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Abstract 

”The one who shouts the loudest gets heard” – A critical analysis of  the 

political dialogue of upper secondary school students 
The focus of this essay is the civic engagement of Swedish upper secondary school students. 

In light of recent studies showing Swedish youth to be less politically engaged in comparison 

to other countries, and young adults as underrepresented in representative politics, a divide 

can be seen between the political world of the adult and the political world of youth. This 

essay aims to collect political experiences of young people, through the use of focus group 

discussions, in order to better understand the political interest of students as well as the 

schools work with civic engagement from a student point of view. By observing the political 

discussions of students through a theoretical lens of critical pedagogy as expressed by Peter 

McLaren and Paulo Freire, the purpose of the essay is to increase understanding of young 

peoples political praxis and of how they engage in politics at school. The main results of the 

essay indicate that students political focus is not primarily on issues of class and that the 

students express an individualized form of political activism. Furthermore the results indicate 

that students are able to participate in school decision making and that they are allowed to be 

political in a school setting but that political discussion is far from common in their school 

work.  

Keywords: kritisk pedagogik, politik, Paulo Freire, Peter McLaren, Fokusgrupp  
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1. Inledning 
”Glöm inte klass!” – så lyder ett tydligt budskap i Liv Strömquists seriealbum Uppgång & 

Fall (2016). Satirikern Strömquist vänder i denna bok blicken mot de rika samt mot en löst 

sammansatt svensk ”vänster” och synar dem i sömmarna. Strömquists grundläggande 

frågeställning har även varit drivande för mig i inledningen av det här uppsatsarbetet: Varför 

har klassperspektivet en så undanskymd roll i den politiska debatten, samtidigt som den 

ekonomiska ojämlikheten stadigt ökat i Sverige sedan 1980? (Almqvist 2016, s. 2). Flera 

förklaringsmodeller till detta har luftats, en har varit GAL-TAN skalan, som debatterats flitigt 

2016. Denna nya politiska åsiktsskala kompletterar den ekonomiska höger-vänsterskalan och 

indikerar att identitetsfrågor tagit över intresset för många väljare.
1
 Den nya politiska debatten 

står, enligt en analys utifrån denna skala, främst mellan feminister och nationalister, inte 

mellan ekonomisk vänster- och högerpolitik. En annan förklaring kan vara en ökande 

individualisering av politiska intressen, en förflyttning av den politiska arenan till internet och 

sociala medier medför att fokus läggs på personliga politiska frågor istället för på solidariska. 

Denna förflyttning kanske också medför att det är de som har gott om resurser som får sätta 

den politiska agendan.  

Syftet med den här uppsatsen är dock inte att försöka hitta en syndabock i de unga. Den 

strategin är flitigt använd men sällan grundad i faktiska förhållanden, det är inte de unga 

väljarna som står bakom varken Trump eller Brexit
2
. Snarare har Strömquist frustrerade utrop 

fått mig att fundera på hur engagemang uppstår, eller varför det inte uppstår? Varför blir vissa 

politiska aktivister och andra inte? Att leta efter svaren i skolan förefaller som en rimlig tanke. 

1946 års skolkommission, som blev grunden för vår nuvarande grundskola, var tydlig med att 

skolan skulle fostra kritiska elever med motståndskraft, ”demokratin har ingen nytta av 

osjälvständiga massmänniskor” fastslog utredningen. Det framstår för mig som att ett sådant 

ideal är viktigare i det politiska klimatet 2017 än vad det varit på mycket länge, men jag 

undrar i vilken utsträckning elever idag får verktyg och möjlighet att se kritiskt på samhället? 

                                                           
1
 ”Alla talar om GAL-TAN” Robert Sundberg, Dala-Demokraten, 2016-13-08 

http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/alla-talar-om-gal-tan 
2
 ”US election 2016: The Trump-Brexit voter revolt” http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37943072 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Ungas politiska engagemang 

Våren 2016 publicerades resultatet från 2014 års demokratiutredning. Utredningen tog pulsen 

på det politiska landskapet Sverige och konstaterade först och främst att den svenska 

demokratin står stark. Valdeltagandet ökar val efter val och även bland unga är det politiska 

intresset stort (SOU2016:5, 28). Dock konstaterar utredningen också att ojämlikheten 

gällande politiskt engagemang har ökat, klyftan mellan ”resursstarka” och ”resurssvaga” 

individer är stor. De med mer resurser har i mycket större utsträckning förtroende för det 

politiska systemet, känner att de kan påverka det och deltar i den representativa demokratin 

(a.a. 29). Detta syns bland de förtroendevalda, där den representativa jämlikheten är låg - mest 

underrepresenterade är personer under 29 år (a.a. 35). De politiska partierna utgörs också i 

större utsträckning av icke-förtroendevalda, av ”anställda idéutvecklare, s.k. 

policyprofessionella” och de fokuserar mer och mer på kommunikation genom medier istället 

för med enskilda väljare (a.a. 32-33). Utredningen verkar alltså konstatera en ökande 

ojämlikhet när det gäller politiskt engagemang generellt. Dessa ojämlikheter är också än 

större inom den yngre väljargruppen, där de med invandrarbakgrund och från arbetarklassen i 

betydligt mindre utsträckning är engagerade politiskt (a.a. 47). Trots de ökande ojämlikheter 

som påvisas hävdar alltså demokratiutredningen ändå att det generella politiska intresset bland 

unga är starkt. 

 En annan studie som specifikt undersökt just ungas politiska engagemang är ICCS – 

International Civic and Citizenship Education Study, en internationell jämförelse av 

högstadieelevers medborgerliga engagemang som senast genomfördes 2009. Studien visar 

bland mycket annat att svenska elever inte är särskilt intresserade av samhälleliga och 

politiska frågor i jämförelse med de andra deltagande länderna. Det som i rapporten kallas 

“medborgerligt självförtroende”, förmågan att förstå politiska frågor eller synen på sig själv 

som engagerad och påläst, är även den låg bland svenska elever. Medan svenska elever 

uttrycker ett starkt stöd för miljöfrågor och jämställdhet och ett förhållandevis stort förtroende 

för staten och de styrande så uttrycks mindre stöd för åsiktsfrihet och svenska elever värderar 

deltagande i organiserad politik lågt (Skolverket 2010, 91-92). 

En sammantagen tolkning av demokratiutredningens resultat gällande unga och ICCS resultat 

är svår att göra, resultaten verkar delvis peka åt olika håll. Men kritiska röster riktade mot 

ICCS har påpekat att dess definition av engagemang och politik är snäva. Perspektivet på 
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politiska aktiviteter är främst bejakande, det vill säga att politiska aktiviteter för forskarna i 

ICCS är något fördefinierat som vi känner till, exempelvis deltagande i val och medlemskap i 

politiska partier. Kreativa politiska uttryck som definieras av ungdomarna själva får inte plats 

(Olson 2012, 30). Detta perspektiv på vad som kan definieras som politiskt bidrar också till en 

syn på skolelever som potentiella engagerade medborgare, de betraktas inte som politiska i 

sin egen rätt, här och nu. I ett nummer av Utbildning & Demokrati från 2012, som särskilt 

vigts åt att granska ICCS, publiceras resultat från två kvalitativa studier av ungas 

engagemang. Båda forskarna finner här att unga i allra högsta grad ser sig som politiska i 

andra forum än skolan, de deltar i politisk debatt som utgår från deras intressen, de har 

politiska konflikter och övertygelser (Olson 2012, 45; Andersson 2012, 111).  

Varken de stora utredningar som nämns ovan eller dess kritiker tar ett grepp om hur politiskt 

engagemang initieras. I skriften Ungdomars politiska utveckling (2016) tar dock en grupp 

forskare tag i denna fråga. Studien visar att det politiska intresset är betydligt lägre ju yngre i 

åldrarna man går. Dock är det tydligt att det politiska intresset grundar sig tidigt, de vars 

intresse väcks i unga år behåller detta intresse i stor utsträckning, samtidigt är det svårt att 

påverka individer till ökat politiskt intresse efter att de nått 20-årsåldern. Ett konstaterande är 

därför att skolans roll, dels i att ge kunskaper om omvärlden men även i att främja politisk 

kommunikation är av stor vikt (Amnå, Ekström och Stattin 2016, 16-26). Studien tittar vidare 

på många av dagens förutsättningar för ungas politiska engagemang. Särskilt intressant är 

dess fokus på politik i sociala medier. Här konstateras att ett antagande om att det skulle vara 

lättare att aktivera sig politiskt genom internet inte speglar verkligheten, det är fortfarande en 

väldigt begränsad andel unga som skapar politiskt innehåll och debatt, även i detta forum. 

Dock konstateras att ett ökat användande av sociala medier bidrar till en mer individualiserad 

bild av samhället (a.a. 60-63). 

2.2 Eleven som en deltagande aktör  
Vidare redogör jag för forskning som berör politiskt engagemang inom ramen för skolan. Att 

en del av skolans arbete är att förbereda eleverna för det politiska, demokratiska samhället är 

ingen nyhet i Sverige. Ända sedan grundskolans instiftande på 50-talet har läroplanerna, 

främst med inspiration från John Dewey, stipulerat som mål att skolorna både ska undervisa i 

demokrati samt praktisera någon form av elevdemokrati (Elvstrand 2009, 2). Det är dock inte 

självklart hur skolorna ska genomföra denna utbildning. Helene Elvstrand (2009) har 

närskådat en skolas arbete med delaktighet i sin avhandling Delaktighet i skolans 

vardagsarbete och kan dra slutsatserna att detta arbete skiljer sig kraftigt från klass till klass 
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och är beroende av pedagogernas engagemang i frågan (a.a. 234). Hon kan också se hur 

demokratiarbete i skolan separeras från kunskapsundervisningen, det är något som sker på 

elevråd och klassråd och frågorna som berörs är sällan avgörande för skolans arbete (a.a. 2).   

