linné 1990, 

60) till att omfatta flera infallsvinklar och ramfaktorer som har betydelse för undervisningens 

möjligheter och utmaningar. Ett utvidgat ramverk har tagits fram av Gunn Imsen (1999):  

(1) Pedagogiska ramar, som utgörs av lagar, förordningar och läroplanerna.  

(2) Administrativa ramar, som avser till exempel styrande organ, ämnessektioner, lärarlag, 

klasstorlek, regler för examination, bedömningsförfaranden samt schemat.  

(3) Resursrelaterade ramar, vilket omfattar till exempel läromedel, lokaliteter och 

undervisningstimmar. 

(4) Organisationsrelaterade ramar, vilket handlar om sociala förhållanden mellan lärare och lärare 

samt mellan lärare och elever.  

(5) Elevrelaterade ramar, som berör elevernas bakgrund och förutsättningar (Imsen 1999, 308f). 

3.3. Empirisk tillämpning 

3.3.1. Analys av lärares uppfattningar om medborgarbildning  

Gert Biestas tre dimensioner om utbildningens funktion kommer att användas som analysverktyg i 

bearbetningen av lärarnas uppfattningar om medborgarbildningen. Dimensionerna kan med fördel 

användas för att beskriva olika delar av lärarnas målsättningar, därför att det är just olika mål med 

undervisningen som typologin avser synliggöra. Utifrån den beskrivning av Biestas begrepp som 
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angetts ovan kan de framstå som något abstrakta, vilket föranleder konkretisering utifrån 

undersökningens kontext.  

 Socialisation kommer att primärt översättas till mål som syftar till att eleverna skall 

anamma de normer och värderingar som symboliserar värdegrundsuppdraget samt legitimerar den 

rådande samhällsordningen. Erövrandet av kunskaper och förmågor som riktar sig mot ett 

användande i elevernas fortsatta studie-, yrkes-, och samhällsliv kommer att tolkas som 

kvalifikation. Subjektifikation kommer på ett övergripande plan att förstås som undervisning vars 

syfte är att ge plats åt elevernas egna tankar och känslor, och möjliggöra förändring av elevernas 

livsvärldar, utan att på förhand ha bestämt vilken riktning förändringen skall ta. I undersökningen 

relateras subjektifikation till mål som syftar till att eleverna skall ge utlopp för något och mötas av 

något annat: reaktionen och mötet är alltså de centrala komponenterna. Ett krav är därmed inte att 

undervisningen bedrivs i enlighet med den deliberativa undervisningsformen. 

3.3.2. Analys av lärares erfarenheter av medborgarbildning  

När undersökningen om lärarnas uppfattning om uppdraget är gjord, följer en analys av 

möjligheterna och utmaningarna med att förverkliga socialisation, kvalifikation och 

subjektifikation. Här kommer ramfaktorteorin till användning. Erfarenheterna av möjligheter och 

utmaningar kommer att relateras till pedagogiska, administrativa, resursrelaterade, 

organisationsrelaterade eller elevrelaterade ramar. Mot bakgrunden av undersökningens strävan 

efter att beskriva vad som kännetecknar programöverksridande och programspecifika 

förutsättningar kan några kategorier anses vara av större intresse. Ett intuitivt urval utgörs av de 

pedagogiska, resursrelaterade och elevrelaterade ramarna. Pedagogiska ramar kan i första hand 

tänkas ha betydelse på grund av de utmaningar som lärare uttryckt kring styrdokumenten i bland 

annat Öbergs (2019) avhandling, men också de möjligheter och utmaningar angående 

samhällskunskapsämnet som Sandahl (2015) lyfter fram. Inkluderingen av de resursrelaterade 

ramarna rör skillnaderna i samhällskunskapsundervisningen omfattning mellan programformerna, 

samt den forskning som bekräftat betydelsen av detta för undervisningen i allmänhet (Öberg 2019, 

279). Elevrelaterade ramar bör ses som centrala mot bakgrunden av de socialt förankrade 

skillnaderna mellan undervisningens villkor som presenteras i tidigare forskning. Trots den viktning 

som här har gjorts, är ramverket i sin helhet också betydelsefullt för undersökningen. Detta kan inte 

minst motiveras med utgångspunkt i uppsatsens deskriptiva ambition. 
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4. Metod 
I föreliggande kapitel beskrivs undersökningens metodologiska grundvalar och tillvägagångssätt. 

Inledningsvis presenteras den valda metoden för insamling av material, en beskrivning av studiens 

förberedande arbete och intervjufrågorna. Sedan följer en redogörelse för studiens genomförande 

och tillvägagångssätt samt en metoddiskussion. Avsnittet avslutas med en återgivning av 

huvuddragen i den materialbearbetning som genererat innehåll och struktur för den empiriska 

genomgången och analysen.  

4.1. Datainsamlingsmetod 

I föreliggande studie är det samhällskunskapslärare som är den centrala analysenheten. Det är deras 

uppfattningar om och erfarenheter av medborgarbildning — samt relationen mellan parametrarna 

— som är av intresse, vilket gör intervjuer till en lämplig metod för insamling av data (Bryman 

2008, 467). Vidare kan valet att använda sig av intervjuer motiveras utifrån att det är erfarenheter 

som är i fokus och därmed händelser som redan ägt rum, något som man på ett fördelaktigt sätt kan 

fånga genom en intervjustudie (Bryman 2008, 466-468).  

 Eftersom min undersökning riktar in sig på att fånga intervjupersonernas uppfattningar 

och upplevelser, och därmed inte söker på förhand bestämda svar, behövs mindre struktur i 

intervjuerna. Detta erhålls genom halvstrukturerade intervjuer, vilket är en form av kvalitativ 

intervju. En halvstrukturerad intervju skiljer sig från en ostrukturerad intervju genom att i den förra 

ställs samma frågor till alla respondenter, medan respondenten har större inflytande över frågorna i 

den senare (Nilsson 2014, 150). Då jag vill undersöka uppfattningar om och erfarenheter av ett 

teoretiskt specificerat begrepp — medborgarbildning — och har ett behov av att kunna jämföra 

respondenternas svar på ett systematiskt sätt, är vederbörande intervjuform att föredra. 

 Att använda sig av kvalitativa intervjuer kan också anses som givande om en studie 

närmar sig ett forskningsområde där det saknas grundläggande kunskap (Nilsson 2014, 149). Detta 

kan relateras till studiens deskriptiva ansats, som i första hand avser besvarandet av frågan om vad 

det är för möjligheter och utmaningar som lärare möter i undervisningen som rör 

medborgarbildning. Bland de svar som getts på denna fråga saknas ett hänsynstagande till skillnader 

mellan studie- och yrkesförberedande program, vilket jag däremot avser göra genom att undersöka 

kännetecken hos programöverskridande och programspecifika förutsättningar. 
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4.2. Förberedelse 

Ett centralt moment i det förberedande arbetet inför en intervjustudie är att formulera relevanta 

intervjufrågor. Denna förberedelse kan se ut på många olika sätt och kan variera från att skriva ner 

ett par enstaka teman eller frågor till att skapa mer struktur med detaljerade frågor och stödfrågor 

eller kommentarer (Nilsson 2014, 156). I en halvstrukturerad intervju utgörs intervjuplanen 

vanligen av frågor som belyser aspekter av ett teoretiskt begrepp som undersökningen bygger på. 

Intervjuaren utgår då från att fenomenet som undersöks är känt sedan tidigare och begreppet ges 

även en bestämd teoretisk betydelse (Lantz 2013, 44, 73f), vilket innebär att denne karaktäriserar 

fenomenet och bestämmer dess kvaliteter (Lantz 2013, 45). Medborgarbildningsbegreppets 

avgränsning (se 1.1. Centrala begrepp) medför alltså, i detta sammanhang, struktur. 

 Hur strukturerade intervjufrågorna skall vara väljs i regel efter syftet med studien och 

intervjuarens egna kompetens (Nilsson 2014, 156). Frågeformuleringarna bestäms också av om 

intervjupersonerna uppfattas som respondenter eller informanter. En informant ger intervjuaren 

information om forskningsfrågan, medan en respondent delger åsikter och uppfattningar (Nilsson 

2014, 160). Då det är lärarnas uppfattningar om och erfarenheter av medborgarbildning som 

studeras bör intervjupersonerna i första hand betraktas som respondenter. Att undersöka 

uppfattningar om och erfarenheter av något implicerar också att det är relationen mellan individens 

uppfattning och begreppet som är centralt. En sådan inriktning bör ge intervjupersonerna möjlighet 

att lämna fria svar (Lantz 2013, 66), vilket också är väsentligt i en respondentintervju. Öppna frågor 

möjliggör även kvalitativ analys (Lantz 2013, 46), vilket är nödvändigt om syftet är att nyansera ett 

område. För att kunna sammanföra mina anspråk har jag därmed valt att formulera relativt öppna 

huvudfrågor som speglar uppsatsens centrala frågeställningar, men för att inte behöva kompromissa 

förutsättningarna till jämförelse har jag har tillfört struktur genom stödord och stödfrågor.    

 Sammanfattningsvis kan det alltså hävdas att intervjustudiens mer strukturerade 

egenskaper ligger i att den utgår från ett på förhand definierat begrepp, att den har preciserade 

frågor samt stödord och stödfrågor, medan öppenheten ligger i huvudfrågornas utformning. Härnäst 

följer en kort beskrivning av intervjuguiden och intervjufrågorna. 

4.2.1. Intervjufrågor 

Intervjuguiden (se Bilaga 3) som utformats för undersökningen i fråga inleds med en 

bakgrundsfråga. Bakgrundsfrågor tjänar till att göra intervjusituationen mer bekväm (Nilsson 2014, 

156), men kan även anses som viktiga för att kunna sätta respondenternas svar i ett sammanhang. 

Bakgrundsinformation underlättar för intervjuaren att förstå centrala aspekter av den situation som 
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respondenten befinner sig i (Lantz 2013, 72f). Här har jag valt att ställa frågor om faktorer som 

ålder, ämneskombination, antal år av yrkeslivserfarenhet, vilka gymnasieskolor och vilka program 

som respondenterna har undervisat på. Frågan om vilka skolor som lärarna har jobbat på anses vara 

viktig, eftersom socioekonomiska förutsättningar kan variera från skola till skola och därmed ha 

betydelse för tolkningen av resultatet.  

 Efter den inledande bakgrundsfrågan följer de mest väsentliga frågorna som rör 

undersökningens centrala begrepp: medborgarbildning. Här har intervjuguiden delats upp i två 

teman där det det första berör uppfattningar om medborgarbildning, och det senare erfarenheter av 

medborgarbildning. Tanken med detta upplägg är att respondenterna först får resonera kring sina 

målsättningar, som de sedan kan återgå till när de redogör för sina erfarenheter av möjligheter och 

utmaningar. Det första temat inleds med en allmän fråga om respondenternas uppfattning om 

medborgarbildning inom samhällskunskapsämnet. Efter detta följer en mer detaljerad fråga, som 

handlar om vad lärarna vill att eleverna skall lära sig när det kommer till medborgarbildning. Till 

denna fråga har ett antal stödord bifogats: kunskaper, förmågor, attityder och erfarenheter. Dessa 

relaterar direkt till den teoretiska definitionen av medborgarbildning, som lärarna har fått ta del av 

innan intervjuerna (se Bilaga 2). Jag har valt att inte operationalisera dessa begrepp därför att det är 

målsättningen med undervisningen som är av centralt intresse, inte själva ämneskunnandet. Här är 

det önskvärt att respondenterna pratar fritt om ambitionen med sin samhällskunskapsundervisning 

och därför bör stödorden endast ses som riktgivande. 

 Det andra temat, som tangerar erfarenheter av medborgarbildning inriktar sig på 

likheter och skillnader mellan erfarenheterna på studie- och yrkesförberedande program. Den första 

frågan berör liketer och lyder ”Vilka programöverskridande möjligheter och utmaningar ser du för 

att nå din målsättning?”, medan den andra frågan är formulerad på samma sätt, men fokuserar 

istället på skillnader eller programspecifika möjligheter och utmaningar.  Till den senare frågan har 7

jag också bifogat två stödfrågor, som ber respondenterna att skilja på skillnader som kan hänföras 

till styrdokument och till eleverna. Mot bakgrunden av uppsatsens teoretiska grundval är det främst 

skillnader mellan eleverna som är väsentligt, vilket motiverar frågans inkludering. Frågan om 

styrdokumentens betydelse har tagits med då det i dessa manifesteras skilda förutsättningar i form 

av till exempel undervisningstid, vilket innebär att de därmed kan tänkas komma på tal. 

Intervjuguiden avslutas med frågan ”Finns det något mer du vill tillägga?”, där respondenterna får 

 Till dessa frågor har också bifogats den alternativa formuleringen ”vilka möjligheter och utmaningar såg 7

du?” för respondenter som refererar till tidigare yrkeserfarenhet. Det har även bifogats två rutor med ett 
förtydligande av vad jag menar med frågan. Detta har gjorts därför att det är viktigt att alla som delar i 
studien uppfattar frågorna på samma sätt (Nilsson 2014, 159).
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möjligheten att delge ytterligare information som de anser är betydelsefull för undersökningen. 

Utöver de huvudfrågor, stödord och stödfrågor som anges i intervjuguiden ställs även följdfrågor 

(Nilsson 2014, 156), som kan fördjupa resonemang som är intressanta för studien.  

4.3. Urvalsmetod  

Eftersom syftet med undersökningen är att analysera vilka utmaningar och möjligheter som 

samhällskunskapslärare möter när de skall realisera sina uppfattningar om eftersträvansvärd 

medborgarbildning inom två olika gymnasiala programformer, har gymnasielärare i 

samhällskunskap valts för intervju. Då jag även har för avsikt att studera om det finns 

programöverskridande och programspecifika utmaningar och möjligheter har jag velat intervjua 

lärare som har erfarenhet av undervisning inom både studie- och yrkesförberedande program. Detta 

innebär att jag har behövt använda mig av ett strategiskt urval när jag letat efter respondenter. Mer 

specifikt innebär detta att jag har utgått från ett par på förhand uppställda kriterier när jag har sökt 

efter respondenter (Nilsson 2014, 152f). Urvalskriterierna för det empiriska materialet utgörs av 

följande: (a) lärare som undervisar i samhällskunskap, (b) lärare som har erfarenhet av 

undervisning på gymnasiet och (c) lärare som har erfarenhet av undervisning på både studie- och 

yrkesförberedande program. 

 För att kunna hitta respondenter som uppfyller urvalskriterierna har även  

snöbollsurval använts, vilket innebär att forskaren ber en informant att identifiera relevanta 

respondenter (Nilsson 2014, 152f). I mitt fall har informanterna varit rektorer, i första hand på 

skolor som tillhandahåller både studie- och yrkesförberedande program. En initial avsikt var att 

hitta respondenter som är verksamma inom mitt närområde, i syfte att möjliggöra fysiska möten 

med begränsade resurser i form av tid och ekonomiska medel. En strävan efter att optimera chansen 

att hitta intervjupersoner ledde emellertid till att avgränsningen utökades till att inkludera flera 

kommuner i norra Sverige. Vad gäller antalet respondenter var den primära målsättningen fyra, men 

till följd av låg respons fick jag nöja mig med tre — trots utvidgad geografisk omfattning.  