2.2.1 Skolans demokratiformer 

Hur viktigt är det då att elever faktiskt deltar i skolans beslutsprocesser? Och finns något 

sådant deltagande i realiteten? Enligt Elvstrand finns två framträdande diskurser där 

delaktighet förespråkas inom pedagogisk forskning och inom skolan. Den dominerande 

diskursen som oftast framhålls för att förespråka delaktighet i skolan grundar sig på sociala 

vinster, individens stärkta självbild och sociala förmåga stärks genom argumentation och 

beslutsfattande. I en alternativ diskurs betonas makt och förändring, där är delaktighet mer 

politiskt och handlar om att förverkliga barns rättigheter (Elvstrand 2009, 14). Frågan om 

graden av delaktighet beror också på det demokratiideal som framhålls; representativ 

demokrati, där förtroendevalda får inflytande, kritiseras ofta som elitistiskt men framstår som 

det dominerande sättet att bruka demokrati, både i skolan och i samhället i stort (Fielding 

2010, 123-124). Enligt Elvstrand framhålls dock ofta deliberativ demokrati som ett ideal när 

det gäller skolans arbete, denna modell fokuserar på samtalets och debattens betydelse, 

deliberation ska föregå beslutsfattande, helst ska man i debatten nå konsensus. Kritik har dock 

riktats även mot denna syn på demokrati i skolan. Det deliberativa idealet riskerar att ignorera 

maktobalanser, exempelvis mellan elev och lärare. Feministisk och marxistisk teori pekar 

också på djupgående intressekonflikter i termer av klass och genus där samstämmighet inte är 

önskvärt eller möjligt att uppnå (Elvstrand 2009, 15-17).  

Ett tredje perspektiv är deltagande demokrati, här framhålls gemenskap och att vara 

tillsammans som en förutsättning för demokrati. Michael Fielding (2010) lyfter i en artikel två 

historiska exempel på skolor som arbetat med deltagande demokrati och därmed styrts av så 

kallade ”whole school meetings”. Dessa möten beskrivs av Fielding som ”klagomur, 

fackföreningsmöte, elevråd, gruppterapi och kärleks-cirkel – allt i ett” (Fielding 2010 127, 

min översättning). Mötena styrde de facto skolans arbete och elever och lärare tog i denna 

skolform gemensamma beslut om allt från lektionsplanering till disciplinära åtgärder.  Rektor 

och lärare kvarhöll en vetorätt som enligt Fielding användes mycket sällan (a.a. 129-130). Det 

är svårt att inte betrakta whole school meetings som en ”extrem” form av demokrati i skolan. 

Jag vill dock framhålla argumentationen bakom denna skolform, utgångspunkten är att 

abstrakta moraliska diskussioner (deliberation) inte kan ge individen en förståelse för 

demokrati samtidigt som hen lever under ett system som inte är demokratiskt utan auktoritärt. 



    

5 
 

Vidare kommer ett system med förtroendevalda (representation) alltid att privilegiera de 

studenter som är ”politiskt mogna” och innehar det sociala och kulturella kapital som krävs 

för att bli valda, resten av eleverna kommer inte att delta fullt ut (Fielding 2010, 130-132). För 

att verkligen lära ut demokrati måste skolan enligt det deltagande demokratiidealet ta steget 

fullt ut och bli helt demokratisk i sitt styre. Fielding påstår dock inte att detta är enkelt eller 

ens något som eleverna eller lärarna som arbetar under de dominerande pedagogiska 

skolsystemen i särskilt stor utsträckning önskar. 

2.2.2 Individ eller struktur? 

Diskussionen om delaktighet i skolan liksom i andra aspekter av barns liv har realiserats på 

senare år genom en akademisk diskurs om begreppet aktörskap (agency). Begreppet 

etablerades inom barndomssociologin som ett argument för barns rättigheter, ett sätt att bryta 

med en tidigare dominerande syn på barn som dikotomiserade mot vuxna, som blivande 

människor snarare än människor i sin egen rätt och som passiva föremål för en 

socialisationsprocess (Elvstrand 2009, 8-11).  Därefter har begreppet omdefinierats och 

kritiserats av flera forskare, Kylie Valentine kritiserar ett användande av begreppet baserat på 

ett grundantagande som kan ses som självklart: barn kan agera självständigt, ”de agerar inte 

enligt biologisk eller mekanisk programmering, som växter eller robotar.” (Valentine 2011 

349, min översättning). Valentine menar att en sådan kondenserad och förenklad version av 

aktörskap ofta används och att begreppet fått ingå i en liberal diskurs där individ ställs mot 

struktur. Detta trots att moraliskt aktörskap inom liberalismen ställer hårdare krav på 

individen än uppvisad vilja; rationalism, självmedvetenhet och konsekvenstänkande är 

egenskaper som barn sällan uttrycker (a.a. 349-350). Liberalismen kritiserar externa krafters 

påverkan på individen, vilket ses som ett hinder för individens frihet och strävan. I kontrast 

till detta visar Valentine på en modell av aktörskap som är mer förhandlande mellan individ 

och struktur. En social modell av aktörskap som snarare förutsätter externa krafter, människan 

blir inte en social aktör i ett vakuum utan genom interaktion, strukturella faktorer och yttre 

förutsättningar (a.a. 352). En liknande modell föreslås av Elvstrand även om hon inte på 

samma vis kritiserar bakomliggande politiska motiv i diskursen om aktörskap. En av 

slutsatserna för Elvstrands avhandling är att individens sociala inkludering i en grupp 

förstärker förmågan och viljan att göra sin röst hörd i gruppen vilket ytterligare förstärker 

inkluderingen, denna påverkanscirkel är även aktiv i motsatt riktning; exkludering leder till att 

inte kunna höras i gruppen vilket leder till exkludering (Elvstrand 2009, 237-238). En 

liknande påverkanscirkel påvisas av Amnå, Ekström och Stattin, de menar att individens 
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aktörskap i skapandet av politiskt intresse kan påverkas av en händelse eller 

samhällsföreteelse som väcker detta intresse. Därefter kommer de att vara mer benägna att 

själva driva sin politiska utveckling utifrån egna intressen vilket leder till att de tar till sig mer 

kunskap, som ytterligare förstärker dem som politiska aktörer (Amnå, Ekström och Stattin 

2016, 36-37). En annan slutsats från Elvstrand är att delaktighet påverkas av kategoriseringar; 

elever kategoriseras av skolan (som i behov av extra stöd, som bråkstakar eller som ”duktiga” 

osv.) och de kategoriserar sig själva, ofta utifrån kön och etnicitet. Denna indelning kan både 

vara en källa till engagemang för eleverna, om de finner en identifikation med gruppen de 

hamnar i, eller hämmande för delaktigheten (Elvstrand 2009, 244-245).  

Sammanfattningsvis verkar det finnas en bred konsensus om värdet i att skolan arbetar för 

demokratiska värderingar, genom deliberation, representation eller någon form av 

elevdelaktighet, vilket kräver ett aktörskap från eleverna. Där upphör dock enigheten i den 

forskning jag tagit del av. Kritik riktas mot de stora kvantitativa utredningarna för att de 

enbart bejakar nuvarande system och etablerade sätt att vara politisk. Kritik riktas på samma 

grunder mot skolans interna demokrati. Det framstår som att många hinder för elevernas 

aktiva aktörskap föreligger som skolorna kan ha svårt att överbrygga. Mot denna bakgrund ser 

jag två tydliga behov: för det första att elevernas egna röster i större utsträckning ska höras i 

frågan om skolans politiska arbete. För det andra ytterligare forskning som utgår från en 

kritisk blick på skolan och samhällets organisering i stort och som inte undviker frågan om det 

är möjligt att fostra rättvisa, demokratiska medborgare inom ett system som kanske varken är 

rättvist eller demokratiskt? 

3. Syfte & Frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att ur ett kritiskt pedagogiskt perspektiv granska 

gymnasieungdomars dialog om samhällsengagemang och politik. Genom ungdomars utsagor 

är syftet vidare att undersöka hur skolan genomför dess uppdrag i demokrati- och 

medborgarfostran och hur elevers perspektiv involveras i detta arbete. 

- Vilka samhällsfrågor uttrycker gymnasieelever som engagerande och viktiga? 

- Hur framstår skolans arbete med samhälls- och demokratifrågor genom 

gymnasielevers dialog? 

- Hur framställer gymnasieelever sig själva som deltagande aktörer i en politisk diskurs? 



    

7 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer i följande avsnitt att redogöra för perspektiv och begrepp inom den kritiska 

pedagogiken så som den uttrycks av Peter McLaren (2007) och Paulo Freire (1996). Jag har 

valt detta teoretiska perspektiv av flera anledningar. Då mitt syfte är att granska ungas 

politiska engagemang och skolan som ett forum för politiskt engagemang väljer jag en teori 

som är fast förankrad i samhällskritik och som formulerar ett behov av bildade och kritiska 

medborgare för att uppnå verklig demokrati och frigörelse från de förtryck som alltjämt är 

aktiva i samhället. Peter McLaren används för en grundläggande genomgång av kritisk teori, 

från Paolo Freire redogör jag främst för hans pedagogiska koncept med en 

problemformulerande undervisning byggd på dialog. 