 Ett snävare urval ger sämre premisser för återspegling av variationen inom 

målgruppen (Dalen 2015, 64), vilket i detta fall är gymnasielärare inom samhällskunskapsämnet. 

Behovet av ett större urval kan däremot anses vara något mindre mot bakgrunden av det 

erfarenhetsrelaterade kriteriet (Nilsson 2014, 154f). Utan detta kriterium hade urvalet behövts 

expanderas för att få variation med avseende på programform; det vill säga hänsyn hade behövt tas 

till att erfarenheter inom både studie- och yrkesförberedande program är representerade. Däremot 

kan det anses nödvändigt med variation inom programformerna, vilket har åstadkommits trots ett 
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l i tet urval. Inom den studieförberedande programformen är erfarenheter från 

Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet 

representerade. Bland den yrkesförberedande programformen är variationen desto större: här 

framträder Barn- och Fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och 

transportprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet, med flera.  

 Variation har även skapats med avseende på variablerna kön, ålder, arbetserfarenhet, 

skola och kommun. De två sistnämnda faktorerna innebär att respondenternas närmiljöer ser olika 

ut. Mot bakgrunden av det potentiella inflytandet av sociala faktorer finns det särskilt två förbundna 

aspekter av närmiljöerna som är av intressanta för studien: socioekonomiska förutsättningar i form 

av utbildningsnivå (SCB 2016, 1) samt dess variation mellan kommungrupper. Utbildningsnivån är 

till exempel lägre inom landsbygdskommuner (SCB 2018, 9f). Utifrån Sveriges Kommuner och 

Landstings (2016, 15) kommungruppsindelning från år 2017 representeras här erfarenheter från 

skolor som är fördelade på en större stad, en pendlingskommun nära en större stad samt en 

landsbygdskommun. 

4.3.1. Om respondenterna  

Nedan följer en redogörelse för respondenterna utifrån ämnesbakgrund, vilken typ av 

kommungrupp som de är verksamma inom, vilka program som de har undervisat på samt 

ungefärligt antal år i yrkeslivet. Ålder har utelämnats. Lärarna beskrivs här med fingerade namn: 

 Åsa undervisar för närvarande enbart i samhällskunskap på en gymnasieskola som 

ligger i en större stad. Hon har erfarenheter från undervisning på bland annat Vård- och 

omsorgsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet samt Barn- och 

fritidsprogrammet. Hennes arbetslivserfarenhet sträcker sig över lite mer än 20 år.  

 Anna är samhällskunskaps- och historielärare. Hon har bland annat undervisat på en 

gymnasieskola som är belägen i en landsbygdskommun. Anna har erfarenheter från undervisning på 

Samhällsvetenskapsprogrammet samt ett flertal yrkesförberedande program, däribland El- och 

energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och 

Bygg- och anläggningsprogrammet. Hon har jobbat som lärare i lite mindre än 5 år. 

 Folke har en ämneskombination som består av samhällskunskap och idrott. Han är 

verksam på en gymnasieskola som är belägen i en pendlingskommun nära en större stad. Han har 

undervisat på bland annat Ekonomiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och 

transportprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Industritekniska programmet. Folke har 

arbetat som lärare i lite mindre än 5 år. 
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4.4. Genomförandet 

Som det tidigare omnämndes har rektorer använts som informanter för att hitta frivilliga deltagare 

till undersökningen. Inledningsvis skickades ett mail till informanterna (se Bilaga 1), i vilket det 

framkom vilka urvalskriterier som gäller för intervjustudien, att intervjuerna bör ta plats under 

februari månad samt att det handlar om insamling av material för ett examensarbete. De tre lärare 

som svarade och tillkännagav deras möjlighet att ställa upp på en intervju informerades i början på 

februari om vad studien ämnar undersöka via ett missivbrev (se Bilaga 2). Bortsett från den 

information som framkom i detta skede gavs inga ytterligare detaljer om studien innan 

intervjutillfällena. Enligt Gunilla Eklund (2012, 3) är det inte lämpligt att ange information om 

specifika forskningsfrågor i förväg. I samband med missivbrevet bestämdes också preliminär tid 

och plats för genomförandet utifrån respondenternas förutsättningar, men i två av fallen kom tiderna 

att ändras. Det beslutades även om att två av intervjuerna skulle vara fysiska och att den tredje 

skulle ske via ett videomöte i Skype. De fysiska intervjuerna ägde rum vid en av respondenternas 

arbetsplats samt i ett grupprum vid Umeå universitet.  

 Vid intervjutillfällena gick jag först igenom de forskningsetiska principer som gäller 

för undersökningen. Sedan fick respondenterna läsa igenom de frågor som presenteras i 

intervjuguiden (se Bilaga 3) och vid behov be om ytterligare förklaringar. Intervjuerna var 

huvudsakligen strukturerade efter intervjuguiden, men det förekom också avsteg — särskilt genom 

att olika frågeställningar besvarades i samband med andra. Skillnaderna och likheterna mellan 

programformerna diskuterades exempelvis vanligen i omvänd ordning eller tillsammans. Detta gav 

intervjun en något mindre strukturerad prägel än vad som var tänkt. Som förmodat blev även 

styrning i form av följdfrågor aktuellt vid tillfällen då respondenterna kom in på betydelsefulla 

områden, men också när frågor endast delvis besvarades. 

 Vad gäller tidsanspråk tog intervjuerna totalt 25, 30 respektive 38 minuter att 

genomföra. I enlighet med respondenternas samtycke spelades intervjuerna in via dikotonprogram 

på antingen mobiltelefon eller dator, eftersom det ger intervjuaren friheten att koncentrera sig på 

ämnet och dynamiken (Kvale & Brinkman 2014, 218). För att tydligare kunna se vilka områden 

som med fördel kunde utvecklas under intervjuns gång valde jag att också föra stödanteckningar, 

även om detta kan motverka fördelarna med inspelningen (Ahlberg 2004, 76; Kvale & Brinkman 

2014, 219). Enligt Karin Ahlberg (2004, 76) avgör samtalssituationen om stödanteckningar gynnar 

eller missgynnar undersökningen, och mot bakgrunden av detta tolkades anteckningar som ett sätt 

att underlätta de ostrukturerade elementen. För att kunna analysera samtalen utifrån respondenternas 

egna ord transkriberades intervjuerna, vilket utvecklas i avsnittet 4.6. Materialbearbetning. 
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4.5. Metoddiskussion  

4.5.1. Etiska överväganden  

I samband med undersökningens genomförande och det påföljande arbetet med att analysera och 

presentera resultatet har jag utgått från de fyra forskningsetiska principer som föreskrivs av 

Vetenskapsrådet (2002). Den första grundsatsen kallas informationskravet och innebär att forskaren 

informerar respondenterna om vad studien avser undersöka och för vilket ändamål, att deltagandet 

är frivilligt och att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, 7). 

Informationskravet efterlevdes delvis redan i mailet som skickades till rektorerna, där det framkom 

att undersökningen rörde ett examensarbete. Ytterligare information delgavs i missivbrevet som 

skickades ut till respondenterna: här omnämns bland annat studiens syfte och att Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer kommer att efterföljas. Vid intervjutillfällena redogjordes det också för 

de områden som principen omfattar.  

 Samtyckeskravet är den andra etiska riktlinjen och innebär att respondenterna själva 

skall få bestämma om sitt deltagande och att forskaren har tagit del av detta samtycke 

(Vetenskapsrådet 2002, 9). Då undersökningens målgrupp inte innefattar minderåriga är inte intyg 

av målsman aktuellt, men i övrigt har medgivande inhämtats i samband med att respondenterna 

anmälde intresse för att delta i undersökningen samt genom att deltagarna inte har velat avbryta sin 

medverkan vid något tillfälle.  

 Den tredje principen är konfidentialitetskravet, som inbegriper att obehöriga inte skall 

kunna ta del av personuppgifter som rör respondenterna, samt att deltagarna inte skall kunna 

identifieras av utomstående personer (Vetenskapsrådet 2002, 12). I missivbrevet framhölls att 

uppgifter om lärare, skolor och ort kommer att anonymiseras i uppsatsen. Föreliggande krav 

förtydligades också vid intervjutillfällena. När det kommer till presentationen av datan har jag 

endast valt att inkludera den bakgrundsinformation som påvisar variation inom betydelsefulla 

variabler så som kön, ämneskombination, kommungrupp, antal yrkesverksamma år och 

gymnasieprogram som lärarna har undervisat på. Könsneutrala namn har inte använts av denna 

anledning, men däremot har ålder utelämnats i syfte att ytterligare stärka konfidentialiteten.  

 Vetenskapsrådets fjärde och sista anvisning kallas nyttjandekravet. Principen 

implicerar att informationen som fås av deltagarna, både i form av personuppgifter och data som är 

insamlad för forskningsändamål, inte bör användas för andra syften än det som föreskrivs av den 

givna undersökningen (Vetenskapsrådet 2002, 14). Det material som insamlats för vederbörande 

undersökning har strikt nyttjats för det utsatta ändamålet.  
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4.5.2. Reliabilitet och validitet  

Inom kvalitativ forskning används vanligen begreppen validitet och reliabilitet för att diskutera 

undersökningens kvalitet. Termerna har sitt ursprung i den positivistiska och realistiska  

forskningstraditionen, vars huvudsakliga mål är att objektivt testa hypoteser och bidra med 

förklaringar till kausala samband. I kvalitativa undersökningar är syftet snarare att fördjupa 

förståelsen för olika fenomen, vilket innebär att begreppens endast kan används i den utsträckning 

som undersökningens design tillåter (Justesen & Mik-Meyer 2011, 33-35). Det bör därmed noteras 

att nästkommande diskussion förs utifrån förevarande kontext.  

 Validitetsbegreppet är relativt användbart inom kvalitativ forskning och handlar i 

grunden om ifall undersökningens resultat faktiskt svarar på den givna forskningsfrågan, det vill 

säga om det som var tänkt att studeras faktiskt har studerats (Justesen & Mik-Meyer 2011, 33-35). 

Vidare kan man skilja på intern och extern validitet: den förra handlar om överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och teoretiska begrepp, medan den senare berör möjligheten till 

generalisering (Bryman 2018, 465-467). Den interna validiteten är hög för vederbörande 

undersökning utifrån faktumet att observationerna kommer från ett urval inom den bestämda 

målgruppen och till följd av respondenternas bekantskap med det teoretiska begreppet. Vidare 

stärks även den interna validiteten genom valet att använda lärare som analysenhet i en studie där 

fokuset riktar sig mot uppfattningar och erfarenheter. Den interna validiteten försvagas däremot om 

lärare baserar sin målsättning på innehållet i styrdokumenten när uppfattningen egentligen är av 

annorlunda karaktär. Men eftersom lärare gör ”tillägg och fråndrag” vid tolkningen kan det 

personliga i uppfattningarna ändå förmodas, och konfientialitetskravet torde försäkra detta 

ytterligare. 

 Undersökningens externa validitet kan å andra sidan inte bekräftas i samma 

utsträckning. Trots en viss grad av variation är urvalet som studien omfattar för litet för att kunna 

göra anspråk på generaliseringar till målgruppen. Att det inte går att dra slutsatser kring fall utöver 

de undersökta innebär dock inte nödvändigtvis att studien är betydelselös. Ett sätt att argumentera 

för dess bärkraft är förlägga generaliseringsbördan på användaren. Utifrån detta perspektiv ligger 

undersökningens värde i att andra kan känna igen tolkningarna eller gestaltningarna av fallen i 

andra fall. Detta handlar om att bidra till ett lager av gestaltningar i syfte att andra skall kunna lägga 

märke till dem. Resonemanget är centralt inom praxisnära forskning, då undervisningens komplexa 

villkor reducerar möjligheten till förutsägbarhet (Larsson 2010, 63-66). Den variation som 

åstadkommits är därmed viktig för att fånga skilda uppfattningar och således bättra kvaliteten på 

tolkningarna (Larsson 2010, 60), men det är användaren som slutligen bedömer gestaltningarnas 
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giltighet och användbarhet. Det bör även framhållas att den externa validiteten förmodligen 

upplevts som hög av flera personer om urvalet och variationen hade utökats, vilket föranleder kritik 

av urvalsmetoden. I mitt fall hade till exempel ytterligare geografisk utvidgning, fler informanter 

eller färre urvalskriterier kunnat bistå med flera deltagare.  

  Reliabilitet handlar, till skillnad från validitet, om graden av precision i återgivningen 

av undersökningens metoder och replikerbarhet — det vill säga i vilken utsträckning det går att 

upprepa studien och komma fram till samma resultat (Justesen & Mik-Meyer 2011, 33-35). Detta 

benämns vanligen extern reliabilitet, vilket skiljer sig från intern reliabilitet som istället handlar om 

tolkningspraxisen inom ett forskarlag (Bryman 2018, 465). Här är endast den externa reliabiliteten 

relevant, men med förbehåll: det går inte att frysa de sociala betingelser eller kontexter som 

materialet för denna studie bygger på (Bryman 2018, 465), vilket påverkar replikerbarheten. 

Däremot stärks den externa reliabiliteten genom redogörelsen för undersökningens 

tillvägagångssätt, transkriberingsmetod och kodningsförfarande. Ytterligare förbättring hade kunnat 

åstadkommas genom testintervjuer, vilket hade bidragit med en beredskap som eventuellt minskat 

potentiella störningsmoment som minimal responses  och ökat regelbundenheten i följdfrågorna.  8

4.6. Materialbearbetning  

4.6.1. Transkriberingsmetod 

Att skriva ut en intervju handlar om att transformera en muntlig diskurs till en skriftlig (Kvale & 

Brinkman 2014, 217f), och kan därmed betraktas som det första steget i en analytisk process. 

Transkriberingsarbetet kan ta olika utformning beroende på faktorer som materialets natur och 

syftet med undersökningen. En utskrift som skall vara föremål för en språklig analys kräver till 

exempel mer detaljer och precision är en som ska användas för meningsanalys eller ingå i en 

offentlig berättelse (Kvale & Brinkman 2014, 221-224). För vederbörande studie är det senare 

alternativet aktuellt och därför har en mer formell, skriftspråklig karaktär valts ut. Mer konkret 

innebär detta ett uteslutande av pauser, hummanden, enstaviga inlägg och upprepningar, samt  

infogade punkter, komman och citattecken. Det har även förekommit enstaka meningskorrigeringar. 

En transkriberingsmodell av denna karaktär medför risken att vissa viktiga delar av samtalets 

mening går förlorade (Ahlberg 2004, 80), och därför har jag valt att behålla några talstilsspecifika 

aspekter som inte kompromissar läsbarheten. Till dessa hör dels dialektala uttryck samt 

 Minimal responses är uttryck som ”mm”, ”hm”, ”ja” och ”okej" (Swedish Institute 2015), som används av 8

lyssnaren i samtal för att signalera engagemang (Fellegy 1995, 186). 
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utfyllnadsord, och dels symboler och konventioner för att markera om något uttalats med skratt i 

rösten (* *), betonats (fetstilat ord) eller angetts med kraftig röstvolym (VERSALER). Ord som 

varit ohörbara har getts beteckningen [xx]. 