4.1 Kritisk pedagogik 
”Att argumentera för att skolor är meritokratiska institutioner är en konceptuell tautologi: 

Framgångsrika elever är de som skolan utser till framgångsrika. Om du råkar vara framgångsrik så 

måste det bero på dina individuella egenskaper. Det som saknas från denna logik är ett erkännande 

av att studenter som kommer från vita välbärgade förhållanden är privilegierade över andra 

grupper, inte på grund av egen förtjänst utan på grund av de fördelar som kommer av att ha pengar 

och högre social status ” (McLaren 2007, 190, min översättning). 

Att se på skolan med kritiska ögon innebär att avfärda dem som hävdar att dess institutioner 

kan vara värdeneutrala och apolitiska. Peter McLaren skriver i Life in schools – An 

introduction to critical pedagogy in the foundations of education (2007) om bilden av den 

demokratiska skolan, den som är en mekanism i skapandet av ett jämlikt samhälle. Denna bild 

är levande men falsk menar McLaren, för att denna skola ska vara en realitet måste den bidra 

till elevernas egenmakt (empowerment) som kritiska aktiva medborgare. Bilden av skolan 

som neutral kan också kritiseras utifrån den ekonomiska vinning som skolan genererar, vilken 

är betydligt större för den ägande klassen än för arbetarklassen (McLaren 2007, 189).  

Den dominanta utbildningsdiskursen ser skolan som en neutral förmedlare av kunskap. Detta 

antagande ifrågasätts alltså i kritisk teori, men även bilden av kunskap i sig ifrågasätts. 

McLaren vänder sig till bland andra filosofen Michel Foucault i en diskussion om kunskap 

och makt. Dessa två kan inte separeras, ändå behandlas ofta kunskap som teknisk neutral 

kunskap utan att hänsyn tas till att kunskap alltid är kopplad till partikulära intressen 

(McLaren 2007, 209). Detta är enligt McLaren sant dels i själva kunskapsproduktionen men 

även i vilken kunskap som framhålls i skolorna och premieras. Naturvetenskapen och 

matematiken har en särställning, vilket enligt McLaren bara kan förstås mot bakgrund av att 
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dessa kunskaper är värdefulla för marknadsekonomin (a.a. 197). Vad som hålls för ”sanning” 

är beroende av vem som har möjlighet att benämna detta. Sanningen är därmed relationell 

snarare än relativ – vad som är sant i en teori kan enbart definieras av teorins förmåga att 

förklara de relationer som utgör dess kontext. Sanningen är alltså oseparerbar från 

maktrelationer (a.a. 210-211). 

I och med kunskapens relation till makt så måste pedagoger betrakta sitt kunskapsstoff eller 

den institution i vilken de verkar både ur ett mikro- och ett makroperspektiv. En kritisk 

pedagog kan lära ut en matematisk formel men söker också att sätta denna kunskap i relation 

till dess sociala funktion och förstå kunskapen i ett samhälleligt perspektiv, vilket då kallas för 

direktiv kunskap (a.a. 196). Ett liknande perspektiv hämtas från Jürgen Habermas, som delar 

in kunskapen i teknisk kunskap, praktisk kunskap samt emancipatorisk kunskap. Den 

emancipatoriska kunskapen är sådan som hjälper oss att förstå hur makt och privilegier 

påverkar sociala relationer. Den skapar också förutsättningar för att överkomma förtryck och 

dominans genom kollektiv kamp (a.a. 198). 

4.1.1 Klass, kultur & Hegemoni 

Många sociala teorier konstaterar ojämlika förhållanden i samhället och benämner detta med 

olika begrepp, för den kritiska teorin är klass det mest centrala. McLaren gör en bred tolkning 

av begreppet och inkluderar social ordning och underordning baserat på hudfärg, kön och 

funktionsförmåga. En huvudsaklig indelning i två grupper är dock mest relevant: den ägande 

klassen och arbetarklassen. Dessa grupper definieras utifrån att den ena gruppen kan extrahera 

allt det överskottsvärde som den andra gruppen producerar, utöver vad den behöver för att 

överleva (a.a. 198-199). Detta överskottsvärde är den ekonomiska grunden i den styrande 

klassens dominans.  

Kultur, de särskilda sätt på vilka en social grupp lever ut och hanterar sina givna 

förutsättningar och livsvillkor, kan också analyseras för att finna maktförhållanden. McLaren 

menar att kultur inte enbart ska förstås som olika sätt att leva, utan måste betraktas som 

produktionsprocesser där individers viljor och begär formuleras, bekräftas eller nekas genom 

processer av socialt förtryck och beroende. Dominerande kulturer är de som bekräftar 

intressen och värderingar hos den sociala klass som kontrollerar samhällets materiella och 

symboliska tillgångar. Dominerade (subordinate) kulturer är de som underordnas av den 

dominerande kulturen hos den styrande klassen (McLaren 2007, 201). McLaren vänder sig 
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mot tanken att människor bebor antingen dominerande eller dominerade kulturer.
3
 Snarare 

lever vi ut olika kulturella relationer, några av dem kan vara dominerande, andra dominerade.  

Den maktutövning som sker från den dominerande kulturen över den dominerade tar sig 

uttryck som Hegemoni. Primärt sker denna maktutövning inte genom våld eller tvång utan 

genom sociala strukturer och praktiker, där den dominerande kulturen vinner samtycke till sin 

dominans från dem de dominerar. McLarens exempel är skolorna som reproducerar en liberal 

idé om personliga framgångar. När en elev får sämre betyg, eller när en person i sitt liv 

misslyckas med att bli rik och känd så kommer personen att tillskriva sitt misslyckande till 

otur, personlighet eller biologiska/fysiska förutsättningar, inte till ett system som orättvist 

fördelar makt och resurser (a.a. 203). På detta sätt skapas ”universella” värderingar; en 

samhällelig bild av vad som är ”common sense”. Denna struktur är mycket svår för individer 

att motsätta sig. Genom konceptet med hegemoni kan vi förklara hur stora grupper tillsynes 

handlar mot sina egna intressen, exempelvis när en mycket fattig arbetarklass röstar fram en 

ultrakonservativ politik och ledare från den ägande klassen (a.a. 204-205).  

McLaren går djupare in i hur hegemonisk dominans sker i skolan specifikt och formulerar 

fyra olika dominerande strategier som är aktiva inom utbildning. Legitimering innebär att ett 

system representeras som rättvist och opartiskt, exempelvis den dominerande synen på 

skolans uppbyggnad runt betyg vilket döljer den dolda läroplanen.
4
 Dissimulation innebär att 

förhållanden som präglas av dominans döljs, exempelvis när studenter delas in efter 

förmåga/resultat. Sådana indelningar görs till synes för att alla ska få den pedagogik som 

behövs för dem, men de facto görs ofta en indelning baserad på klassbakgrund. 

Fragmentering sker när dominans upprätthålls genom att grupper ställs emot varandra. Om en 

politiker påtalar de höga kostnaderna för att ta emot flyktingar så kan andra underordnade 

grupper, arbetarklassen exempelvis, komma att vända sig mot gruppen flyktingar istället för 

mot ett system som inte ser till deras behov.
5
 Förtingligande innebär att historiskt 

föränderliga processer uttrycks som permanenta eller naturliga. Exempelvis genom fokus på 

                                                           
3
 Till detta kan tillföras Subkulturer, vilka kan beskrivas som ett uttryck för en kris hos den dominanta kulturen, 

snarare än som ett direkt motstånd mot samhällsordningen och den dominanta kulturen.  McLaren 
exemplifierar med hippie-kulturen som både var ett uttryck för idealistiska rättviseprinciper och för sökandet 
efter komfort och ett förhandlande med tidigare generationers sätt att leva (McLaren 2007, 202) 
 
4
 Den dolda läroplanen är ett begrepp som sammanfattar det som lärs ut i skolan som inte hör till förutbestämt 

kunskapsstoff. Läraren för med sig sina föreställningar och fördomar in i klassrummet, ett exempel är att 
ojämlika bedömningar baserade på kön påvisats i flera studier av skolan (McLaren 2007, 212) 
5
 Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt kritiserades på dessa grunder efter ett uppmärksammat tal där 

svenskarna uppmanades ”öppna sina hjärtan” för flyktingar. 
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppna_era_hj%C3%A4rtan 
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en kanon av stora viktiga verk som nödvändiga för bildning, detta kan ta fokus från personliga 

erfarenheter och den politiska naturen i det vardagliga livet (McLaren 2007, 206). 

4.2 Paulo Freire – revolutionär dialogisk pedagogik 
I Pedagogik för förtryckta visar Paulo Freire på två kontrasterande sätt att lära ut. Det 

dominerande sättet, det som enligt Freire är en naturlig följd av ett kapitalistiskt samhälle och 

en del av ett hegemoniskt förhållande mellan förtryckare och förtryckta, kallar han för Bank-

konceptet. Ett klassrum är i denna metafor fyllt av studenter som är som bankfack, tomma 

kärl som kan fyllas, deras jobb är att ta emot, lagra, arkivera (Freire 1996, 52-53). Läraren har 

utanför klassrummet utfört ett tänkande, reflekterande arbete och forskat fram ett objekt för 

undervisningen. I klassrummet lämnar läraren sin roll som kognitiv forskare och blir 

berättare. Eleverna förväntas memorera kunskapen som läraren återger om objektet, men de 

får aldrig själva delta i det reflekterande arbetet, objektet tillhör inte dem utan läraren (a.a. 