4.6.2. Kodningsmetod  

Det transkriberade intervjumaterialet har sedan bearbetats genom kodning. Kodning handlar om att 

reducera ett material till signifikanta beståndsdelar för att hitta centrala drag eller mönster (Lindgren 

2014a, 37). Kodningen kan vidare vara antingen tematisk/begreppsdriven eller datadriven. Med 

tematisk/begreppsdriven kodning menas att forskaren letar efter egenskaper som på förhand har 

bestämts utifrån teorier, litteratur, egna erfarenheter och tidigare forskning. Datadriven kodning 

innebär att forskaren angriper materialet med ett öppet sinne och formulerar koder relativt fritt 

(Lindgren 2014b, 50). I föreliggande studie har tyngdpunkten legat på den förstnämnda kategorin, 

men det finns även inslag av den senare.  

 Till följd av att intervjuerna blev mindre strukturerade än väntat gjordes en preliminär 

kodning utifrån begreppen uppfattningar om och erfarenheter av medborgarbildning i syfte att 

kunna presentera lärarnas utsagor på ett systematiskt och tydligt sätt. Erfarenheterna kodades även 

ytterligare utifrån uttryck för likheter och skillnader mellan studie- respektive yrkesförberedande 

program. Resultatet från föreliggande process presenteras i Kapitel 5, Empirisk genomgång. Den 

preliminära bearbetningen av materialet utgör vidare utgångspunkten för den egentliga kodningen, 

som berör undersökningens analytiska del.  

 I samband med analysen av lärarnas uppfattningar om medborgarbildningen har jag 

först kopplat lärarnas tal till de definitioner som getts begreppen socialisation, kvalifikation och 

subjektifikation (se 3.3. Empirisk tillämpning). Dessa har benämnts primära koder. Sedan har det 

bland föreliggande passager identifierats ytterligare kategorier som getts beteckningen sekundära 

koder. En av de sekundära koderna, interna medel, utgör ett samlingsbegrepp för koderna 

faktakunskaper, perspektivtagande och kritiskt tänkande. Föreliggande kodningsmetod har även 

tillämpats i den ramfaktorteoretiska analysen av lärarnas erfarenheter av medborgarbildningen.  

 Utvecklingen av de sekundära koderna innefattade i allmänhet ett betydligt friare 

angreppssätt än i den föregående kodningen, men de är också tydligt präglade av min förförståelse 

av det som studeras (Lindgren 2014a, 39f). För att understödja läsningen samt belysa inflytandet av 

min förförståelse, som uttrycks i de kriterier som bestämt vilka observationer som har hänförts till 

vilka koder, har ett kodningsschema bifogats för respektive del av analysen (se Tabell 1.1. och 

Tabell 1.2.). 
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Tabell 1.1. Kodningsschema för analysen av lärarnas uppfattningar om uppdraget 

Tabell 1.2. Kodningsschema för analysen av lärarnas erfarenheter av uppdraget 

27

Primära koder Sekundära koder Beskrivning 

Socialisation
Värdegrunden Målsättningar som syftar till att eleverna skall omfatta de normer och 

värderingar som uttrycks i värdegrunden.

Demokratins former 
och institutioner

Målsättningar som syftar till att eleverna skall inlemmas i och hysa 
tillit till det rådande demokratiska systemet.

Kvalifikation

Interna medel
Målsättningar som syftar till att kvalificera elevernas tänkande och 
verklighetsuppfattning på olika sätt. Kvalifikationen kan beröra 
faktakunskaper, perspektivtagande och eget/kritiskt tänkande.

Externa medel

Målsättningar som syftar till att kvalificera elevernas användande av 
former för deltagande och inflytande som det rådande demokratiska 
samhället tillhandahåller. Externa medel skiljer sig också från interna 
medel genom att de är ändamålsenliga. 

Subjektifikation
Reaktion Målsättningar som syftar till att eleverna skall ge utlopp för sina egna 

tankar och känslor i undervisningen.

Motstånd Målsättningar som syftar till att eleverna skall få möta pluralitet, 
mångfald och skillnad i undervisningen.

Primära koder Sekundära koder Beskrivning 

Pedagogiska 
ramar

Centralt innehåll Förutsättningar som handlar om det ämnesinnehåll som betonas i 
läroplanen.

Betygssystem Förutsättningar som handlar om läroplanens betygssystem och 
kunskapskrav.

Administrativa 
ramar Ämnessamverkan Förutsättningar som handlar om frånvaron eller närvaron av 

samarbete mellan olika ämnen.

Resursrelaterade 
ramar Tid Förutsättningar som handlar om tillgång eller brist på tid.

Organisatoriska 
ramar

Relationen mellan 
lärare och lärare Förutsättningar som handlar om relationen mellan lärarkollegor.

Relationen mellan 
lärare och elever Förutsättningar som handlar om lärarens relation till sina elever.

Elevrelaterade 
ramar

Inställning till studier Förutsättningar som handlar om elevernas motivation, 
målmedvetenhet och betygsintresse.

Inställning till ämnet Förutsättningar som handlar om elevernas intresse av och åsikter 
kring samhällskunskapsämnet och dess delområden.

Läs- och skrivvilja Förutsättningar som handlar om elevernas vilja att delta i 
arbetsformer och examinationer som innefattar läsning och skrivande.

Talvilja Förutsättningar som handlar om elevernas vilja att delta i muntliga 
arbetsformer och examinationer eller uttrycka sina åsikter muntligt. 

Förkunskaper Förutsättningar som handlar om olika kunskaper och förmågor eller 
den underbyggnad som eleverna bär med sig in i klassrummet.



5. Empirisk genomgång 
I föreliggande kapitel presenteras de svar som respondenterna gett på intervjufrågorna om 

undersökningens huvudsakliga brännpunkt: lärarnas uppfattningar om medborgarbildning och 

erfarenheter av uppdraget på studie- respektive yrkesförberedande program. Åsas, Annas och 

Folkes utsagor gestaltas var för sig i syfte att tydligare åskådliggöra uppfattningarnas och 

erfarenheternas relation till varandra samt svarens partikulära sammanhang. 

5.1. Åsas uppfattning om medborgarbildning 

När Åsa redogör för sin uppfattning om medborgarbildning inom samhällskunskapsämnet utgår hon 

från kursplanens syfte och mål. Hon hänvisar till skrivelser som påbjuder att lärare skall fostra 

elever utifrån demokratiska rättigheter, med målet att de skall vara samhällsmedborgare som är 

kapabla att delta och utöva sina rättigheter i samhället. Hon kopplar också medborgarbildningen till 

värdegrundsuppdraget och de diskrimineringsgrunder som detta bygger på. Åsa anser också att det 

finns en allmänbildningsaspekt i medborgarbildningen, som syftar till att eleverna skall kunna 

diskutera och vara delaktiga i olika politiska och värdegrundsrelaterade frågor. Hon belyser också 

att elevernas tillåtelse att bestämma över innehåll och examinationer, det vill säga utövandet av 

demokrati i undervisningen, kan ses som medborgarbildning. 

 När det kommer till de kunskaper som Åsa vill att eleverna skall lära sig i relation till 

medborgarbildningen menar hon att faktakunskaper generellt sett är viktiga för att eleverna skall 

kunna vara delaktiga. Här lyfter hon fram kunskaper om ideologier och hur det påverkar 

möjligheten till delaktighet som exempel: 

Man tittar på liksom på liberalismen, konservatismen, socialismen, fascismen, nazismen för att 
kunna förstå var vi är någonstans i samhället. ”Varför tänker partier som dom gör?” ”Varför går vi 
kanske mer ut till ett konservativt samhälle?” ”Och vad innebär det?”. Och att kunna läsa artiklar och 
kunna förstå det utifrån en slags ideologisk grund. Det kan jag tycka är en viktig sak som jag hoppas 
att eleverna börjar förstå (Åsa). 

Faktakunskaper betraktas alltså som en förutsättning för att uppnå en förståelse kring vilka 

föreställningar som ligger bakom partiers ställningstaganden, pågående samhälleliga processer och 

olika tidningsartiklar — vilket i sin tur påverkar deltagandets räckvidd. Vidare påpekar Åsa att 

faktakunskaperna kan hjälpa eleverna att forma egna åsikter samt bli medvetna om grunden till 

deras partipolitiska ställningstaganden. Detta relateras också till förberedelse för valdeltagande:  
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Mycket handlar ju om att man tänker att jag röstar på det här eftersom att den här partiledaren är 
ganska bra, eller den här enfrågan är jätteviktig för mig, men jag skulle vilja att man hellre börjar 
tänka mera ideologiskt: ”Var står jag?” ”Vad har det här partiet?” ”Vad är det för grund?” ”Är jag 
mer socialliberal?” ”Vilket parti stämmer in om man tittar på en fråga i ett bredare fält?” […] Det 
tycker jag är rent praktiskt, hur man kan använda en faktakunskap för att föra över till en egen 
analys, och så förhoppningsvis ett eget tänkande (Åsa). 

Vad gäller det egna tänkandet som Åsa hoppas att eleverna utvecklar, vill hon även att de skall nå en 

insikt om att politiska åsikter och val av parti är föränderligt och kan påverkas av olika faktorer: 

Och så pratar jag alltid också om att det här är ju föränderligt, det är ju inget statiskt tillstånd. Jag 
brukar säga att första gången jag röstade så röstade jag ju som mina föräldrar, men sen har jag ju 
aldrig röstat som dom. Så det här är ju liksom ett föränderligt system, man kan förändras utifrån ens 
livskontext och vilka man umgås med (Åsa). 

Vidare menar Åsa att faktakunskaper om ideologier och partier också kan vara en förutsättning för 

att eleverna skall kunna analysera andra områden inom samhällskunskapsämnet, däribland  

samhällsekonomi. Hon framhäver att kunskaperna kan användas för att belysa vilka politiska 

föreställningar detta bygger på:  

Man kan ju vara inne på samhällsekonomin också, hur man skall se på ekonomin, och en del inser 
ju att det här är politiska värderingar. Då går det ju att koppla tillbaks till politiska partier: ”Hur gör 
man för att åtgärda lågkonjunktur?” ”Väljer man att sänka skatter, höja bidrag eller låna?” ”Vem är 
det som för politiken, och vad finns det för grund för det?” (Åsa). 

 Utöver att använda faktakunskaper för att analysera samhället och sig själva anser Åsa 

att dessa också är en viktig grund för att eleverna skall kunna diskutera och debattera i politiska 

frågor — något som hon särskilt lyfter fram som betydelsefulla förmågor utifrån ett 

medborgarbildningsperspektiv. Här betonar hon också vikten av fakta som rör ideologier, men även 

information om olika aktuella politiska frågor. Fakta om politiska sakfrågor är en grund för att 

formulera för- och motargument i relation till en specifik sakfråga. Åsa noterar också att hon vill att 

eleverna tar reda på båda sidorna om det anordnas en debatt i någon fråga, men de blir vanligtvis 

tilldelade en sida att stå för. Utöver debatter framhävs skrivandet av argumenterande texter som ett 

sätt att öva förmågorna, vilket hon även anser att i sig självt kan vara något konkret som eleverna 

kan använda i samhällslivet om de till exempel vill skriva en insändare.  
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 Vid tal om attityder gör Åsa kopplingar till diskrimineringsgrunderna. Hon menar att 

attityder kan utvecklas genom att analysera fördomar, då det gör eleverna medvetna om varför de 

finns och hur de historiskt har uppstått. Utgångspunkt för analysen är vanligen olika utsatta grupper 

i Sverige. Fördomar mot vederbörande kan i konkret mening handla om skymford eller 

diskriminering vid jobbansökan. I detta sammanhang anser hon även att fakta i form av statistik från 

till exempel DO kan användas för att diskutera åtgärder: 

”Vad har DO för statistik och vad är det för anmälningar som ligger där?” Så blir ju analysen att de 
själva måste fundera på att varför det har blivit så och vad man kan göra åt det, både vad som görs 
och vad de själva kan tänka på: "Hur kan man förändra attityder i det här då?”(Åsa). 

Åsa framhäver också att hon har ambitionen att förändra attityder genom att ta upp diskussionen om 

stereotypiska bilder. I detta sammanhang exemplifierar hon med Disneys beslut att ta bort de 

sekvenser som innehåller stereotypiska bilder i Kalle Ankas jul. Hon framhåller att många 

ungdomar är upprörda över detta, men samtidigt upplever hon att de förstår varför man inte skall 

använda stereotypiska bilder när de väl når insikten om vad det innebär. En ytterligare 

diskrimineringsgrund som kommer upp i talet om attityder är kön, där Åsa också vill åstadkomma 

förändring genom att belysa strukturella ojämlikheter och hur detta missgynnar båda könen. När det 

kommer till feminism påpekar hon att killar ofta kan ha en negativ syn, vilket hon betraktar som ett 

utgångsläge för bildning. Det handlar då om att försöka få dem att inse att de också är ”förlorare i 

systemet” genom att belysa vilka som är överrepresenterade i självmordsstatistiken, oftare sitter i 

fängelset och vanligen har mindre vårdnadstid vid skilsmässa.  

 Vid tal om de erfarenheter som Åsa vill att eleverna skall möta i 

samhällskunskapsundervisningen poängterar hon betydelsen av att utgå från var eleverna befinner 

sig i livet. I samband med undervisningen om ideologier brukar hon be eleverna att fråga sina 

föräldrar vad de har för ideologisk grund, eller be dem förklarar varför de röstar på ett visst politiskt 

parti. Åsas uppfattning är att många ungdomar inte pratar om politiska frågor; det syftar därför till 

att göra diskussion om och reflektion kring politik till ett vardagsfenomen.  

5.2. Åsas erfarenheter av medborgarbildning 

När det kommer till likheter mellan förutsättningar för medborgarbildningen på studie- och 

yrkesförberedande program, eller programöverskridande förutsättningar, omnämner Åsa intresset 

för ämnet. För Ekonomiprogrammets del noterar hon att det förekommer men att det varierar från 
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klass till klass, men för Naturvetenskapsprogrammets räkning upplever hon att intresset för debatt 

och argumentation har ökat på senare tid. Förklaringen till naturelevernas ökade intresse tror hon att 

ligger i samhällskunskapsämnets ”friare” (Åsa) karaktär: det handlar inte bara om rätt och fel. 

Tidigare hade hon dock uppfattningen att det var just ämnets annorlunda prägel i förhållande till 

naturämnena som gjorde dem ointresserade. För det yrkesförberedande Barn- och 

fritidsprogrammet framhäver hon att det är svårare att väcka intresset på grund av att fler är 

skoltrötta och mindre motiverade till att vara i skolan. Samtidigt uppmärksammar hon att det finns 

områden som kan intressera dem i sammanhanget: 

Åsa: Det finns fler som är skoltrötta, om man säger det, som försöker liksom bara… De kanske 
skulle ha velat göra något annat och inte precis vara i skolan, och då blir det också svårare som 
lärare att försöka få igång dem. Men samtidigt så tycker jag att det finns ju mycket frågor som kan 
intressera dem, och tycka, någon glimt här och där. 
Intervjuare: Kan du ge exempel? 
Åsa: Det här med ideologier, alltså ideologier om de röstar själva. Och rösta på politiska partier 
(Åsa). 

Här framhävs det alltså att Barn- och fritidseleverna kan visa intresse vid deltagande i val av 

ideologier och partier, vilket hon vanligtvis anordnar i samband med undervisningen om områdena. 