61). 

Freire menar att bank-konceptet är en metod för att marginalisera, genom att utbildningens 

objekt inte har en anslutning till elevernas verklighet bidrar den till att de betraktar sig som 

onormala (a.a. 55). Freires startpunkt för en pedagogik som kan skapa kritiska, engagerade 

elever är därför eleverna själva och deras plats i världen. För att genomföra detta måste 

läraren även vara student och studenten även vara lärare. Läraren måste få en förståelse om 

studenternas värld från dem och sätta sig in i deras förhållanden. Därefter kan läraren 

återpresentera denna värld för dem. Freire förespråkar ett innehåll i form av bilder eller texter 

som knyter an till vardagen och formulerar problem. Eleverna förväntas lösa problem som är 

direkt anslutna till dem själva, vilket för dem närmre världen och ger en kritisk blick på den. 

Detta istället för att memorera abstrakta teorier som de inte kan ansluta till sig själva, vilket är 

alienerande, det separerar dem från verkligheten och ett kritiskt sinne (a.a. 61-64). 

Även sådana pedagoger som söker att humanisera, kritisera eller strävar efter ett rättvisare 

samhälle använder sig av bank-konceptet. Det kan dock inte enligt Freire vara en revolutionär, 

kritisk praktik att försöka förändra andras åsikter eller hitta på ”slogans” riktade mot de 

förtryckta (a.a. 76). Istället måste förändring ske genom dialog. För Freire är dialog ett 

tillstånd mellan människor som inte kan uppstå ur ojämlika förhållanden i en miljö där 

världen ses som statisk och oföränderlig. Förutsättningar för dialog är istället tro på att den 

andre kan och vill förändra världen, hopp om att världen går att förändra samt ett kritiskt 
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tänkande där världen betraktas som en process som individen kan ingripa i. I grund och botten 

krävs enligt Freire kärlek för att dialog och förändring ska vara möjligt (Freire 1996, 70-73). 

Syftet med dialog är att namnge världen och därmed att få den att återuppstå som ett problem, 

därefter kan den åter namnges. Jag förstår detta som ett uttryck för att människor i dialog har 

möjlighet att förstå sin värld och de motsättningar som det innebär att leva i den. Genom 

dialog kan de få syn på det som hindrar dem från att leva så som de önskar att leva, att med 

Freires ord vara ”fullt ut mänskliga” (a.a. 56). När personer börjar förstå sin värld kan de 

agera för att förändra den, en praktik som är lika delar reflektion och aktion, vilket 

tillsammans utgör praxis (a.a. 47).  

5. Metod 
För att besvara mina frågeställningar har jag valt att göra gruppintervjuer med 

gymnasieelever, så kallade fokusgrupper. I det följande motiverar jag valet av denna metod 

och redogör för tillvägagångssätt och urval av informanter. Jag redogör även för analysmetod 

samt för etiska aspekter vid studiens design och genomförande. Sist i detta avsnitt kommer en 

kort metoddiskussion. 

5.1 Fokusgrupper 
Intresset för fokusgrupper som metod för studien grundar sig på två aspekter; en strävan efter 

en jämlik undersökningsmetod där forskaren inte ställer sig över informanterna samt 

diskussion som en grundval för det politiska livet och för demokrati. 

Victoria Wibeck (2010) framhåller fokusgrupper som en väl vald metod när handlande och 

motivation till handlande ska undersökas. Gruppdiskussionen kan väcka en naturlig 

nyfikenhet hos deltagaren att jämföra sitt handlande mot andras handlande (Wibeck 2010, 52-

53). Fokusgrupper har också använts i forskning som utgår från teorier om sociala 

representationer. Olika subjekt skapar i sin interaktion en kollektiv föreställning om 

verkligheten, en föreställning som i gemenskapen utvecklas till en form av ”common sense” - 

vardagskunskap som hjälper dem att navigera i sin sociala tillvaro (a.a. 24). Fokusgrupper 

handlar alltså både om att samla in information om åsikter och beteenden men samtidigt om 

att observera hur dessa utsagor tar sig uttryck i en grupp, vilken ”sanning” skapas av gruppen?  

Liksom andra typer av intervjuer kan fokusgrupper vara mer eller mindre strukturerade och 

styrda av forskaren. Denna studies fokus på dialog och på att undersöka deltagarnas egna 

utsagor och erfarenheter kräver en mer ostrukturerad form. Min målsättning har varit att 



    

12 
 

introducera övergripande ämnen, men att möjliggöra för deltagarna att själva styra samtalets 

turer och innehåll (a.a. 57). En intervjuguide bifogas som bilaga II, som visar vilka ämnen jag 

sökt att hålla diskussionen till. 

5.2 Urval 
Sammansättningen av fokusgruppernas deltagare är avgörande för dess resultat, särskilt då 

fria, ostrukturerade samtal är målet. Jag har strävat efter en stark gruppkohesion, vilket kan 

definieras som graden av samhörighet i gruppen eller styrkan i deltagarnas önskan att vilja 

passa in i gruppens sammanhang och bidra till det (Wibeck 2010, 30). En utgångspunkt har 

därför varit elevernas frivilliga deltagande tillsammans med personer från samma klass. Att 

deltagarna känner varandra sedan innan innebär goda förutsättningar för fri diskussion. Det 

innebär dock även att en extern inramning, sociala förutsättningar som jag som forskare inte 

kan styra över, är närvarande i grupperna. Det har därför varit viktigt att som moderator 

tydligt sätta agendan för det unika interaktionstillfälle som diskussionerna utgör så att 

gruppernas diskussioner förts på en allmängiltig nivå (Markova, 2007, 48).  

I rekryteringen har jag i första hand gjort ett urval av gymnasieskolor i samma svenska 

storstad. Jag har eftersträvat att elever från en variation av skolor och program ska delta och 

använt mig av antagningspoäng och stadsdelar som särskiljande faktorer. Detta är också en 

motivering till att just gymnasieelever valts som målgrupp; när elever kommer till 

gymnasienivå så har en tydlig uppdelning av dem skett utifrån högstadiebetyg och olika 

skolors prestige. En sådan uppdelning möjliggör en jämförande analys, där kopplingar kan 

göras till klass och kulturellt kapital (McLaren 2007, 40; 218). Uppsatsens analys visar också 

på den markanta roll som betyg spelar i elevernas politiska liv. 

Efter att potentiella skolor har valts ut så har jag kontaktat lärare och elevkårer, främst genom 

e-postutskick. Jag har sedan bjudits in av lärare för att presentera mitt projekt i deras klasser, 

därefter har de elever som visat intresse rekryterats till fokusgrupperna (Wibeck 2010, 80-81). 

Jag har strävat efter att hålla antalet deltagare till mellan fyra och sex i varje grupp, fler än så 

kan enligt Wibeck minska deltagarnas livsrum i diskussionen (a.a. 62). Jag har dock inte 

behövt säga nej till någon som velat delta utan eleverna har själva kommit överens om 

gruppsammansättningen.  

Ett särskilt övervägande för mig har varit frågan om uppdelning och kategoriserande av 

deltagare utifrån kön. Att dela in fokusgrupper utifrån kön eller åtminstone redogöra för 

gruppernas könsfördelning är ett vanligt förfarande och ger analytiska verktyg då jämförelser 
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kan göras på denna grund. Jag väljer dock att inte göra en sådan indelning och att benämna 

deltagarna på ett könsneutralt sätt. Detta motiveras med att jag inte önskar förstärka socialt 

konstruerade normer om genus med min analys. Deltagarna gör i många fall egna definitioner 

av sin könstillhörighet (liksom andra kategoriseringar så som sexualitet eller etnicitet). Jag vill 

dock att sådan kategorisering ska utgå från dem och inte från mig. 

5.2.1 Grupperna 

Studiens fokusgrupper har i de första tre grupperna bestått av elever som är klasskamrater på 

gymnasieskolor i en svensk storstad. Grupp 4 bestod av elever från två olika skolor i samma 

svenska storstad. Totalt deltog 18 personer födda mellan 1998-2000. Jag ger nedan en kort 

redogörelse för orterna skolorna är belägna i samt medianantagningspoängen på de program 

som eleverna läser.  

Grupp A bestod av fem elever som läste andra året på ekonomiskt program vid en skola i en 

närförort till en svensk storstad. Skolan är belägen i en ort med hög socioekonomisk 

sammansättning och en befolkning med betydligt högre inkomster än det nationella 

genomsnittet. Medianantagningspoängen för programmet var 290.
6
 

Grupp B bestod av sex elever som läste andra året på juridiskt program vid samma skola som 

grupp A. Medianantagningspoängen för programmet var 287,5. 

Grupp C bestod av fem elever som läste andra året på samhällsvetenskapsprogrammet vid en 

skola i en kranskommun till storstaden, medianantagningspoängen för programmet var 220. 

Grupp D bestod av elever från två olika innerstadsskolor, den ena deltagaren läste estetisk 

linje, medianantagningspoängen för programmet var 232,5. Den andra deltagaren läste 

humanistiskt program, medianintagningspoängen var 312,5. Båda deltagarnas skolor kan 

betecknas som ansedda och har konstnärliga linjer som präglar deras profil. En person ställde 

in sitt deltagande i grupp D varför gruppen enbart bestod av två deltagare. Gruppen hade väl 

fungerande diskussioner ändå och jag har gjort bedömningen att de är värda att inkludera i 

studien i syfte att tillföra flera perspektiv.  

5.3 Analysmetod 
I en inledningsfas av analysarbetet har jag gjort en övergripande transkribering där jag dels 

beskrivit samtalens innehåll men även dess intensitet, hur många som deltagit i varje 

                                                           
6
 Den högsta poäng (meritvärde) som högstadiebetyg kan ge är 340. Genomsnittet för hela Sverige läsåret 

2015/16 var 229,2, i den aktuella staden var genomsnittet 245,9 
(http://siris.skolverket.se/siris/ris.betyg_gr.rapport). 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.betyg_gr.rapport
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diskussion och så vidare.  Därefter utfördes en kodning av den översiktliga transkriberingen 

(Wibeck 2010, 104). Kodningen har delat in materialet i övergripande teman som återkopplar 

till frågeställningarna; samhällsengagemang, aktörskap och politik i skolan (diskussioner har 

naturligtvis kunnat ha flera eller alla dessa karaktärer samtidigt). Utifrån denna kodning har 

det varit möjligt att göra jämförelser mellan grupperna, jag har exempelvis gått tillbaka till 

alla de diskussioner som rör skolan och lyssnat på dem i relation till varandra. Kodningen och 

jämförelserna har gett övergripande resultat och trender i materialet som blivit en del av 

analysen. Enskilda utdrag ur diskussionerna som valts ut för noggrann transkribering har valts 

utifrån att de väl representerar en trend eller en grundläggande skillnad i materialet. 

I fokusgruppsdiskussioner, i jämförelse med enskilda intervjuer, är det extra viktigt att i 

analysen ta hänsyn inte bara till vad som sägs utan hur det sägs. Jag har vid urval av utdrag 

till analysen tagit särskild hänsyn till sådana diskussioner där deltagare representerar olika 

åsikter, där röstläge och ton markerar ökad intensitet i samtalet eller där deltagare knyter an 

till personliga erfarenheter (Wibeck 2010, 106-108).  

5.3.1 Aktörskap & handlingsutrymme 

Jag lägger i analysen särskild vikt vid det som Wibeck benämner som diskursivt konstruerade 

aktörer och handlingsutrymme. En sådan analys används för att knyta an till en diskurs om 

makt och hur deltagarna positionerar sig gentemot andra aktörer. För denna uppsats är ett 

sådant fokus särskilt aktuellt i och med det övergripande politiska temat, men även för att 

deltagarnas diskussioner i stor utsträckning berör olika gruppers och aktörers samhälleliga 

maktpositioner. Därför väljer jag att viga ett analyskapitel till just sådan analys. 

Analysen går ut på att aktörer identifieras i deltagarnas diskussioner, de kan vara konkreta - 

exempelvis namngivna reella personer, eller de kan vara abstrakta - konstruktioner så som 

”medierna” eller ”politiker”. Analysen rör sig sedan kring vilken makt deltagarna diskursivt 

tillskriver dessa olika aktörer, inklusive sig själva (a.a. 124-126). 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
All forskning där människor möts medför vissa etiska överväganden för forskaren. Det 

handlar först och främst om att alla deltagare i studien ska få tillräcklig information om den 

för att kunna ge informerat samtycke till sitt deltagande (Hermerén 2011, 49). Jag har 

informerat deltagarna om de etiska riktlinjer som jag förhåller mig till i mitt arbete och att 

deras deltagande och personuppgifter behandlas konfidentiellt, samtliga deltagare har 

undertecknat ett medgivande till detta (Bilaga 1). Deltagarna har informerats om att de när 
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som helst, även efter intervjutillfället kan dra sig ur studien. Ett speciellt förhållande gällande 

fokusgrupper är att jag inte kan garantera att deltagarnas uttalanden förblir anonymiserade och 

deras identiteter konfidentiella i och med övriga gruppdeltagares närvaro vid intervjuerna 

(Wibeck 2010, 140). Jag har förklarat detta förhållande för deltagarna innan samtalet tagit vid 

och bett dem om att inte föra vidare information om våra diskussioner utanför gruppen. Ur en 

etisk aspekt framhålls fokusgrupper som en bra metod, deltagarna har alltid valet att inte tala, 

de kan välja att sitta tysta och lyssna. Vid enskilda intervjuer, särskilt med barn och 

ungdomar, finns även aspekten att de hamnar i en underställd position till forskaren, även 

detta reduceras i fokusgrupper där deltagarna är fler än moderatorn och dessutom uppmuntras 

att ställa frågor till varandra (a.a. 22-23). 

5.5 Metoddiskussion 
Dialog, kommunikation och samverkan genomsyrar de texter som jag har läst för den här 

uppsatsen. Från början var det därför jag ville att materialinsamlingen och mötet med 

informanter i så stor utsträckning som möjligt skulle präglas av öppen dialog, snarare än ett 

frågande och svarande mellan forskare och intervjuperson. Jag har under arbetet funderat på 

sanning och en forskares önskan att uppnå sanna resultat. I analysen av 

fokusgruppsdiskussioner blir det tydligt att det som är sant, eller det som är någons verkliga 

åsikt, varierar. Peter McLaren vänder sig till Michel Foucault och beskriver sanningen, inte 

som relativ, utan snarare som relationell; beroende av det givna sammanhangets historia, 

kultur och maktförhållanden (McLaren 2007, 210). Det jag kan analysera utifrån 

fokusgruppsdiskussionerna är den sanning som gruppen skapar tillsammans. Även om 

sanningen på detta sätt varierar och resultaten blir svåra att generalisera så tar jag också fasta 

på att det är ur denna relationella sanning, ur dialog, som kritik kan ta sin början. Min 

förhoppning har hela tiden varit att genom en sådan metod som främjar dialog föda nya tankar 

och sätt att se på samhället, både hos mig själv och hos deltagarna.  

6. Resultat & Analys 

Jag har ämnat hålla fokusgruppernas diskussioner till tre övergripande teman som även är 

dem som jag utgått från i analysen. Ett första tema berör deltagarnas syn på samhället och vad 

som för dem är engagerande, rättvist/orättvist eller i allmänhet viktiga frågor. Ett andra tema 

berör makt och aktörskap, elevernas diskussioner ger uttryck för hur de positionerar olika 

individer och grupper och vilket handlingsutrymme dessa aktörer, inklusive dem själva, 

därmed ges. Ett tredje tema berör deras upplevelse av skolan, vilken möjlighet de där har att 
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påverka och delta i beslut i sin skola samt vilket utrymme som finns för politisk reflektion och 

aktion. 

6.1 Ungas samhällsengagemang 
En frågeställning för denna uppsats rör gymnasieelevers politiska engagemang och vilka 

samhällsfrågor som för dem framstår som viktiga. Detta fokus har dels sin grund i en 

ambivalens i tidigare forskning där svenska elever i vissa studier ses som oengagerade 

politiskt, i andra framstår de som mycket aktiva (Skolverket 2010, 91-92; SOU2016:5, 28). 

Uppsatsens fokus på elevernas samhällssyn grundar sig även i Paulo Freires pedagogiska 

perspektiv där kritisk utbildning startar i elevens egen värld, vilket kräver mer pedagogisk 

forskning om just elevernas egen samhällssyn (Freire 1996, 61-64). 

Jag har utfört en översiktlig analys av vilka samhällsfrågor som är starkast närvarande i 

diskussionerna, främst har jag då tagit ställning till hur ofta olika ämnen nämns och med 

vilken intensitet diskussionerna behandlar dem. Ett övergripande tema som genomsyrar 

deltagarnas diskussioner är rättvisa. Sådana samhällsföreteelser där någon behandlas orättvist 

ses som viktiga att motarbeta av deltagarna, främst talar de om diskrimminering på grund av 

kön, etnicitet/hudfärg eller funktionsnedsättning, dessa kategorier återkommer samtliga 

grupper till. En annan återkommande fråga rör media och en rättvis medierapportering, i flera 

fall uttrycks oro för att mediekanaler är partiska eller ljuger.  

Det kan även vara relevant att analysera vad deltagarna inte talar om. Ett utelämnande av 

vissa ämnen i diskussionerna utgör inte nödvändigtvis en avsaknad av engagemang för dessa 

ämnen, eleverna har inte ombetts lista vilka frågor som de tycker är viktigast. Ändå anser jag 

det anmärkningsvärt att miljön som politisk fråga knappt är närvarande i diskussionerna, i 

ICCS resultat nämndes jämställdhet och just miljöfrågor som de främsta politiska frågor 

elever engagerade sig i (Skolverket 2010, 92). Ett annat ämne som deltagarna i liten 

utsträckning talar om spontant är klass och ekonomiska förhållanden, vilket jag återkommer 

till under nästa rubrik.  

6.1.1 Uppkomsten av politiskt engagemang 

På frågan om varför de tror att vissa personer blir mer politiskt engagerade än andra svarar 

deltagarna i stor utsträckning att personliga erfarenheter och familj och vänner är starka 

påverkande faktorer. De elever som själva betraktar sig som politiskt aktiva beskriver att de 

fått detta engagemang ”hemifrån” eller för att de politiska frågorna berör dem personligen. I 
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Grupp C finns en stark konsensus kring personliga erfarenheter som startpunkt för 

engagemang, gruppen tar diskussionen vidare. 

C1: Alltså grejen är, jag tror också att... Kompiskrets och kompiskrets alltså... Jag tror det handlar 

väldigt mycket om, som sagt, sociala medier. För grejen är att, till exempel jag kan säga såhär, nu 

kanske jag går lite out of topic men, till exempel jag som kvinna. Jag har inte förstått att jag är 

förtryckt och jag har inte förstått när jag har blivit förtryckt indirekt och direkt. Förrän nu när det 

har blivit aktuellt att man tar upp de här ämnena. 