Vid ett annat tillfälle i intervjun illustrerar hon också heterogeniteten i intressenivån på Barn- och 

fritidsprogrammet med ett exempel om elev som utbröt missnöje över svårighetsgraden i en 

samhällsorienterand yrkeskurs där de för tillfället behandlade Syrien och krigsbrott, varpå en annan 

elev utbrast: ”nämen det här är ju jätteintressant!” (Åsa). Vad gäller intresse förekommer det alltså i 

båda fall, men det skiljer sig med avseende på intressets omfattning — även inom 

studieförberedande program. Åsa framhåller också fördelarna med att Barn- och fritidsprogrammet 

läser kursen Samhällskunskap 1a2, vilket likställer möjligheterna till fördjupning. 

 En väsentlig skillnad mellan förutsättningarna på programformerna rör studievana och 

i vilken utsträckning eleverna tar till sig faktakunskaper, vilket Åsa betraktar som en 

grundförutsättning för en betydande del av den medborgarbildning hon premierar. Hon betonar 

särskilt vikten av faktakunskaper vid debatt och självanalys, men relaterar det också till intresse: 

  
[…] Om man har mer studievana är det lättare att ta till sig faktagrunden och förstå skillnaderna i 
ideologierna. Då man inte är så studievan, att man inte riktigt har tålamod och intresset att läsa och 
förstå det mer på djupet, då är det svårare att kunna debattera. Eller kunna känna ”Var är jag i det 
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här?” och börja fundera på det. För att kunna skapa ett eget intresse är det ju också så att du måste 
kunna saker (Åsa). 

I detta avseende är möjligheterna mer framträdande på de studieförberedande programmen. Här 

utmärker sig Naturprogrammet åter igen, vilket förklaras med deras målmedvetenhet:  

Naturelever är ju nästan i princip alltså så att dem är fokuserade på betyg, och då läser man ju alltid 
på djupet för att kunna nå så långt som möjligt, även om dom inte är intresserade av det. De har ju 
mera av en målsättning att ”Jag ska hit”, och då kan det ju finnas skillnad då på BF, där det kanske 
är mindre målsättning (Åsa).  

Den möjlighet på Naturvetenskapsprogrammet som ovan belysts genom jämförelse med Barn- och 

fritidsprogrammet återfinns också inom Ekonomiprogrammet, men med större variation. Åsa menar 

att studievana och målsättningar hos ekonomieleverna varierar mer från år till år än på 

Naturvetenskapsprogrammet. Hon framhåller här vikten av att ha betygsintresserade killar som 

agerar ledare i ekonomiklasserna och ”uppfostrar” (Åsa) resten av killarna. Men hon anmärker 

också att ”fokuset” (Åsa) på Ekonomiprogrammet oftast är lika bra som på Naturprogrammet. När 

det kommer till Barn- och fritidsprogrammet påpekar hon, utöver bristen på tydliga målsättningar, 

att de kan vara duktiga på att debattera, men att det kan bli ”grunt” (Åsa) med vilket hon menar brist 

på ”underbyggnad” (Åsa) i form av fakta. Detta, menar hon, kan sluta i ett ”tyckande” (Åsa): 

[…] Man kan prata om ett tyckande, man kanske tycker saker men man kan inte förklara varför man 
tycker så. Eller att man kanske inte har reflekterat över ”Jag tycker så här”, men om man börjar 
liksom skrapa på ytan så kanske man börjar trycka hål på det här. Därför egentligen tycker man inte 
så, utan man har liksom tagit upp det här tyckandet från den allmänna opinionen, och fått det via 
nätet eller någonting. Och börjar man skrapa på det, då kan man ju börja fundera om dem här liksom 
presenterar vetenskapliga fakta. Och då kanske man kommer på att ”Jaha, det kanske inte är så bra, 
det jag tycker” (Åsa). 

 Vad gäller Barn- och fritidsprogrammet nämner hon också att det blir mer individuell 

anpassning eftersom gruppen är mer heterogen när det kommer till prestationsnivå än vad de andra 

programmen är. Hon framhåller också att hon därför har mer muntliga examinationer på Barn- och 

fritidsprogrammet än på de andra, eftersom det annars hade blivit svårt att hinna med. 

Yrkeseleverna har även i allmänhet större inflytande över kursens utformning. Samtidigt påpekar 

hon att det finns ett större utrymme för att låta eleverna styra över kursens innehåll och 

examinationer på kursen Samhällskunskap 2 som Ekonomiprogrammet går. 
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5.3. Annas uppfattning om medborgarbildning 

När det kommer till Annas uppfattning om medborgarbildning framhåller hon för det första att det 

handlar om beredskap för vuxenlivet. Med detta avser hon bland annat att eleverna inte skall vara 

rädda för att besöka myndigheter, känna till begrepp och veta hur man skall påverka i samhället — 

både politiskt och för sig själv i arbetslivet. Hon uppfattar det däremot som att det på senare tid har 

”kokats ned” (Anna) till att förstå sammanhang och begrepp som förekommer på nyheterna, men 

anser själv att uppdraget berör en mer handgriplig förberedelse: 

[…] I min värld blir ju medborgarbildning det här lilla extra i undervisningen, som kan ge dem en 
verklighetsförankring till vad som händer om några år (Anna). 

Vad Anna mer konkreta menar med ”det lilla extra” framkommer i samband med att hon redogör för 

vilka kunskaper, förmågor, attityder och erfarenheter som hon vill att eleverna lär sig som en del av 

medborgarbildningen. Samtliga exempel som omnämns utgår från Annas önskan om att eleverna 

skall lära sig hur man påverkar sin egna situation och samhällsutvecklingen i sin helhet.   

 Bland de kunskaper som hon anser att eleverna borde anamma som en del av 

medborgarbildningen betonar hon särskilt civilkuraget. Detta anser hon att är centralt för att 

eleverna skall veta hur man gör vid kontakt med företag eller om de inte trivs med sin anställning. 

När det kommer till att förbereda eleverna för att kunna påverka politiskt omnämns också vikten av 

kunskaper om val för att de skall förstå att ”det är vi som bestämmer” (Anna). Hon hade också 

gärna sett att elever fick möta erfarenheter av till exempel direkt demokrati. Anna anser även att 

kännedom om hur man påverkar sin egna ekonomi hör till medborgarbildningen, och menar att 

kunskaper om Bank-ID och myndigheter kan syfta till detta. Utöver det som nämnts angående 

kunskaper och förmågor framhävs också betydelsen av att eleverna lär sig källkritik, vilket hon 

motiverar utifrån dagsaktuella fenomen som Trump och ”fake news” (Anna). När det slutligen 

kommer till attityder som Anna anser att eleverna bör utveckla säger hon följande: 

Jag känner att attityder, att det handlar om en attitydförändring, att man känner mindre 
politikerförakt till exempel, eller större intresse för att följa nyheter och sådana grejer (Anna). 

Den attitydförändring som Anna hade velat se genom sin undervisning handlar alltså om ett ökat 

förtroende för de som för politiken och ett ökat intresse för det som händer i samhället. 

Attitydförändringarna i denna riktning kan betraktas som en grundläggande förutsättning för att 
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eleverna också skall vilja påverka sin egen och andras situation i samhället genom de vägar som 

Anna anser att undervisningen bör upplysa eleverna om.  

5.4. Annas erfarenheter av medborgarbildning 

När Anna redogör för sina erfarenheter av medborgarbildningen ligger tyngdpunkten särskilt på de 

likheter mellan förutsättningarna på programformerna. Hon belyser först elevernas ointresse av 

samhällskunskapen eller allmänt negativa attityd till ämnet, vilket hon ser som en utmaning. Anna 

noterar även en annan utmaning som kopplas till ointresset: upprättandet av goda relationer till 

eleverna som en ingång till deras egna motivation. Om man som lärare lyckas med detta menar 

Anna att man kan ”göra skillnad” (Anna), vilket innebär att goda relationer och motivation också 

kan ses som möjligheter om de framgångsrikt etableras. Men i allmänhet blir arbetet med att uppnå 

detta svårt, eftersom tyngdpunkten då förskjuts i undervisningen. Hon exemplifierar detta med 

situationen på Samhällsprogrammet:  

Elevgruppen vi idag har på Samhällsprogrammet, det är dom som inte vet, men dom som har fått 
för sig att det är bra att gå ett studieförberedande program. Och betygen räckte inte till Natur. Det 
gör också att man har en väldigt omotiverad elevgrupp. Så att man jobbar mer med motivation och 
liksom lägger, som [xx] ”Det här är ett bra program, gör det bästa ni kan, och ansträng er lite till än 
och bara få baskunskaperna” [xx]. Man får ett annat fokus, ett annat ingångsläge, än att fokusera på 
hur kan vi få dom att liksom verkligen bli medborgare i samhället (Anna). 

I citatet ovan framgår det också en utmaning som Åsa omnämner i sin redogörelse för 

förutsättningarna på Barn- och fritidsprogrammet, det vill säga frånvaron av tydliga målsättningar. 

Anna påpekar också att Naturprogrammet, som kännetecknas av målmedvetenhet i Åsas skildring, 

skiljer sig från andra studieförberedande program med avseende på studieteknik: 

Jag har ju suttit i betygsdiskussioner med dom som har Naturprogrammet. Där kanske dom inte har 
förkunskaperna men där dom har studieteknik, dom vet att för att få bra betyg måste man ägna mer 
tid. Och den viljan ser jag ju, hör jag inte mina kollegor säga på Samhällsprogrammet, eller 
Teknikprogrammet, och ja vilket yrkesprogram som finns (Anna). 

Det är alltså inom föreliggande kontext som Annas tal om likheterna befinner sig; förutsättningarna 

på Samhällsprogrammet har likheter med dem på yrkesförberedande program, men de behöver inte 

nödvändigtvis vara särskilt lika på andra studieförberedande program. Bland de likheter som hon 

omnämner i talet om sina erfarenheter noteras dock inte bara relationer och motivation. Här 
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diskuteras också källkritiken, vilket hon beskriver som en ”grundutmaning” (Anna) på både studie- 

och yrkesförberedande program. Hon menar att eleverna upplever källkritiken i allmänhet som 

svårt, vilket Anna relaterar till bristfälliga förkunskaper och ringa erfarenheter av att ta till sig 

information från olika typer av medier. Hon utvecklar resonemanget på följande sätt: 

[…] Det är jättestora didaktiska utmaningar man har, för jag menar källkritik handlar ju inte bara 
om att söka svar, utan läsa mellan raderna, analysförmåga, slutledningsförmåga, ha bra 
ordförståelse, det är mycket. Dom ska ju tolka jättemycket texter, och då krävs det ju en del 
språkligt och analysmässigt. Och det är tufft för eleverna. Samtidigt så [xx] dom inte vana o läsa, 
kanske traditionella medier […] Och vissa tycker att dom kan, men när vi sätter dom på prov då, 
eller på prov, men alltså när man börjar ha genomgångar då ser vi att dom har inte så bra 
förkunskaper som dom trodde att dom hade (Anna). 

 Hittills har likheterna i förutsättningarna enbart berört eleverna, men Anna lyfter också fram 

några gemensamma nämnare som återfinns i styrdokumenten. En av dessa är det relativt omfattande 

centrala innehållet i läroplanerna, vilket hon uppfattar som ”omfattande”, ”uppspaltat” och 

”faktatungt”(Anna). Detta nödvändiggör ett fokus på faktakunskaper och ger därmed mindre frihet 

för lärarna att utforma undervisningen på önskat sätt. Här framhäver hon särskilt hur tillägget av 

området privatekonomi har påverkat förutsättningarna för hennes medborgarbildningen: 

Och det som är skillnaden mot när jag började som lärare och när jag själv gick i skolan, det är ju att 
det har blivit så mycket fokus på privatekonomi. Och på ett sätt kan man ju se privatekonomi 
någonting främjande för medborgarbildningen, men det gör ju också att vi blir mer faktastyrd, och 
kanske inte hinner ta det här, vad ska man säga… Jag tycker det är viktigt det här att dem kan känna 
att de kan påverka sitt eget liv på olika vis, dels genom rösträtt och hur dom jobbar […] Samtidigt 
kan man ju också se de som medborgarbildning, men det är kanske inte det som jag skulle vilja 
premiera (Anna). 

Vidare menar hon att de äldre läroplanerna också gav större utrymme för lärare att utforma projekt 

och dylikt som kan ge praktiska erfarenheter av medborgarbildning, men poängterar samtidigt att 

förutsättningarna för detta också beror på vilken skola man jobbar på. I samband med detta påpekar 

hon att kollegorna på hennes arbetsplats är traditionella och huvudsakligen fokuserade på prov. Det 

sistnämnda kan också kopplas till en ytterligare läroplansrelaterad utmaning som Anna belyser, 

nämligen betygskraven. Hon framhäver att lärarna kollegialt har diskuterat betygskrav, och särskilt 

den höga nivå som krävs för att uppnå betyget A. I likhet med det centrala innehållet anser hon att 

detta också har nödvändiggör prioriteringar av andra undervisningsaspekter. 
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 Anna framhåller också ett antal programspecifika förutsättningar med medborgarbildningen. 

En utmaning som är särskilt framträdande på de yrkesförberedande programmen är de färre 

undervisningstimmarna och de korta lektionerna. Hon menar att detta leder till att de 

yrkesförberedande kurserna blir väldigt ”stofftunga” (Anna), vilket gör det svårt att hinna med vissa 

delar av medborgarbildningen:  

Alltså det är jättesvårt, för jag tänker dom senaste åren har jag jobbat jättemycket på yrkesprogram, 
men dom har jättekorta lektioner, eller jättetjorviga ramfaktorer, och ska man jobba med attityder 
och erfarenheter, då tänker jag att det behövs mera tid, och det har vi inte […] Det är sällan också på 
50-poängarna vi kan göra något som ger erfarenhet, till exempel direkt demokrati eller någonting, 
det förekommer inte (Anna). 

Hon menar vidare att föreliggande aspekter är lättare att få med i samhällskunskapsundervisningen 

på de studieförberedande programmen till följd av att man som lärare har mer tid till sitt förfogande. 

Tiden är alltså både en möjlighet och utmaning. På de yrkesförberedande programmen är den dock 

inte bara begränsad i formell mening enligt Anna; här är det också mer vanligt att nyanlända är 

överrepresenterade, vilket nödvändiggör språkutvecklande inslag som ytterligare reducerar 

medborgarbildningens potentiella tidsramar. Andraspråkseleverna bidrar med en heterogenitet som 

Samhällskunskap 1a1 till mer av en ”baskurs” (Anna). Om detta säger hon följande: 

Jag försöker få in dem här tidiga tankarna om Bank-ID, servicekontor, men dom här större grejerna, 
åter igen: källkritik, hur man kan påverka, myndighetskontakter och dylikt. Det är bara o slänga åt 
sidan, vi kommer ha fullt upp med att förstå grunden i konsumenträtt liksom […] Och rent kollegialt 
mellan lärare, när man sitter med sin planering så tänker man mer ”Hur ska det här [xx], vilka 
begrepp måste vi träna extra på?”. Så rent språkutvecklande, än att tänka ”Hur kan det här hjälpa 
dem som medborgare i det svenska samhället?”, och det är jättesynd. Men där är vi jättelåst av 
timplanerna (Anna).  