Flera deltagare: Mm, ja 

C1: Förstår du? Eftersom att sociala medier har börjat prata om det här, då har jag börjat läsa på 

och prata om det här, så jag tror att allt i princip det mesta grundas på sociala medier asså... Jag 

tror inte nån egentligen får en tanke: "Jamen jaha, jag är en förtryckt kvinna för jag... bla bla bla 

bla”, utan det kommer ju från någonstans! 

C2: Och det är inte så att en man kommer komma fram till dig och ba "jag använder..." Vad heter 

det makt... 

C3: Härskartekniker! 

C2: "...mot dig, så fuck you!" 

Flera håller med, skrattar. 

Moderator: Det är liksom dolt? 

Flera håller med. 

C4: Tills någon hjälper dig få fram det. 

Deltagarna ger uttryck för att personliga erfarenheter inte räcker för ett engagemang, 

erfarenheterna måste också sättas i en kontext som ”förtryck”. I detta sammanhang sker detta 

kontextualiserande genom sociala medier. Gruppens resonemang är slående likt Paulo Freires 

pedagogiska modell där elevernas värld och förhållanden återpresenteras för dem formulerade 

som problem, vilket bidrar till en kritisk blick. De kan därmed ”namnge ”världen och börja 

förändra den (Freire 1996, 62; 69). I grupp C finns en stark syn på identifikation med en 

grupp som viktigt, gruppen diskuterar hudfärg och tillhörighet utifrån kultur och religion, men 

även sexualitet och funktionsnedsättningar ses som exempel på politiska identifikationer. 

McLaren uttrycker det som att människor lever ut olika kulturella relationer efter de 

förutsättningar de givits, de kan inta positioner som är både dominerande eller dominerade. 

Gruppidentifikationen är ett sätt att hantera sina livsvillkor, men kan också vara en väg till 

motstånd mot en dominerande kultur (McLaren 2007, 201-204). Den här bilden av kultur blir 

tydlig i grupp C:s samtal, dominerande strukturer där normerna är vithet och manlighet kan 

hanteras genom identifikation och tillhörighet med en underordnad grupp, en deltagare 
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uttrycker det som att hen där ”har ett folk, är en av dem”. Deltagarnas samtal vittnar dock inte 

om att någon sådan identifikation sker på grund av klass eller ekonomiska tillgångar. 

Moderator: Hur är det med klass då? 

Flera deltagare: Ja, mmm, just det. 

C1: Om det syns... 

C3: Såhär "Klasskamp!" som i Sverige förut man ba... 

Flera skrattar 

C3: Okej nu också lite men det, såhär... Idag är första maj inte sådära... 

C1: Fast på något sätt är klasskamp lite svårare att se nu för att det finns folk som lever på 

socialbidrag som jag vet, som fortfarande har på sig Ralph lauren och Gant som hockey... Eh... 

killarna, förstår du? 

C2: Det finns rika som köper begagnade kläder...   

Gruppens diskussion om klass rör sig på en nivå som främst behandlar synliga markörer av 

välstånd eller fattigdom. Att klass eller ojämlikhet i tillgång till ekonomiska resurser inte är 

närvarande som politiska parametrar för deltagarna går igen även i de andra grupperna. Enbart 

i grupp 4 nämner deltagarna på eget initiativ klass som en viktig politisk fråga, i denna grupp 

finns också deltagare som enligt egen utsago är mer aktiva inom ”kultur- och 

vänstersammanhang”. Utifrån gruppernas utsagor kan jag dra slutsatsen att ekonomiska 

reflektioner om samhället är närvarande enbart hos de deltagare som är politiskt aktiva, och 

även för dessa deltagare tar ett sådant engagemang delvis sin början i personliga erfarenheter. 

D2: Nej men jag känner att det... Sen jag... I min förra skola där var det väldigt mycket rika 

människor som gick och då var det inte så mycket prat... Men, jag... Jag är inte så rik (skratt) och 

har inte så rik familj, så då var det ju alltid någonting jag kände var lite problematiskt. Och sen nu 

när jag har bytt skola, det är ju fortfarande... Ja alla de som bor på [stadsdelen där skolan ligger] är 

ju ändå ganska rika typ och så, men sen har jag ändå hittat några stycken som jag relaterar och då 

har det mer blivit att jag ändå har pratat om det mer nu och typ såhär. Ja...  

Det är alltså tydligt att identifikation och samhörighet med en grupp samt politiska frågor som 

berör den egna personen är de mest framstående skälen till att bli och vara politiskt aktiv för 

deltagarna. Vidare betraktar jag hur studiens deltagare tror sig kunna påverka samhället. 

6.1.2 Att påverka samhället 

En fråga gällande engagemang som diskuterats i samtliga grupper är vad enskilda personer 

kan göra för att påverka samhället. Att rösta i val framhålls av flera deltagare och även om 

flera också anser att en enskild röst vart fjärde år inte har stor påverkan på samhället så 

uttrycker flera deltagare att rösta ändå är något man måste göra.  
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A1: Jag tycker ju inte att röstning är... Att en röst spelar mycket roll, men det är ändå såhär om jag 

får rösta så kommer jag ju sätta mig in... Så att jag kan rösta på det som jag, partiet som jag vill se 

leda. 

A3: Mmm, nä men jag tycker inte att man har någonting att... Asså man har ingen rätt att säga... 

Klaga på samhället hur det ser ut om man inte röstar. 

Att rösta framställs som ett minimum för engagemang, ett kriterium för att få kritisera, vilket 

är en åsikt som återkommer i flera grupper. 

Ett annat sätt att påverka samhället som är väldigt närvarande i gruppernas diskussioner är att 

vara politiskt aktiv på sociala medier. Flera nämner namninsamlingar och facebookgrupper av 

politisk karaktär samt personer på instagram och twitter som driver feministiska och 

antirasistiska konton. Deltagarna är överens om att detta är ett sätt att påverka, men uttrycker 

också att man måste sticka ut och ha något speciellt att komma med för att kunna delta i 

denna typ av aktivism. En deltagare i grupp A menar att ”den som skriker högst blir hörd”. 

A3: Ja men det är ju typ, om vi säger såhär, ett exempel som jag tror att alla förstår, vi säger att... 

Om jag skriver en status på Facebook och ba "jag är för jämställdhet, alla borde vara det"... Det är 

såhär, ok, ingen kommer bry sig om den lilla texten. Kommer få två likes liksom. 

(Skratt) 

A3: Men om jag skriver värsta... 

A1: Lägger upp en dramatisk bild... 

A3: ...Debattinlägget! Skriver om hur viktigt det är med jämställdhet, feminism och la la la la la... 

Du vet då blir det mycket större grej, folk reagerar, folk delar, du vet sånt där. Asså man får ju, 

asså mer... Asså uppmärksamhet eller vad man säger. 

A2: Men typ, exempelvis Freja Lindberg
7
. Hon har ju fått den uppmärksamheten hon har fått 

eftersom att hon verkligen står för det hon tycker och typ... Om... Hon inte hade gjort alla extrema 

saker så hade inte det heller blossat upp lika mycket. För det blir såhära, "oj, hon gör någonting 

som jag aldrig har sett förut" så då pratar man med varandra, man taggar varandra i saker så alla 

ser det så fort. Om hon hade bara sagt såhär "ah, jag vill bli kallad hen", liksom. Då hade det ba, 

"jaha?" 

A3: Alla bara: "okej..." 

A2: Ja, men nu är det såhär en jättestor grej. 

I den här gruppens diskussion om vad som krävs för att höras och därmed påverka politiskt 

syns tankegångar som går igen i flera grupper. Att göra något ”extremt” eller ”stort” är mer 

eller mindre en förutsättning, vilket gör att politisk aktivism är socialt komplicerat och 

                                                           
7
 Freja Lindberg är fotograf och trans/queer-aktivist, aktiv på sociala medier. Hen nämns specifikt i ett par av 

grupperna som en betydelsefull politisk röst. 
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utelämnande. Grupperna uttrycker ibland att det som fångar folks uppmärksamhet kan komma 

från en grupp, men oftast förefaller det, liksom i citatet ovan, som att det är enskilda individer 

som initierar politiska aktioner. Av dessa anledningar kan det i gruppernas diskussioner 

framstå som att särskilda individuella förutsättningar eller talanger krävs för att vara med och 

påverka samhället. 

6.2 Aktörskap & Handlingsutrymme 
Denna del av analysen ägnas specifikt åt hur aktörskap och handlingsutrymme uttrycks i 

fokusgruppernas diskussioner. Det som här analyseras är inte hur deltagarna faktiskt agerar 

politiskt i skolan eller vilket handlingsutrymme de i realiteten har där utan snarare deltagarnas 

diskursivt konstruerade aktörer. Genom dessa kan vi få en indikation på hur deltagarna 

positionerar sig själva och andra samt studera vilka maktstrukturer de ger uttryck för. Aktörer 

är ofta en del av de samtal vi för, de kan vara konkreta så som när en person talar om sig själv 

eller en namngiven annan person. Aktörer kan också vara abstrakta, så som när någon talar 

om ”medierna” eller ”ungdomar” (Wibeck 2010, 124-126). Följande citat kan visa på hur 

aktörer används i samtalet. 