När Anna pratar om de nyanlända lyfter hon också fram att vederbörande elever har ett försprång 

genom sina praktiska erfarenheter av att leva i ett annat styrelseskick. Å andra sidan hindras detta 

att bli en resurs i undervisningen av deras svårigheter med att ”få ner det på papper” (Anna). Vad 

gäller de övriga eleverna ser hon inte några betydande skillnader mellan elevernas förutsättningar, 

med undantag för det som tidigare har noterats om Naturvetenskapsprogrammet.  
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5.5. Folkes uppfattning om medborgarbildning 

När Folke redogör för sin uppfattning om medborgarbildning hänvisar han först till styrdokumenten 

och påpekar att dessa betonar betydelsen av att eleverna tar till sig faktakunskaper och begrepp om 

teman som mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, ekonomi, politik och hållbar utveckling. Detta 

utgör däremot inte kärnan i Folkes inställning till medborgarbildningen; han anser att uppdraget i 

första hand bör handla om att utveckla den kritiska tankeförmågan, något som han också tycker att 

styrdokumenten förespråkar. Med kritisk tankeförmåga menar Folke följande:  

Den kritiska tankeförmågan, det är för min del, det är ju att kunna förutse olika konsekvenser med 
dina val. Och om du då kan se om du då tittar på ett vägskäl och väljer att gå ditåt, då får det den här 
konsekvensen av det och ditåt får det dom, och ditåt får det dom. Då har du ju ett kritiskt tänkande, 
det att du förstår att det finns olika typer av synsätt på det här problemet, och du förstår vilka olika 
konsekvenser dom synsätten har också. Om du nu väljer att fokusera på det ena eller det andra 
(Folke). 

Enligt Folke bör alltså medborgarbildningen syfta till att utveckla elevernas förmåga att se 

samhällsproblem utifrån olika perspektiv och förutse olika konsekvenser av deras val. För att 

understödja utveckligen av detta påbjuder han att konsekvensanalys genomsyrar 

samhällskunskapens alla ämnesområde. Han poängterar vidare att ändamålet med föreliggande 

form av medborgarbildning är att eleverna själva skall dra nytta av den, särskilt i form av ett 

personligt ansvarstagande. Han anser att det är en grundläggande premiss för att eleverna skall 

kunna ta ställning i olika samhällsfrågor och förklara varför de tycker som de gör, men även för att 

kunna fatta kvalificerade beslut i andra aspekter av livet:  

Och så avslutar jag alltid med att påpeka att det här typet av tänket, alltså att alla val, alla 
ställningstaganden, alla beslut som ni ser omkring er får olika typer av konsekvenser. Det är ju en 
jätteviktig förmåga som ni tar med er, oavsett vilket ämne ni arbetar med, om det är relationer, eller 
om det eran egna ekonomi sen, eller vilken utbildning ni ska välja, så det kommer att påverka er. Så 
just att se konsekvenserna i förväg och fundera över vad det blir för någonting, det tycker jag är en 
extremt viktig förmåga att lära ut, för annars kan du aldrig vara förutseende (Folke). 

  

Då utvecklingen av den kritiska tankeförmågan genom konsekvensanalys utgör själva grundvalen i 

Folkes uppfattning om medborgarbildningen, är detta även utgångspunkten för hans tankar kring de 

kunskaper, förmågor, attityder och erfarenheter som han anser att eleverna bör möta och utveckla i 

undervisningen. Angående kunskaperna anser han att begrepp och regler är viktiga för att eleverna 
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skall ha en grund att stå på. Här argumenterar Folke i linje med styrdokumenten: han anser att 

eleverna bör ha kunskaper om begrepp och dylikt för att kunna ta till sig information när de 

kommunicerar med andra, läser eller tittar på tv. När det kommer till förmågor lyfter han åter fram 

vikten av att eleverna kan ta ställning till vad som händer inom olika områden och analysera dem 

utifrån frågor som ”Vart är det här påväg och varför är vi påväg dit?”, ”Varför är det här bra eller 

dåligt?” och ”Vad kommer det här innebära?” (Folke). Folke har således en klar uppfattning om 

vilka kunskaper och förmågor som uppdraget bör innefatta, men målsättningen angående attityder 

är något mindre bestämd:  

 Och attityder i det läget, jaa… Nu har jag pratat lite om rätt och fel här, jag menar väl egentligen att 
se effekter, snarare […] Men man pratar ju också om attityder inom exempelvis rasism, och då får 
man ju diskutera vad effekten har varit av rasism: ”Vad har det här gett?”. ”Vad har kvinnoförtryck 
gett för någonting?” exempelvis. ”Vad har keynesianism inom ekonomi gett för olika effekter?” 
också, om man ska vara på det. Så då kanske man får fram lite attitydtänk, även om jag inte skall 
uppmuntra till det. Men man får ju upp deras ögon till att ”Jaha, gör vi så där, då kanske det kan leda 
till konsekvenser som inte är så jävla bra”, typ så (Folke). 

Folke anser alltså att han själv inte skall uppmuntra till attityder, utan menar att eleverna själva får 

bilda sig en uppfattning genom att lära sig analysera konsekvenser. När det följaktligen kommer till 

erfarenheter som han anser att eleverna bör möta, drar han paralleller till sitt resonemang om 

attityderna. Han menar att eleverna skall få erfarenhet av att se vad som har testats, och vad som har 

hänt efter det. Men Folke påpekar även att konsekvensanalys som metod kan ge erfarenheter. 

5.6. Folkes erfarenheter av medborgarbildning 

I Folkes tal om sina erfarenheter av medborgarbildning framkommer det i allmänhet få likheter 

mellan studie- och yrkesförberedande program, men det finns i alla fall ett tydligt exempel som här 

skall presenteras, vilket handlar om prestationer. Folke framhäver att elever på de 

yrkesförberedande programmen ofta kan vara lika duktiga på konsekvensanalys som elever på de 

studieförberedande, men skillnader finns däremot i bedömningspaxisen:  

Det här med konsekvensanalys, ja alltså det kanske inte formuleras lika vackert, men nog fasen har 
dom ändå en ganska bred åsikt och bred syn på olika problem. Det kan dom ha. Verkligen. Jag tycker 
inte att det, det måste inte skilja så här i prestation, men det skiljer oftast i hur man ska utvärdera 
dom. För alltså just att skriva det i text, det är drygare. Många gånger så tror jag att människor som 
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väljer yrkesförberedande, dom vill ju inte plugga så jättemycket, det kanske är för att text är jobbigt. 
Det är mycket text om man ska gå på studieförberedande (Folke). 

 I citatet ovan noteras alltså en första programspecifik förutsättning; examinerande 

uppgifter som innefattar skrivande är svårare att lyckas med på de yrkesförberedande programmen, 

då yrkeseleverna vanligen föredrar munliga arbetsformer. Folke ser detta som ett hinder eftersom 

muntliga examinationer och utvärderingar tar mera tid i anspråk. På de studieförberedande 

programmen, där eleverna ”brukar vara rätt så pigga på att skriva ner sina svar” (Folke), är 

skrivviljan en resurs utifrån ett tidsperspektiv. Tiden beskrivs inte bara som en utmaning i samband 

med tal om bedömning av Folke; han lyfter också fram att de kortare kurserna på de 

yrkesförberedande programmen nödvändiggör en komprimering av medborgarbildningen:  

Utmaningar, om man jämför studieförberedande och yrkesförberedande program, det är ju kortare 
kurser […] Alla områden inom samhällskunskap måste kortas ner, och det gör också att den tiden 
jag arbetar med eleverna blir mer stressad, och inte lika noga genomgått helt enkelt. Dom får mindre 
stoff, mindre feedback, och mindre utbyte av mig och av sina klasskamrater (Folke). 

Detta innebär alltså att det finns skillnader i tidsrelaterade möjligheter och utmaningar som består 

både i kursernas formella längd och tidsåtgången hos möjliga examinationsformer. Utifrån 

föreliggande perspektiv framstår elevernas premiering av muntliga uttrycksformer som något 

negativt i förhållande till medborgarbildningens möjliggörande, men i form av diskussionsvillighet 

kan detta också vara en möjlighet enligt Folke:  

Folke: Den här ”säg-exakt-vad-du-tänker-på-håll-inte-käften-mentaliteten”, den är ju tydligare på 
yrkesförberedande program. Så ställer jag en fråga där, eller ger ett påstående för att nästan 
provocera, då är ju reaktionen att någon stampar till med träskon och skriker: ”Vad i helvete menar 
du med det?”, där kan man få mycket direkt respons. Och den responsen kan vara lite blygare i 
studieförberedande program, det tycker jag.  
Intervjuare: Så det är liksom en, du ser det som en fördel? Eller att dom är mer benägna att …? 
Folke: Ja det är jättebra att dom vill diskutera, det är det. Absolut. Och det är klar att det är en 
styrka i det (Folke). 

Folke menar alltså att det på motsatt sätt råder en något bristfällig respons bland elever på de 

studieförberedande programmen, men i övrigt lyfter han huvudsakligen fram möjligheter hos 

programformen. Bland dessa kan särskilt elevernas intresse och motivation omnämnas. Beträffande 

det förstnämnda upplever Folke att eleverna på de yrkesförberedande programmen vanligen tycker 
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det är ”okej” (Folke) med sina yrkesämnen, men att de helst inte vill vara i skolan — något som inte 

syns på de studieförberedande programmen i samma utsträckning: 

[…] Om ja jämför 20 stycken elever på Samhällsprogrammet eller Ekonomiprogrammet, med 20 
stycken på Bygg- eller Fordonsprogrammet, då har jag färre elever på Bygg- och 
Fordonsprogrammet som rent direkt vill intressera sig för ämnet (Folke). 

De skillnader som framhävs i citatet ovan harmoniserar även med Folkes resonemang kring 

elevernas motivation:  

[…] Det här är ju oftast fler elever inom studieförberedande som alltså vill satsa, och är taggade. Och 
tar till feedback från uppgifter och faktiskt fixar till och skickar in en gång till. Det är ju inte så 
jätteofta jag har det på yrkesförberedande program. Dom är, dom får tillbaka det, tittar och ”äh”… är 
det E, då är dom nöjd. Men det händer även där att det är elever som vill mer, men det är fler av dom 
på studieförberedande (Folke). 

Med hänsyn till de två ovanstående citaten bör det också framhållas att elever som är motiverade 

och intresserade av samhällskunskapsämnet inte är helt frånvarande inom de yrkesförberedande 

programmen; skillnaden består snarare i koncentrationen. Men även om det finns fler motiverade 

och intresserade elever på de studieförberedande programmen, utesluter inte detta att det kan finnas 

särskilda områden som fungerar bättre på de yrkesförberedande programmen. Detta gäller för 

området arbetsmarknad, eftersom Folke då kan anpassa innehållet efter det yrke som programmet 

berör. Han påpekar också att yrkeselever oftare har erfarenheter från familjemedlemmar eller själva 

nått insikter genom sin praktik, vilket gör att det blir mera ”verkligt” och ”spännande” (Folke) för 

dem. Men i övrigt noterar Folke att det ofta svårt att kombinera samhällskunskapen med 

yrkesämnena i olika projekt eftersom yrkesprogrammen är tidsmässigt begränsade. Han anser att de 

längre kurserna på de studieförberedande programmen underlättar sådana inslag. 

 En sista skillnad som Folke lyfter fram berör främlingsfientlighet, vilket han har sett 

mer tendenser kring bland yrkeseleverna. I samband med detta lyfter fram han ett eget antagande 

om att ”många av dom kommer nog från en familj som inte har gått en hel skolutbildning” (Folke), 

och relaterar detta till forskningsresultat om lågutbildades attityder. Men samtidigt framhåller Folke 

också att det endast har varit i någon enstaka klass som han känt ett brett stöd för åsikter av detta 

slag; dem flesta grupperna anser han att är ”hur lugna som helst, på det viset också” (Folke). 
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6. Analys  
I föreliggande kapitel åskådliggörs resultatet från analysen av lärarnas utsagor. Först presenteras 

utfallet från analysen av lärarnas uppfattningar om medborgarbildning som gjorts med 

utgångspunkt i Gert Biestas dimensioner. Sedan följer utfallet från den ramfaktorteoretiska analysen 

av lärarnas erfarenheter av uppdraget. Beträffande erfarenheterna redogörs det först för 

programöverskridande förutsättningar och sedan för programspecifika. Möjligheter och utmaningar 

som är specifika för studie- respektive yrkesförberedande program redovisas separat. 

6.1. Analys av lärarnas uppfattningar om medborgarbildning 

6.1.1. Socialisation 

Den första kategorin av socialiserande målsättningar, som syftar till att förankra värdegrunden, är 

tydligast förekommande i Åsas tal. I intervjumaterialet framgår det på flera ställen att elevernas 

förhållande till diskrimineringsgrunderna, som en del av värdegrunden, får ett betydande utrymme i 

hennes uppfattning om eftersträvansvärd medborgarbildning. När hon till exempel pratar om 

attityder ligger fokus på att förändra elevernas inställning till olika fördomar mot utsatta grupper 

genom att låta eleverna fundera på varför fördomar har uppstått, vad som görs för att motverka dem 

och vad de själva kan bidra med. I hennes tal om stereotypiska bilder framhävs också att hon avser 

socialisera mot värdegrunden genom målet att eleverna skall uppfatta att bilderna inte bör upprepas 

och användas. Liknande resonemang för Åsa också när hon pratar om genus och feminism, det vill 

säga ämnesområden som kan relateras till diskrimineringsgrunden kön. En skillnad här är däremot 

att bildningsbehovet anses särskilt beröra manliga elever.  

 I likhet med Åsa lyfter också Folke fram exempel som tillhör förevarande grupp i sina 

resonemang om attitydförändringar. Bland annat vill han som en del av medborgarbildningen belysa 

rasismens och kvinnoförtryckets negativa konsekvenser. Viktigt att poängtera är däremot hur han 

samtidigt betonar att undervisningen inte bör uppmuntra till bestämda attityder; detta kan snarare bli 

en förmodad konsekvens av att skildra och analysera effekter av olika former av diskriminering. 

Folkes socialiserande inslag är därmed betydligt mindre uttalade än hos Åsa och kan i större 

utsträckning beskrivas utifrån kvalifikationsdimension (se 6.1.2. Kvalifikation). 

 Den andra kategorin av målsättningar, med det gemensamma målet är att eleverna skall 

socialiseras mot demokratins former och institutioner, har sin mest påtagliga förankring i Annas tal. 

Ett exempel på detta utgörs av hennes uttryckta vilja att eleverna inte skall inta en föraktfull 

inställning till politiker samt att de blir införstådda med att det faktiskt är folket som sitter på den 
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politiska makten. Här framkommer det tydligt att Anna vill att eleverna skall hysa tillit till den 

rådande demokratiska ordningen. Föreliggande föreställning delas till viss del av Åsa, vilket särskilt 

kommer till uttryck i hennes instämmande med kursplanens betoning på att de demokratiska 

rättigheterna skall ligga till grund för elevernas fostran — både som ideal och tonvikt i 

undervisningsinnehållet. 