B3: … Aa, ska jag starta en facebookgrupp aa så kommer mina polare skratta åt mig i skolan sen... 

för... såhär "Hö hö vad är det där för facebookgrupp" såhär. Och så bara har man två som går med 

eller någonting. Det är så jävla... 

B3 visar genom att använda sig av virtuella deltagare
8
 hur hens handlingsutrymme kan 

begränsas genom sociala påtryckningar från de abstrakta aktörer som utgörs av hens ”polare”. 

6.2.1 Det egna aktörskapet 

En av de mest framstående faktorerna som deltagarna använder sig av i positionering av dem 

själva som aktörer är ålder, flera deltagare ger uttryck för att deras åldersgrupp är 

lättpåverkade och okunniga, vilket blir tydligt i gruppernas diskussioner om att rösta. 

Samtliga grupper har fått ta ställning till frågan om att sänka åldersgränsen för att rösta i 

riksdagsval till 16 år och samtliga grupper har argumenterat starkt emot detta. 

C1: Jag tycker inte det! 

C4: Nope, nope, nope! 

C2: För att jag är sjutton, snart arton om en månad typ och vet du jag kan ingenting om politik, 

hur fan ska en sextonåring kunna... 

                                                           
8
 Wibeck framhåller virtuella deltagare som ett vanligt retoriskt grepp, de är också frekvent förekommande i 

mitt material. Deltagare indikerar med röstläge att de ”citerar” abstrakta aktörer, vilket kan användas för att 
förstärka sin position, visa hur ”gemene man” talar om ett ämne eller positionera sig mot en grupp (Wibeck 
2010, 119-124). 
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C3: Nej. 

Trots att deltagarna lägger stor vikt vid deltagande i den representativa demokratin, som jag 

påvisat i föregående analyskapitel, så skulle de inte vilja att denna rättighet förlängdes även 

till deras egen åldersgrupp. Även om vissa deltagare anser att de själva skulle vilja ha rätten 

att rösta så har de inte förtroende för övriga i åldersgruppen att kunna hantera detta ansvar. 

Politisk kunskap och engagemang förväntas komma med åldern, deltagarna betraktar sig som 

blivande politiska medborgare, vilket jag återkommer till nedan. 

I analysen av deltagarnas aktörskap och handlingsutrymme blir det viktigt att betrakta inte 

bara vad deltagarna uttrycker utan hur detta uttrycks och att vara uppmärksam på de sociala 

strukturer som är aktiva i gruppernas diskussioner. Det är anmärkningsvärt att grupperna ofta 

når en konsensus i olika frågor, detta trots att flera åsikter förefaller vara representerade. Ofta 

sker detta genom att en åsikt ”tystnar” i gruppen, men jag har även observerat hur deltagare 

byter åsikt efter argumentation och hamnar i konsensus med övriga deltagare. Ett tydligt 

exempel är fortsättningen på den diskussion som grupp C initierat ovan, angående åldersgräns 

för att rösta. I denna situation blev jag själv en aktör som påverkade gruppen, detta är enda 

gången som en fokusgruppsdeltagare direkt har frågat vad jag anser om ett ämne. 

C3: Vad tycker du då?! 

Moderator: Eh... Jag vet inte riktigt, jag har nog tänkt länge att man borde få rösta när man är 

yngre... Ändå. 

C3: Du har det? 

Moderator: Ja 

C1: We're stupid don't trust us! 

Flera skrattar 

C2: Asså på ett sätt är det ju bra för det är ändå vi som kommer att leva igenom... deras mandat... 

C5: Om man typ engagerar... i tidig ålder... 

C2: Ja, exakt. 

C5: Då kanske man får mer intress... Asså blir mer intresserad 

Att moderatorn uttrycker en åsikt som står i kontrast till gruppens öppnar upp för deltagare att 

argumentera för denna åsikt istället. Moderatorns auktoritet som äldre och forskare kan ha en 

stor inverkan här, det är tydligt att det finns en vilja i gruppen att stödja moderatorns yttrande. 
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Ett exempel som står i kontrast till ovanstående är en deltagare i grupp D, en person som flera 

gånger ifrågasätter moderatorns formulering av frågor. Deltagaren har enligt egen utsaga 

drivit politisk aktivism på sin skola genom att starta skolans första HBTQ-grupp och genom 

den bland annat genomfört förändringar i skolans kurslitteratur. Deltagaren ger starkt uttryck 

för att hen driver en politisk diskurs utifrån sig själv som grund. 

D2: Men jag har också alltid sökt de diskussionerna, så jag kan ju också ha skapat dem ganska 

mycket själv i klassen och sånt... På nåt sätt, så att det ändå har blivit sen en grej som... Varit 

viktig.  

På frågan om hur tillåtande lärarna är mot politiska samtal lyfter D2 fram sin egen förmåga att 

skapa politisk diskussion, trots lärarnas stundvis bristande engagemang eller direkta motstånd 

till detta. Den här deltagaren sticker ut från mängden i att så starkt uttrycka sin egen förmåga 

att driva det politiska på eget initiativ och ha en själständig röst. 

6.2.2 Positionering mot andra aktörer 

När deltagarna beskriver andra konkreta och abstrakta aktörer får vi också en indikation av 

hur de positionerar sig i relation till dessa. Ett exempel är aktivisten som i flera diskussioner 

byggs upp som betydligt mer kunnig och aktiv än vad deltagarna själva är. 

A3: En aktivist är ju nån som verkligen gör nåt för att förändra nåt. Bara för att man har en åsikt 

så... Då röstar man typ, då gör man ju inte speciellt mycket, då röstar man på det man vill... På det 

typ parti som man vill få fram, medans om man är en aktivist då arbetar man liksom lite mer för att 

få det på det sättet man vill ha.  

Aktivisten framställs i flera uttalanden som en aktör som deltagarna har distans till, en aktivist 

är någon som går längre än att enbart rösta på ett parti, samtidigt förefaller det oklart vad 

aktivisten faktiskt gör. Min analys visar att en majoritet av deltagarna, när de jämför sig med 

abstrakta aktörer så som aktivister eller konkreta aktörer som exempelvis Freja Lindberg 

tillskriver sig mindre handlingsutrymme. Vi kan dock också se att deltagarna konstruerar sig 

själva som blivande aktörer med betydligt mer makt och kunskap än vad de har nu. Ett starkt 

förtroende finns för att den egna generationen på sikt kommer att förbättra samhället. Här 

framhåller flera deltagare engagemang för jämställdhet och antirasism som en tydlig 

generationsskillnad. En deltagare i grupp B uttrycker att ”det kommer ju vara sjukt 

annorlunda när vi är chefer!”, diskussionen fortsätter: 

B1: Det har ju hänt någonting här i vår generation... 

B3: (avbryter) Ja exakt! Det känns ju som att det alltid är såhär att det händer en grej... På nån 

social media och så får alla veta om det och så bara snackar man i skolan. Och så känns det som att 

alla bara "det här är helt idiotiskt!" och så är vi alla såhär eniga, eller... till mestadels, alla är med 

på att det är såhära "det här är skitdumt, den här tjejen var bättre än den här killen, men killen fick 
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jobbet ändå" eller nåt sånt där. Och då känns det som att... Det går i rätt riktning liksom, när vi... 

Som [B1] sa: när vi blir chefer!  

Moderator: Mm... Men hela grejen då med att en person är chef... Och en annan är anställd? 

B3: Mm. 

Moderator: En person har rätt att säga ja och nej och ge den andra personen en lön... Är det 

rättvist? 

B4: Ja. 

B2: Men asså, det behöver ju inte vara så svart och vitt. Asså det... Det är ju jättemånga som har 

typ såhär bra relation med sin chef där man kan prata om sin egna lön och liksom där det är... Eller 

jag hoppas inte... Alltså det är... Det är i värsta fall där det verkligen är såhär riktigt... Det är man 

känner sig riktigt såhär, mindre värd bara för att jag har en chef och jag är anställd av den och jag 

känner mig helt... Men typ, förtryckt av min chef. Så hoppas jag... Eller jag vet ju inte men... 

B4: Alltså chefen har ju liksom formell befogenhet och han är liksom tillsatt där som chef och han 

är ju liksom bra på det han gör. 

B1: Ja. 

B4: Det är såklart att det ska finnas folk som är över varandra. 

B1: Mm. 

B4: Om det inte skulle finnas skulle det inte fungera, tänk om alla var anställda och det fanns 

ingen chef... 

Samtidigt tal, flera håller med. 

I inledningen av diskussionen förs ett resonemang av B1 och B3 som går ut på att deras 

generation har en mer jämlik och rättvis syn på människor, specifikt könsskillnader ses som 

förlegat. Den här synen går igen i flera diskussioner där deltagarna uttrycker att sexism och 

rasism i framtiden inte kommer att finnas kvar. Denna syn på en kommande generation som 

rättvis är dock inte lika tydlig när diskussionen går över till ett klassperspektiv och behandlar 

det rättvisa i att ett fåtal äger och styr över produktionsmedlen. B2 visar att hen är medveten 

om att ett ojämlikt förhållande kan föreligga mellan ”chef” och ”anställd”, där den ena kan 

känna sig förtryckt, men menar att det inte är så i alla fall. I den ambivalens som B2 uttrycker 

ingriper B4 och legitimerar det beroendeförhållande mellan chef och anställd som moderatorn 

har tagit upp, vilket får medhåll av B1. Den här typen av legitimering är förekommande i flera 

fall i diskussionerna och är en som McLaren framhåller som vanlig i det hegemoniska 

förhållandet mellan dominerande och dominerad kultur. Dominansen betraktas som legitim 

genom att den ses som rättvis, chefen är ”bra på det han gör” vilket legitimerar en dominant 

position. Senare i samtalet ges flera argument där den dominerande har ”jobbat jättejättehårt” 

eller har ”en utbildning på det” vilket också berättigar en dominerande position. Deltagarna 
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har också en stark konsensus kring att beslutsfattande inte kan fungera utan en hierarki. Det 

framstår i gruppen som sunt förnuft att det är svårare att ta kollektiva beslut. En sådan 

uppfattning kan härledas till en hegemoni där den dominerande kulturen tjänar på förhållandet 

att ett fåtal ska styra över en större massa. Trots att mycket få i samhället kan vara ”chefer” 

och ha makt över beslutsfattande så samtycker majoriteten till denna ordning och till chefen 

som ideal att sträva efter, vilket eleverna ger uttryck för (McLaren 2007, 204-206). 