6.1.2. Kvalifikation  

Kvalifikation kommer särskilt till uttryck i Åsas uppfattning om uppdraget. I hennes tal om de 

kunskaper och förmågor som hon vill att eleverna skall lära sig framkommer det både interna och 

externa medel. Bland de interna medlen lyfts för det första faktakunskaper fram som väsentligt för 

medborgarbildningen. Åsa betonar särskilt vikten av att eleverna lär sig faktakunskaper om 

ideologier, eftersom det ger eleverna perspektiv på sina ställningstaganden vilket i sin tur kan 

kvalificera deras egna partipolitiska sympatier. Hon understryker också att kunskaper om ideologier 

och partier kan understödja elevernas analys av den politiskt och ekonomiska utvecklingen, samt 

ideologiska texter. Hon betonar också kunskaper om politiska sakfrågor, diskrimineringsgrunderna 

och genus. Åsa betraktar alltså faktakunskaperna som en viktig grundförutsättning för utvecklingen 

av ett perspektivtagande och ett kritiskt tänkande. Följaktligen ser hon erövrandet av de interna 

medlen som ett villkor för ett kvalificerat bruk av externa medel. Bland de externa medel som 

kommer till uttryck finns röstning i val, debatter om politiska frågor, demokratiskt 

medbestämmande och skrivandet av argumenterande texter. Betoningen på de externa medlen hör 

ihop med Åsas socialiserande anspråk angående demokratins former och institutioner. 

 Till skillnad från Åsas uppfattning så framkommer det endast interna medel i Folkes tal, 

men deras beskrivningar av dessa har däremot likheter. Liksom Åsa betonar också Folke vikten av 

faktakunskaper om olika områden inom samhällskunskapen. Faktakunskaperna betraktar han som 

nödvändiga för att eleverna skall kunna ta till sig information när de pratar med andra, läser eller 

tittar på tv. De utgör även grunden i kvalificerade ställningstanden. Det sistnämnda kännetecknas 

enligt Folke av att eleverna kan motivera sina åsikter genom att belysa vilka konsekvenser en 

händelse eller ett problem får inom olika samhällsområden. Med andra ord handlar detta om att lära 

eleverna att bedöma problem utifrån olika synsätt eller att utveckla ett perspektivtagande. Att 

genom perspektivtagandet kunna identifiera flera konsekvenser av val som görs på en samhällelig 

och personlig nivå, utgör även kärnan i Folkes uppfattning om det kritiska tänkandet. 

 I likhet med Åsa och till skillnad från Folke premierar Anna externa medel för att kvalificera 

eleverna, med fokus på olika påverkansvägar som rör politik, privatekonomi och arbetslivet. Bland 
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de externa medlen lyfter hon liksom Åsa fram röstningsförfaranden, men betonar även betydelsen 

av att de bekantar sig med civilkuraget och Bank-ID samt vilka normer och regler som gäller vid 

kontakt med företag och myndigheter. Liksom för Åsa handlar det om att kvalificera eleverna i 

enlighet med målsättningarna inom socialisationsdimensionen. Utöver externa medel premierar 

Anna också interna medel, om än i betydligt mindre utsträckning. Hon erkänner bland annat att 

faktakunskaper kan vara betydelsefulla för att eleverna skall förstå sammanhang och begrepp som 

förekommer på nyheterna, men lägger större vikt vid att utvecklingen av den källkritiska förmågan. 

Källkritiken kan ses som en form av kritiskt tänkande, men Annas uppfattning kring detta skiljer sig 

från de andras genom att perspektivtagandet inte har någon betydande roll. 

6.1.3. Subjektifikation  

Åsas och Folkes betoning på pespektivtagande placerar delar av deras medborgarbildning inom 

subjektifikationsdimensionen. I Åsas tal syns det tendenser till subjektifikation i samband med att 

hon låter eleverna reagera på undervisningsinnehållet genom att de får rösta på olika ideologier. 

Även om reaktionen sker genom på förhand bestämda alternativ, bör det betraktas som personliga 

uttryck eftersom eleverna har valmöjligheter. Motstånd från undervisningsinnehållet får också 

eleverna genom olika de ideologierna och dess relation till partierna, då detta ger perspektiv på 

deras partipolitiska sympatier. Motståndet uppstår när de uppmanas till att avgöra deras 

partitillhörighet utifrån deras ideologiska värdegrund. Föreliggande del anses även tillhöra 

subjektifikationsdimensionen därför att det inte finns någon slutpunkt för var deras uppfattningar 

sedan bör landa. Viktigt att notera är dock att kvalifikation utgör en förutsättning för Åsas 

subjektifierade inslag, eftersom hon betonar betydelsen av att eleverna anammar faktakunskaper om 

perspektiven innan de kan nyansera sina ställningstaganden.  

 Det finns också aspekter som symboliserar uttryck för subjektifikation bland Folkes 

uppfattningar om medborgarbildningen. I Folkes fall är ligger tyngdpunkten däremot på att eleverna 

skall få reagera på undervisningsinnehållet genom att argumentera för sina tankar och åsikter kring 

olika samhällsfrågor i tal och skrift. Motstånd från undervisningsinnehållet fås å andra sidan när 

eleverna uppmanas att vidareutveckla sina svar genom att förklara vad deras ställningstaganden har 

för effekter inom andra områden. Liksom Åsa vill Folke på ett likartat sätt ge perspektiv på 

elevernas livsvärldar, vilket i sin tur möjliggör förändring: en process, som i båda fallen inte har 

någon bestämd riktning. I likhet med Åsa betonar även Folke betydelsen av faktakunskaper som rör 

olika områden inom samhällskunskapen för att eleverna skall kunna kvalificera sitt tänkande och 
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utveckla ett perspektivtagande. Här bör det däremot noteras att Åsa lägger något större vikt än 

Folke vid att eleverna skall behärska begrepp och faktakunskaper. 

6.1.4. Sammanfattning: analys av lärarnas uppfattningar om uppdraget 

I analysen av lärarnas uppfattningar om medborgarbildningen har det framkommit att 

socialisationsdimensionen är mest framträdande i två av respondenternas uppfattningar, men deras 

målsättningar skiljer sig. Åsa betonar vikten av att förändra attityder i linje med värdegrunden, 

medan Anna istället vill att eleverna hyser tillit till demokratins former och institutioner. Åsa har 

även målsättningar som hör till sistnämnda kategori, vilka huvudsakligen kommer till uttryck 

genom hennes betoning på de demokratiska rättigheterna. Respondenternas understrykning av 

socialisation mot demokratins former och institutioner avspeglas i deras målsättningar inom 

kvalifikationsdimensionen genom ett framträdande fokus på att eleverna anammar externa medel, 

det vill säga kunskaper och förmågor som kvalificerar elevernas användande av specifika 

deltagande- och påverkansvägar. Respondenten som betonar socialisation i liten utsträckning, 

Folke, premierar i linje med detta kvalifikation genom interna medel snarare än externa. Interna 

medel, bestående av faktakunskaper, perspektivtagande och kritiskt tänkande, förekommer också i 

övriga respondenters tal, dock mer hos Åsa. Hennes betoning på både interna (särskilt 

faktakunskaper) och externa medel yttrar sig genom att de förra betraktas som förutsättningar för 

kvalifikation genom de senare. Anna, respondenten som lägger relativt sett störst vikt vid externa 

medel, har även en avvikande syn på de interna som kännetecknas av en frånvarande framhävning 

av faktakunskaper och perspektivtagande. Perspektivtagandet är det interna medel som placerar en 

del av Åsas och Folkes målsättningar inom subjektifikationsdimensionen. Elevernas reaktioner i 

undervisningen möts av motstånd i form av perspektiv vilket möjliggör förändring av elevernas 

världsbilder. Då perspektivtagandet syftar till kvalifikation innebär det att subjektifikation verkar 

genom kvalifikationsdimensionen i båda fall. Sambandet är dock tydligare i Åsas tal. 

6.2. Analys av lärarnas erfarenheter av medborgarbildning 

6.2.1. Programöverskridande förutsättningar 

I Åsas och Annas tal om deras erfarenheter framkommer det att pedagogiska ramar, i form av 

läroplanens faktaorienterade centrala innehåll och kravstyrda betygssystem, ger upphov till 

gemensamma förutsättningar för medborgarbildningen på studie- respektive yrkesförberedande 

program. Båda anser att de pedagogiska ramarna ger upphov till parallella utmaningar, vilket 
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innebär att det inte finns ett uttalat stöd för att styrdokumentens föreskrifter bidrar med fördelaktiga 

villkor för medborgarbildningen inom programformerna. Detta är anmärkningsvärt eftersom det 

centrala innehållet är en gynnsam förutsättning för premiering av faktakunskaper: en 

kvalifikationsaspekt som återfinns i särskilt Åsas och Folkes målsättningar. Deras hållning är 

däremot neutral i förhållande till Anna, som uppfattar det centrala innehållet som en av de mest 

betydande utmaningarna för realiseringen av hennes medborgarbildning. Innehållet i Gy11 

beskriver hon som ”omfattande”, ”uppspaltat” och ”faktatungt”, vilket minskar lärarnas frihet att 

utforma undervisningen efter eget tycke.  

 Karaktären hos innehållet påverkar kärnan i Annas medborgarbildning, som i sista hand 

består av socialisation mot demokratins former och institutioner och kvalifikation genom externa 

medel. Det centrala innehållet blir en utmaning för realiseringen bland annat eftersom det 

inskränker lärarnas möjligheter att utforma projekt som kan bidra med praktiska erfarenheter. I 

relation till sitt resonemang kring det centrala innehållet lyfter Anna även fram en 

programöverskridande förutsättning som rör administrativa ramar och mer specifikt 

ämnessamverkan. Hon påpekar att organiserad ämnessamverkan kan påverka medborgarbildningen 

i positiv riktning, eftersom det ger bättre förutsättningar för ämnesöverskridande projekt. Hon 

exemplifierar detta med tidigare erfarenheter från en gymnasieskola som präglades av en 

systematisk ämnessamverkan, och kontrasterar detta mot sin nuvarande arbetsplats. Anna anser 

även att betygssystemets höga krav utgör ett hinder då det skiftar fokuset i undervisningen. Åsa, 

som också omnämner betygssystemets inverkan, anser å andra sidan att det mångfaldiga antalet 

kunskapskrav utgör ett hinder på Samhällskunskap 1b, 1a1 och 1a2 eftersom det nödvändiggör en 

lärarstyrd undervisning vilket exkluderar elevernas erfarenhet av demokratiskt medbestämmande. 

På samma sätt som i Annas fall blir prioriteringar nödvändiga konsekvenser. 

 Liksom i fallet med de pedagogiska ramarna är det även Anna och Åsa som poängterar 

likheter som hör till resursrelaterade ramar, vilka uteslutande utgår från en faktor: tid. För Åsa är 

tiden både en parallell möjlighet och utmaning. Tiden utgör en ömsesidig resurs för 

medborgarbildningen eftersom Barn- och fritidsprogrammet i hennes fall läser både 

Samhällskunskap 1a1 och 1a2, vilket motsvarar Samhällskunskap 1b. Den utökade tiden på det 

yrkesförberedande programmet gynnar likvärdig fördjupning. Men tiden kan också vara en 

utmaning i relation till det som ovan har noterats om betygssystemet och 1b, 1a1 och 1a2-kursernas 

pluralistiska kunskapskrav: de många krav som bör uppfyllas minskar tidsutrymmet för 

medborgarbildande inslag, i detta fall kvalifikation genom ett externt medel. Anna ser också tiden 

som en utmaning för medborgarbildningen mot bakgrunden av de pedagogiska ramarna. De tidigare 
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nämnda utmaningar som det centrala innehållet innebär för Anna grundar sig både i att hennes 

uppfattning om medborgarbildning divergerar från styrdokumenten och att tidsramarna erfordrar 

prioriteringar i enlighet med läroplanen.  

 Organisatoriska ramar, i form av relationen mellan lärare och lärare samt mellan lärare och 

elever, är också något som ger upphov till parallella förutsättningar för Annas tolkning. Vad gäller 

det förstnämnda framhäver hon till exempel att hennes nuvarande kollegor är väldigt ”traditionella” 

och inte inriktade på att utforma projekt som gynnar medborgarbildningen. I likhet med relationen 

mellan lärare och elever beskrivs detta som tveeggat. Relationer är enligt henne en möjlighet, om de 

manifesteras i form av samverkan mellan lärare eller om den framgångsrikt etableras med eleverna 

och hon får en ”ingång till deras motivation”, medan uteblivna relationer utgör ett hinder.  

 Relationen mellan lärare och elever betraktar Anna också som en viktig förutsättning för att 

påverka elevernas inställning till ämnet, vilket hör till de elevrelaterade ramarna. Hon framhåller att 

en betydande andel elever på både studie- och yrkesförberedande program är ointresserade av 

samhällskunskapen och diskuterar relationens betydelse för inställningen, men noterar samtidigt att 

arbetet med attitydförändringar förskjuter brännpunkten i hennes målsättning. Till skillnad från 

Anna anmärker både Åsa och Folke att intresse för ämnet förekommer på båda programformerna, 

men det framhålls inte i någondera av talen som en programöverskridande förutsättning. Anna ser 

förutom inställningen till ämnet också inställningen till studierna som en parallell utmaning, särskilt 

i fråga om motivation och studievilja. Hon framhäver däremot att eleverna på Naturprogrammet 

skiljer sig från övriga program i detta avseende. Anna påpekar också att denna säregenskap hos 

natureleverna väger upp för deras bristfälliga förkunskaper, vilket utgör en tredje elevrelaterad 

utmaning som också påverkar medborgarbildningen inom både studie- och yrkesförberedande 

program. Frånvaron av förkunskaper påverkar särskilt utvecklingen av den källkritiska förmågan 

och därmed en form av kritiskt tänkande. Förkunskaper framställs i kontrast till Anna som en 

programöverskridande möjlighet av Folke när han belyser likheterna i elevernas förmåga att 

analysera konsekvenser, vilket innefattar utvecklingen av ett perspektivtagande och ett kritiskt 

tänkande. Då konsekvensanalysen berör kvalifikation och subjektifikation, är det huvudsakligen 

förutsättningarna för dessa som berörs. 

6.2.2. Programspecifika förutsättningar: Studieförberedande program 

Ovan framkom det att ingen av respondenterna betraktar pedagogiska ramar i form av det centrala 

innehållet och betygssystemet som betydande resurser för realiseringen av deras uppfattningar om 

medborgarbildning på studie- respektive yrkesförberedande program. När det kommer till det 
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centrala innehållet för undervisningen på de studieförberedande programmen lyfter däremot Åsa 

fram att det tematiska upplägget på kursen Samhällskunskap 2 inom Ekonomiprogrammet kan bidra 

med möjligheter. Hon anser att detta ger större frihet för lärare att inbegripa demokratiskt 

elevinflytande över undervisningen, alltså kvalifikation genom ett externt medel. 

 Tid lyfts å andra sidan fram av Anna och Folke som en specifik möjlighet på de 

studieförberedande programmen. De längre kurserna på de studieförberedande programmen innebär 

för Annas del att hon hinner inkludera förhållandevis fler medborgarbildande inslag, men 

möjligheterna för hennes målsättning begränsas fortfarande av innehållets karaktär och de tidsramar 

som det skall avhandlas inom. Folke menar också att de längre kurserna i allmänhet möjliggör en 

mera grundlig medborgarbildning, men påpekar också att det finns elevrelaterade ramfaktorer inom 

på studieförberedande programmen som kan påverka hur mycket tid som kan användas till 

medborgarbildning. Det råder till exempel en utpräglad läs- och skrivvilja, vilket bidrar med bättre 

förutsättningar för tidseffektiv undervisning. Åsas uppfattning är lik Folkes: hon antyder att 

skriftliga inslag sparar tid samt att hon prioriterar detta på studieförberedande program. Utöver det 

som hittills har bemärkts rörande tiden hävdar även Folke att längre kurser bidrar med 

gynnsammare villkor för ämnesöverskridande projekt.  

 Frånräknat läs- och skrivviljan finns det också ett flertal andra eleverelaterade ramfaktorer 

som bidrar med särskilda möjligheter för medborgarbildningen på studieförberedande program. När 

det kommer till elevernas inställning till ämnet lyfter både Åsa och Folke fram att elever på de 

studieförberedande programmen generellt är mer intresserade av ämnet, vilket påverkar i vilken 

utsträckning eleverna vill delta i deras medborgarbildande inslag. Men båda poängterar även att 

intresse också förekommer på de yrkesförberedande programmen. Skillnaden ligger snarare i att 

intresset är mer homogent. Åsa påpekar också att elever på Naturprogrammet utmärker från andra 

studieförberedande program genom sitt intresse för externa medel som debatter och argumentation, 

vilket handlar om talvilja.     

 För naturelevernas räkning notera Åsa också en för medborgarbildningen fördelaktig 

inställning till studierna, bestående av en tydlig målmedvetenhet och ett betygsintresse. 

Inställningen i fråga gynnar särskilt anammandet av faktakunskaper. Föreliggande bild av 

natureleverna framträder också i Annas tal, men till skillnad från henne påpekar Åsa att det 

vanligtvis också är samma ”fokus” på ett annat studieförberedande program: trots att det i högre 

grad är beroende av vilket ledarskap som etableras i klassen. Då faktakunskaper spelar en 

grundläggande roll för alla av medborgarbildningens delar, är detta en betydelsefull möjlighet för 

Åsas. Folke framhäver även i likhet med Åsa att elever på de studieförberedande programmen har 
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en inställning till studierna som kännetecknas av högre motivation och mottaglighet för feedback på 

uppgifter i konsekvensanalys. Detta bidrar alltså också med andra förutsättningar för utvecklingen 

av interna medel som perspektivtagande och kritiskt tänkande. Han lyfter dock även fram en 

elevrelaterad utmaning i sammanhanget, vilket han är ensam om bland respondenterna. Detta berör 

hans omnämnande av elevernas något mer blygsamma reaktioner, vilket handlar om en mindre 

prononcerad talvilja.  

  

6.2.3. Programspecifika förutsättningar: Yrkesförberedande program 

Bland respondenterna är det Anna som i sista hand betonar de pedagogiska ramarnas betydelse för 

medborgarbildningens förutsättningar på de yrkesförberedande programmen. Beträffande det 

centrala innehållet har det noterats att den starka betoningen på faktakunskaper inskränker hennes 

möjligheter att inkludera medborgarbildande inslag på båda programformerna. Men i motsats till 

förhållandena på de studieförberedande programmen framhåller Anna att förutsättningarna är sämre 

på de yrkesförberedande, men av samma anledning: kursernas längd. Utmaningen handlar alltså om 

tid vilket innebär att resursrelaterade ramar åter igen gör sig gällande. Färre undervisningstimmar 

hindrar henne från att bedriva undervisning som till exempel innefattar förändring av attityder och 

direkt demokrati, det vill säga socialisation mot demokratins former och institutioner samt 

kvalifikation genom externa medel. Folke anser också att kortare kurser påverkar 

medborgarbildningen på yrkesförberedande program eftersom alla områden måste behandlas mer 

översiktligt och eleverna ges mindre återkoppling. Här handlar det alltså om en komprimering och 

inte ett helt uteslutande av centrala delar som i Annas fall. Men komprimeringen innebär likväl att 

medborgarbildningens samtliga delar påverkas. Slutligen, vad gäller de resursrelaterade ramarna, 

uppfattas kortare kurser också som ett hinder för ämnesövergripande projekt. 

 Liksom i det föregående avsnittet noterar både Folke och Åsa att elevrelaterade ramar kan 

påverka hur mycket tid som kan ägnas åt medborgarbildning på yrkesförberedande program. De 

illustrativa exempel som framträder bildar i mångt och mycket en motbild till skildringen av 

eleverna på studieförberedande program. Här är läs- och skrivviljan istället mer sällsynt, men å 

andra sidan råder det en utbredd talvilja. Både Folke och Åsa premierar därför muntliga 

examinationer och arbetsformer, men båda påpekar att det gör undervisningen mindre tidseffektiv 

än på de studieförberedande programmen. I Folkes fall innebär det att den redan inskränkta 

undervisningstiden reduceras ytterligare. 

 Det framkommer även flera exempel där yrkeselevernas talvilja framställs som en möjlighet 

för medborgarbildningen. Folke framhåller bland annat att yrkeseleverna bidrar med mera direkt 
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respons eller reaktion vilket är en förutsättning för att de skall kunna möta motstånd. Åsa 

poängterar även att Barn- och fritidseleverna kan vara duktiga på att debattera, vilket understödjer 

anammandet av externa medel. Samtidigt framhåller Åsa att det kräver att eleverna har tagit till sig 

faktakunskaper, vilket förhindras av elevernas motsträviga inställning till studierna. Som det 

noterades i det föregående avsnittet påverkar föreliggande aspekt samtliga dimensioner för Åsa. En 

låg förekomst av motivation och betygsintresse framkommer också i Folkes tal. Däremot framhåller 

båda att det kan finnas yrkeselever som är intresserade av de högre betygsområdena, vilket antyder 

heterogenitet. Heterogenitet är också något som framkommer i deras tal om yrkeselevernas 

inställning till ämnet. Både Folke och Åsa framhåller dock att intresset till övervägande del är lågt. 

Ett exempel på ett direkt motstånd till ämnet återfinns enbart i Folkes tal, vilket berör 

främlingsfientlighet. Detta kan vara en utmaning för socialisation mot värdegrunden. 

 Både Folke och Anna belyser att eleverna på de yrkesförberedande programmen kan ha 

ämnesrelevanta förkunskaper, vilket representerar en ytterligare elevrelaterad möjlighet för 

medborgarbildningen. Förkunskaper framkommer i Folkes tal om elevernas nära relation till 

arbetsmarknaden, genom både programval och anhöriga, vilket gör det lättare för honom att arbeta 

med ämnesområdet. Anna menar å andra sidan att nyanlända, som är överrepresenterade på de 

yrkesförberedande programmen, kan ha relevanta förkunskaper i form av erfarenheter av andra 

styrelseskick. Däremot poängterar hon att föreliggande resurser inte hjälper dem till följd av brister 

i den språkliga förmågan. Den språkliga aspekten är också en förkunskap som i övrigt påverkar 

möjligheterna för medborgarbildningen, eftersom det nödvändiggör en språkutvecklande dimension 

i undervisningen. Språket är en särskild utmaning eftersom det reducerar den tid som kan användas 

till medborgarbildning på samma sätt som den frånvarande läs- och skrivviljan.  

6.2.4. Sammanfattning: analys av lärarnas erfarenheter av uppdraget 

I analysen ovan framkommer det att de programöverskridande förutsättningarna tangerar alla 

ramfaktorkategorier, men tonvikten ligger på pedagogiska, resursrelaterade och elevrelaterade 

ramar. Här är även Annas tal mest framträdande. Hon framhåller att pedagogiska ramar, i form av 

det centrala innehållet och betygssystemet, är en utmaning för medborgarbildningen eftersom de 

nödvändiggör ett fokus på faktakunskaper och kunskapskrav vilket förhindrar realiseringen av 

Annas avvikande socialisation och kvalifikation med betoning på externa medel. Administrativa 

ramar i form av ämnessamverkan och organisatoriska ramar som relationen mellan lärare och 

lärare kan antingen gynna eller missgynna detta. Åsa framhåller också betygssystemet och specifikt 

de många kunskapskraven som en utmaning på Samhällskunskap 1b, 1a1 och 1a2, eftersom det 
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externa medlet demokratiskt medbestämmande uteblir. Både Annas och Åsas utmaningar relateras 

till den resursrelaterade ramfaktorn tid. Tid är också en programöverskridande möjlighet för Åsa, 

till följd av likvärdig omfattning samhällskunskapsundervisning. Anna framhåller slutligen att 

elevrelaterade ramar, i form av inställning till studierna och ämnet samt förkunskaper är parallella 

utmaningar på programformerna, men inställningen till studierna kan gynnas eller missgynnas 

genom den organisatoriska ramfaktorn relationen mellan lärare och elever. Utmaningen 

förkunskaper är direkt relaterad till utvecklingen av det kritiska tänkandet, medan Folke hävdar 

elevernas likvärdiga förkunskaper för kvalifikation genom perspektivtagande och kritiskt tänkande. 

 De programspecifika möjligheterna och utmaningarna befinner sig till skillnad från de 

programöverskridande endast inom de pedagogiska, resursrelaterade och elevrelaterade ramarna. 

Beträffande de pedagogiska ramarna är det tematiskt upplagda centrala innehållet för kursen 

Samhällskunskap 2 på Ekonomiprogrammet är en programspecifik möjlighet i Åsas fall. Den 

resursrelaterade ramfaktorn tid skapar följaktligen tydliga skillnader mellan förutsättningarna: tiden 

är en möjlighet på de studieförberedande programmen och en utmaning på de yrkesförberedande 

enligt Folke och Anna. Skillnaderna i förutsättningarna som rör tid fördjupas i kombination med 

skillnader i elevrelaterade ramfaktorer som läs- och skrivvilja, talvilja och förkunskaper. Läs- och 

skrivviljan på de studieförberedande programmen möjliggör tidseffektiv undervisning, medan 

talviljan och bristfälliga språkliga förkunskaper (hos nyanlända) reducerar tiden på 

yrkesförberedande program. Detta påverkar möjligheterna att nyttja yrkeselevernas talvilja, vilket 

framstår som en resurs för kvalifikation genom externa medel som debatter och subjektifikation via 

reaktion. Ytterligare möjligheter hos yrkeseleverna rör förkunskaper: Anna och Folke poängterar  

att eleverna har ämnesrelevanta erfarenheter, men Anna påpekar att den språkliga aspekten utgör ett 

hinder i sammanhanget. Heterogeniteten i inställningarna till studier och ämnet bland 

yrkeseleverna åskådliggör hur vederbörande faktorer blir tillgångar på de studieförberedande 

programmen. Genom en positiv inställning till studierna och ämnet tar eleverna på de 

studieförberedande programmen bättre till sig faktakunskaper vilket gynnar kvalifikation genom 

interna medel, men också subjektifikation. Här framställs förhållandena på Naturprogrammet som 

exceptionella i två av fallen. Negativ inställning till ämnet syns endast i Folkes tal genom 

yrkeselevernas främlingsfientlighet, vilket kan påverka socialisationen. En något bristfällig talvilja 

är slutligen den enda konkreta utmaningen på de studieförberedande programmen, vilket föranleder 

följande summerande kommentar: uppdragets utmaningar finns huvudsakligen på 

yrkesförberedande program, medan möjligheterna i sista hand är lokaliserade till de 

studieförberedande. 
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7. Avslutning  
I föreliggande kapitel presenteras först centrala slutsatser som genererats från undersökningens 

resultat. Sedan följer en avslutande diskussion om slutsatserna i ett bredare perspektiv, med 

utgångspunkt i tidigare forskning. Sist följer en avslutande sammanfattning som summerar 

uppsatsens syfte, teori, metod och resultat. 

7.1. Slutsatser 

Syftet med studien har varit att bidra till förståelsen av medborgarbildningens förutsättningar genom 

att analysera samhällskunskapslärares erfarenheter av att omsätta sina uppfattningar om uppdraget i 

praktiken på studie- respektive yrkesförberedande program. Det preciserades också att förståelsen 

avses förbättras genom att belysa i vilken utsträckning och i vilka avseenden förutsättningarna 

skiljer sig mellan programformerna. I enlighet med studiens ambition formulerades en första 

forskningsfråga: 

1. Vad kännetecknar lärarnas uppfattningar om eftersträvansvärd medborgarbildning? 

Frågan har besvarats genom att studera tre lärares utsagor om deras uppfattningar kring uppdraget 

utifrån Gert Biestas socialisations-, kvalifikations- och subjektifikationsdimensioner. I samband 

med detta konstaterades att två av lärarna, Åsa och Anna, framhäver socialiserande inslag. 

Socialisationen har vidare två utgångspunkter: värdegrunden samt demokratins former och 

institutioner. Det noterades att socialisation mot det senare avspeglas i att lärarna även premierar 

kvalifikation genom externa medel, alltså användandet av specifika samhälleliga deltagande- och 

påverkansvägar. Vidare noterades att Åsa uppfattar kvalifikation genom tankeutvecklande eller 

interna medel som faktakunskaper, perspektivtagande och kritiskt tänkande som villkor för 

anammandet av externa medel. Interna medel konstaterades i samtliga lärarens uppfattning, men 

allra tydligast i Folkes. Åsa och Folke, som båda betonar mest interna medel uppvisar även anspråk 

på subjektifikation genom framhävning av perspektivtagandet, Perspektiv bidrar med motstånd mot 

elevernas reaktioner. Slutsatserna här bildar en grund för den påföljande frågan:  

2. Vilka likheter och skillnader mellan studie- respektive yrkesförberedande program 

upplever lärarna angående medborgarbildningens möjligheter och utmaningar? 
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 Föreliggande fråga har besvarats genom en ramfaktorteoretisk analys av lärarnas tal om 

deras erfarenheter. En slutsats är att de programöverskridande förutsättningarna, eller likheterna 

mellan möjligheterna och utmaningarna, berör samtliga ramfaktorkategorier, men tonvikten ligger 

på pedagogiska, resursrelaterade och elevrelaterade ramar. Pedagogiska ramar som ett 

faktaorienterat centralt innehåll och kravstyrt betygssystem i kombination med resursrelaterade 

ramar som tid är enligt Anna utmaningar för socialisation och kvalifikation genom externa medel. 

Åsa, som även betonar externa medel, för ett liknande resonemang om betygssystemet angående 

Samhällskunskap 1b, 1a1 och 1a2. Administrativa och organisatoriska ramar som missgynnar 

samarbete fördjupar ovanstående utmaningar. Vidare menar Anna att elevrelaterade ramar som en 

motsträvig inställning till studier och ämnet förflyttar brännpunkten i undervisningen, medan 

bristfälliga förkunskaper komplicerar källkritiken — en form av kritiskt tänkande. Övriga lärare 

lyfter fram några parallella möjligheter: Åsa, vars yrkeselever går Samhällskunskap 1a2, framhäver 

tiden och Folke förkunskaper. Förkunskaperna gagnar perspektivtagande och kritiskt tänkande.  

 Från analysen av de programspecifika förutsättningarna, alltså skillnaderna mellan 

möjligheterna och utmaningarna, kan två centrala slutsatser framhävas. Den första är att 

pedagogiska, resursrelaterade och elevrelaterade ramar åter igen dominerar. Den andra är att 

möjligheter främst kopplas till de studieförberedande programmen, medan utmaningarna är fler på 

de yrkesförberedande. Vad gäller de studieförberedande programmen framhåller Åsa att det 

tematiska centrala innehållet i Samhällskunskap 2 på Ekonomiprogrammet är en möjlighet då det 

tillåter det externa medlet demokratiskt medbestämmande. Tiden, med avseende på längre kurser, 

utgör en ytterligare möjlighet i Annas och Folkes fall, vilket också förbättras av tidseffektiviteten 

som rör läs- och skrivviljan. En jakande inställning till studier och ämnet utgör också möjligheter, 

särskilt för Åsa. Detta gynnar speciellt anammandet av faktakunskaper och kvalifikation via interna 

medel. Här framstår Naturvetenskapsprogrammet som exceptionellt. Den enda utmaningen är den 

blygsamma talviljan, som påverkar reaktionen och därmed subjektifikation, men Åsa lyfter även 

exempel på talvilja inom Naturvetenskapsprogrammet.    

 Talviljan tillsammans med ämnesrelevanta förkunskaper, utgör centrala möjligheter på de 

yrkesförberedande programmen; men de överskuggas av utmaningar. När talviljan hos eleverna får 

inflytande på undervisningens upplägg leder det till tidsmässig ineffektivitet, vilket ytterligare 

reducerar tiden på de kortare kurserna. De ämnesrelevanta förkunskaperna hos nyanlända påverkas i 

Annas fall av brister i språkliga förkunskaper. Heterogeniteten i inställningen till studier och ämnet 

blir utmaningar för kvalifikationen och subjektifikationen i Åsas och Folkes fall. Motstånd till 

ämnet i form av främlingsfientlighet kan även hindra socialisationen mot värdegrunden.  
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7.2. Diskussion  

Föreliggande uppsats har antagit en deskriptiv ansats, vilket innebär att den tillfört beskrivningar 

som berikar bilden av medborgarbildningens förutsättningar i syfte att bidra till lärares 

kunskapsbas. Beskrivningarna har berört vilka villkor det finns för att realisera uppdraget på studie- 

respektive yrkesförberedande program. Härnäst skall några intressanta iakttagelser diskuteras i 

relation till tidigare forskning.  

 I slutsatserna noteras det att likheter mellan förutsättningarna framträder i synnerhet i Annas 

tal, vars uppfattning om uppdraget innefattar drag av socialisation mot demokratins former och 

institutioner samt kvalifikation genom externa medel. Bland likheterna lyfter hon fram utmaningar 

som rör de pedagogiska ramarna, inte minst det ”faktatunga”, ”omfattande” och ”uppspaltade” 

centrala innehållet. Föreliggande utmaning skulle utifrån Englunds (2005) terminologi kunna 

beskrivas som en oförenlighet mellan den demokratiska och den vetenskapligt-rationella 

konceptionen, då betoningen på externa medel har tydliga deltagardemokratiska drag. Det handlar 

således inte om utmaningen att kombinera olika dimensioner av uppdraget som Sandahl (2015) 

belyst. Utmaningen syns även i Åsas tal när hon omnämner att hon inte hinner inkludera 

demokratiskt medbestämmande på de innehållsrika kurserna Samhällskunskap 1b, 1a1 och 1a2. 

Prioriteringar i form av att lärarna får ge vika för en faktabetonad undervisning blir alltså 

nödvändiga för Anna och Åsa, och tidsbristen är därmed ett faktum. Kompromisserna kan liknas vid 

Lindmarks (2013) och Öbergs (2019) resultat.   

 Annas uppfattning ovan är ett betydelsefullt bidrag eftersom det belyser särskilt hur 

tolkningen av uppdraget kan kringskära det egna friutrymmet (jfr Karlefjärd 2011). Medan Annas 

medborgarbildning är ”det lilla extra” i undervisningen via externa medel, är Åsas och Folkes 

uppfattningar mer integrerade i den ordinära praktiken genom framför allt framhävningen av 

interna medel. Kvalifikation via interna medel, särskilt perspektivtagande och kritiskt tänkande, kan 

relateras till Sandahls (2015) forskning om samhällskunskapens ämneskunnande och dess funktion i 

medborgarbildningen. Beträffande perspektivtagandet framkommer det i Folkes och Åsas tal att 

elever på studieförberedande program har en jakande inställning till studier och ämnet till skillnad 

från yrkeseleverna (jfr Malmgren 1985, 1992; Hjélmer 2012), vilket gynnar tillägnandet av 

faktakunskaper. Anna, som inte framhäver skillnader angående faktorn, ger även samma bild av 

natureleverna. Eftersom Åsa betonar faktakunskapernas betydelse för perspektivtagandet och det 

kritiska tänkandet, innebär detta bättre förutsättningar för kvalifikation på studieförberedande 

program. Det betyder även gynnsammare villkor för subjektifikation om utgångspunkten är att det 

verkar genom kvalifikation, vilket Biesta (2010) lyfter fram som en möjlighet. Då Folke inte 
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framhäver faktakunskaper lika mycket som Åsa är skillnaden inte heller lika markant i hans utsaga. 

Iakttagelsen angående faktakunskapernas roll i perspektivtagande och kritiskt tänkande bör 

betraktas som ett av studiens mest centrala bidrag, eftersom Sandahl (2011, 2015) inte berör vad 

perspektiveringens byggstenar kan tänkas betyda i ett vidare perspektiv. Betydelsen av den motbild 

som Anna förmedlar är däremot svåravgjord eftersom källkritiken, som ett internt medel, varken 

relateras till faktakunskaper eller perspektivtagande. 

 Bland de mer intressanta resultaten är också at det i likhet med ”talkulturen” hos 

verkstadseleverna i Malmgens (1992) avhandling, som också framträder i Sandahls (2011) 

forskning, framträder en tydlig talvilja hos yrkeseleverna. Av Sandahl framställs föreliggande 

egenskap som en resurs för att kvalificera elevernas tankar, då det möjliggör problematisering av 

deras yttranden. Detta kan också understödja subjektifikation, vilket i föreliggande uppsats 

åskådliggörs av Folke: talviljan bidrar med mera reaktion än på de studieförberedande programmen. 

Talviljan skulle även tillsammans med yrkeselevernas förkunskaper kunna vara tillgångar för det 

som Sandahl (2018) kallar meaning-making, vilket innefattar att ha elevernas livsvärldar som 

utgångspunkt och slutpunkt i undervisningen.  

 I termer av forskningsbidrag, bör däremot ovanstående möjligheters hinder i undervisningen 

ses som ett mer centralt bidrag — kanske inte primärt till lärares kunskapsbas, men till forskning 

som rör normativa föreställningar om hur undervisning bör bedrivas. I föreliggande undersökning 

har nämligen talviljan även beskrivits som en utmaning när den inte kantas av en läs- och skrivvilja 

(jfr Malmgren 1992). I Åsas och Folkes fall nödvändiggör frånvaron av läs- och skrivviljan på 

yrkesprogrammen mycket muntliga inslag som leder till tidsmässig ineffektivitet. Tidsbrist utifrån 

det centrala innehållet har både här och i tidigare forskning (Öberg 2019) framställts som en 

utmaning på de kortare 50-poängskurserna, vilket försvårar lärarens tillvaratagande av talviljan. Det 

påverkar också lärarens möjlighet att införa en deliberativ undervisningsform som Sandahl (2015), 

Englund (1999, 2005) och Biesta (2006) förespråkar i syfte att gynna subjektifikation. Meaning-

making kan även, utifrån Annas utsaga, bli en utmaning på yrkesförberedande program till följd av 

bristerna i nyanländas språkliga förkunskaper. Här bidrar det ramfaktorteoretiska perspektivet i 

studien särskilt med att belysa hur yrkeselevernas talvilja och förkunskaper kan vara 

programspecifika möjlighet för kvalifikation och subjektifikation, men samtidigt svåra att utnyttja 

inom särskilda pedagogiska, resursrelaterade och elevrelaterande ramar.  

 Tidigare har det poängterats att social bakgrund ofta anges som en förklaring till skillnader i 

undervisningens förutsättningar som rör olika elevgrupper. Ambitionen har inte varit att specifikt 

belysa klassaspekten, men några iakttagelser kan vara av intresse för vidare forskning. En första 
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anmärkning är att Malmbergs (1985, 1992) beskrivningen av arbetarklasseleverna överensstämmer 

med motsträvigheten i yrkeselevernas inställning till studier och ämnet, och Folke relaterar även 

främlingsfientligheten till elevernas bakgrund. I och med att inställningen till studier och ämnet 

särskilt kan påverka tillägnandet av faktakunskaper och där med förmågan till perspektivtagande 

och kritiskt tänkande (eller kvalifikation och subjektifikation), kunde det vara av intresse att istället 

ha klasstillhörighet som utgångspunkt för en studie om uppdragets förutsättningar. En andra 

anmärkning är att Anna, respondenten som framhäver likheter angående elevrelaterade utmaningar, 

är även ensam representant för en landsbygdskommun. Detta antyder att en jämförelse mellan 

kommungrupper med olika social sammansättning kunde ytterligare fördjupa förståelsen för 

medborgarbildningens villkor, men i ett nationellt perspektiv.  

7.3. Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie har varit att bredda förståelsen för medborgarbildningens 

möjligheter och utmaningar genom att kvalitativt analysera samhällskunskapslärares erfarenheter av 

att omsätta sina uppfattningar om uppdraget i praktiken på studie- respektive yrkesförberedande 

program. Breddningen har gjorts genom att beskriva likheter och skillnader mellan 

förutsättningarna utifrån kvalitativa intervjuer med tre lärare. Genom analys av lärarnas 

uppfattningar om uppdraget utifrån Gert Biestas socialisations-, kvalifikations-, och 

subjektifikationsdimensioner framkom det att två av lärarna premierar socialisation, samtliga 

kvalifikation och två subjektifikation. Inom kvalifikationsdimensionen noterades en distinktion 

mellan externa medel, som relateras till socialisation, och interna medel (bestående av 

faktakunskaper, perspektivtagande och kritiskt tänkande), som relateras till subjektifikation. Utifrån 

en ramfaktorteoretisk analys av lärarnas erfarenheter framkom det att en lärare betonar särskilt 

likheterna i utmaningen att förverkliga socialiserande inslag och externa medel utifrån de 

pedagogiska ramarna. Rörande skillnaderna framkom det att möjligheter främst kopplas till 

studieförberedande program medan utmaningar till yrkesförberedande, även om möjligheter 

förekommer. På studieförberedande program fanns bättre möjligheter för kvalifikation mot interna 

medel (särskilt faktakunskaper) till följd av elevrelaterade ramar som en jakande inställning till 

studier och ämnet. Detta kan gynna både kvalifikation och subjektifikation om dessa kombineras i 

undervisningen. På yrkesförberedande program var elevernas talvilja och ämnesrelevanta 

förkunskaper en resurs för kvalifikation och subjektifikation, men det förstnämnda hindras från att 

utnyttjas av resursrelaterade ramar som brist på tid i kombination med pedagogiska ramar som ett 

stoffrikt centralt innehåll, och det sistnämnda av brister i nyanländas språkliga förkunskaper. 
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Bilaga 1: Mail till informanter  

Hej!

Jag heter Jenny och är student på ämneslärarprogammet vid Umeå universitet. Jag kontaktar er nu 
eftersom att  jag skriver mitt  examensarbete i  samhällskunskap under denna termin, och har för 
avsikt  att  samla in  underlag för  min studie  genom att  intervjua samhällskunskapslärare.  Jag är 
specifikt intresserad av att  intervjua samhällskunskapslärare som har erfarenhet av undervisning 
inom  både  studieförberedande  och  yrkesförberedande  program.  Något  krav  på  specifika 
programinriktningar inom de olika programformerna är inte aktuellt i sammanhanget. Det har heller 
ingen betydelse om erfarenheterna är från nuvarande yrkesverksamhet eller från tidigare — det är 
erfarenheterna i sig själva som är av intresse.

Därmed hade jag varit tacksam om ni kunde hänvisa mig till samhällskunskapslärare på er skola/era 
program som uppfyller kriteriet och har intresse av att delta i en intervju någon gång under februari 
månad. Jag nås via e-mail eller telefon. 

Tack på förhand, 
Jenny Käcko

Tel: +358447291166  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Bilaga 2: Missivbrev  

Hej! 

Jag heter Jenny Käcko och läser på lärarprogrammet vid Umeå universitet med inriktning mot 
gymnasieskolan. Jag läser den tionde och sista terminen i utbildningen. Just nu håller jag på att 
skriva mitt examensarbete och vill därför informera er om arbetet. 

Det centrala studieobjektet i min undersökning är medborgarbildning och förutsättningarna för att 
bedriva det inom studie- och yrkesförberedande program. Medborgarbildning definieras av 
forskaren Johan Sandahl på följande sätt:  

Förberedelsen för samhällslivet beskrivs […] som medborgarbildning, vilket innefattar 
kunskaper, förmågor, attityder och erfarenheter som elever behöver för att vara aktiva, 
informerade deltagare i ett demokratiskt samhällsliv. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar den medborgarbildning som 
samhällskunskapslärare anser vara eftersträvansvärd i sin undervisning, och vilka möjligheter 
och utmaningar som lärarna stöter på när det kommer till att realisera (dvs. omsätta i konkret 
undervisning/klassrumspraktik) deras uppfattningar inom både studieförberedande- och 
yrkesförberedande program. Jag är här intresserad av både likheter och skillnader mellan 
förutsättningarna inom båda programformer.  

I arbetet kommer jag att ändra alla uppgifter så att de som läser uppsatsen inte kommer kunna 
identifiera medverkande lärare, skolor eller ort. Uppsatsen kommer skrivas så att de som läser 
den inte kan identifiera något av de nämna uppgifterna. I min studie utgår jag från de 
forskningsetiska principerna (www.vr.se). 

Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av 
allmänheten. 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

Jag hoppas och ser fram emot ert deltagande! 

Med vänliga hälsningar,  
Jenny Käcko. 

jenny.kacko@gmail.com  
+358 44 7291166  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Bakgrundsinformation  

• Berätta kort om dig själv! 

- Ålder 
- Ämneskombination 
- Antal år du jobbat som lärare 
- Vilka gymnasieskolor du har undervisat på  
- Vilka program du undervisar på just nu  
- Vilka program du har undervisat på tidigare  

Tema 1. Uppfattningar om medborgarbildning  

• Vilken är din uppfattning om medborgarbildning inom samhällskunskapsämnet?  

• Vad vill du att eleverna lär sig när det kommer till medborgarbildning inom samhällskunskapen? 
(Om det rör tidigare yrkeserfarenhet: vad ville du att eleverna skulle lära sig?) 

- Kunskaper 
- Förmågor 
- Attityder 
- Erfarenheter 

Tema 2. Erfarenheter av medborgarbildning  

• Vilka programöverskridande möjligheter och utmaningar ser du för att nå din målsättning?   
(Om det rör tidigare yrkeserfarenhet: vilka möjligheter och utmaningar såg du?)  

• Vilka programspecifika möjligheter och utmaningar ser du för att nå din målsättning?            
(Om det rör tidigare yrkeserfarenhet: vilka möjligheter och utmaningar såg du?) 

- Skillnader som rör styrdokument? 
- Skillnader som rör eleverna? 

Avslutande fråga  

• Finns det något mer du vill tillägga?
63

Förtydligande: Avser likheter mellan erfarenheterna på studie- och yrkesförberedande program.

Förtydligande: Avser skillnader mellan erfarenheterna på studie- och yrkesförberedande program.
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