Sammanfattningsvis så positionerar sig deltagarna generellt som aktörer med ett litet politisk 

handlingsutrymme, men detta handlingsutrymme framstår som större för de deltagare som 

redan är politiskt aktiva. I förhållande till den egna generationen finns ett ambivalent 

förhållande där den betraktas som lättpåverkad och ignorant, samtidigt som den ses som 

tolerant och medveten. En annan närvarande aktör i deras samtal är lärarna och hur 

deltagarna positionerar sig mot dem, i nästa analyskapitel betraktar jag skolan genom 

deltagarnas diskussioner. 

6.3 Den politiska skolan 
I detta analyskapitel betraktar jag diskussioner från fokusgrupperna som rör skolan och 

pedagogik. Samtliga grupper har diskuterat skolans undervisning gällande samhällsfrågor och 

skolan som ett forum för politisk dialog. De har också diskuterat deltagande i beslut och hur 

de ser på sitt eget inflytande i skolans arbete. 

En översiktlig analys av diskussionerna som rör skolan visar en inställning från deltagarna där 

de är övervägande positiva till sin möjlighet till deltagande och påverkan i skolan. Samtliga 

grupper utom en nådde konsensus om att de har stora möjligheter till inflytande. Gällande 

möjligheterna att uttrycka politiska åsikter i skolan så är deltagarna mer tveksamma, en 

minoritet hade erfarenheter av politiska diskussioner med olika åsikter representerade inom 

skolans ramar. Främst framstår genom deltagarnas samtal två faktorer som villkorande för i 

vilken utsträckning man talar om politik i skolan. Det ena är lärarnas individuella 

engagemang, samtliga deltagare ger uttryck för att stora skillnader mellan lärare påverkar det 

politiska klimatet. Det andra förhållandet som påverkar är betygen, vilket jag återkommer till 

nedan. 

6.3.1 Villkorat deltagande 

En återkommande åsikt i diskussionerna om deltagande och inflytande är att dessa är 

privilegier som villkoras av elevernas beteende, vilket betraktas som ett rättvist förhållande. 
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Grupp A anser sig ha starkt inflytande över sitt skolarbete för att de går i en ”respekterad 

klass” som enligt deltagare i gruppen är en av skolans skötsammaste. 

A3: ... Så det gäller att möta varandra liksom, om man har en stökig klass kan man ju inte... Så kan 

ju inte eleverna förvänta sig, när de hoppar på borden och grejer att lärarna ska ba: "jamen vad vill 

ni göra idag då..." 

A1: (Avbryter) Ja alltså respekt ska ju gå... Both ways. 

A3: Exakt 

A1: ...alltså om vi som klass sköter oss bra med läraren, vi är tysta när de undervisar och vi gör det 

som lärarna planerat åt oss, då tror jag också att läraren blir mer tillmöte... Tillmötegångsgående, 

heter det så?  

Alla skrattar och håller med 

Samma förhållande som deltagarna här påvisar, mellan ansvarstagande och inflytande, visar 

sig i Helen Elvstrands studie om delaktighet i skolan. Elvstrands reslutat visar att 

ansvarstagande är något som måste påvisas innan inflytande ges av pedagoger och att 

bristande ansvarstagande kan leda till att kollektivt fattade beslut rivs upp (Elvstrand 2009, 

237). Förhållandet mellan ansvarstagande och inflytande kan betraktas som ett uttryck för det 

hegemoniska förhållandet mellan dominerande och dominerade kulturer. Skolan, liksom 

samhället i stort, reproducerar idéer om att den som får inflytande, makt och resurser är den 

som har förtjänat detta genom sitt arbete och sin skötsamhet. Detta är ett tankesätt som kan 

dölja verkliga strukturer; dels att olika personer har olika förutsättningar att lyckas vara 

skötsamma och arbetsamma. Dels det implicita antagandet att skolan och lärare agerar 

opartisk och rättvis, vilket med ett kritiskt perspektiv bör ifrågasättas (McLaren 2007, 190). 

6.3.2 Representation & direkt påverkan 

I diskussionerna om deltagande i skolan är representativt deltagande vanligt förekommande, 

men detta ses sällan som effektivt eller bra. När elevråd diskuteras så framställs dessa i de 

flesta fall som maktlösa och symboliska. 

B1: I skolan känns det som att det är mycket snack och ingen verkstad... 

B3: Ja! 

B1: ...asså jag har ju elevråd och vi drar upp samma fråga, vi har gjort det... 

B3: Varenda gång! 

B1: ...asså varenda gång och det går liksom, med rektorn, det går in och ut. Såhär (tillgjord röst) 

"Öh, jag pratar med... den och den..." 

B3: Också händer ingenting. 
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B1: ...händer ingenting! 

Snarare än elevråd framhålls i samtliga grupper möjligheter att direkt påverka innehållet i 

undervisningen i samråd med lärare. Den allmänna inställningen bland deltagarna verkar 

också vara att lärarna i stor utsträckning är öppna för att lyssna på sådana förslag. Som vi såg 

ovan finns en tendens att tillskriva tillgång till sådant inflytande åt det egna positiva 

beteendet. Ett intressant förhållande är också att deltagare i samtliga grupper ger uttryck för 

att just deras skola är bättre än andra skolor när det gäller att lyssna på eleverna.  

C3: Det är för att, i den här skolan är det lättare att prata med dom som är högre du vet lärarna, 

rektorer och sånt där. 

C4: Det är det, för dom typ syns! Man ba ser dom och ba "Fredrik!" och springer efter dom och 

man ba "ni måste göra det här!" och dom bara "ok". 

Moderator: Ni tror att det är bättre här än på andra skolor? 

Flera deltagare: Ja. Ja, jag tror det. Mmm. 

Det här resonemanget går igen i samtliga grupper, möjlighet till inflytande över vissa lärares 

beslut om undervisningen verkar betraktas som något ganska unikt för just deras skola. Flera 

gruppers deltagare framhåller dock att detta inflytande villkoras av läraren och att det även 

finns många lärare som inte lyssnar på deras förslag.  

6.3.3 Politiska samtal, betyg & självkontroll 

Politiska samtal i skolan framhålls av flera forskare som en grundpelare för utformandet av 

politiskt engagemang, politisk kommunikation framstår som en process som spelar en 

avgörande roll för individens utveckling (Amnå, Ekström och Stattin 2016, 103). Även 

Freires pedagogiska perspektiv grundar sig på dialog som nyckeln till individens kritiska blick 

på sin omvärld (Freire 1996, 70-73). Därför har en viktig fråga att lyfta för diskussion med 

deltagarna varit om och hur politiska samtal sker inom skolans ramar. 

En övergripande analys visar delade erfarenheter hos deltagarna av att ha politiska samtal i 

skolan. En konsensus verkar dock finnas om att sådana samtal inte hör till vanligheterna i 

undervisningen. De deltagare som upplever att de har sådana samtal i större utsträckning 

framhåller att detta beror på deras eget intresse. Det är de, inte lärarna, som tar initiativ till 

sådana samtal enligt deltagarna. Ändå lägger deltagarna stor vikt vid lärarnas individuella 

politiska engagemang, vilket enligt dem varierar kraftigt och är avgörande för klassrummets 

politiska klimat. Även om lärarna är engagerade och initiativtagande till politisk diskussion så 
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finns ytterligare en faktor som mer än något annat framstår som ett hinder mot politisk dialog: 

betygen. 

B1: ...jag fokuserade ju inte jättemycket på att... På att typ tycka, eller jag vet inte att typ tycka... 

B2: Vad du tyckte egentligen! 

B3: Ja, exakt! 

B1: Utan fokuserade hur jag kunde vinkla så att jag får ett bra betyg... 

B3: Det där e! Det där är ett problem med skolan! Det är alltid sådära! Man får en grej och så 

tänker man, man tänker alltid "vad ska jag göra för att få bästa betyget?" Då blir det ju inte att man 

fokuserar så mycket på uppgiften, det blir mera såhära... 

B2: Mm 

B3: "Ah, shit vilket parti skulle min lärare vilja att jag väljde?" 

Flera håller med  

B1: Ja, men typ och hur kan jag argumentera bäst för... 

B3: ...så, asså till exempel typ [Lärares namn] (flera skrattar) Då skulle man typ ta... Vahetere, 

[till moderator]: Alltså våran lärare. Då skulle jag välja... Fi [Feministiskt initiativ] typ och skriva 

om. Eller, alltså på en uppgift om man får välja vilken som helst egentligen ska det ju vara såhär, 

man få välja vilken man tycker eller... 

B4 (kraftfullt): Lärarna ska va opartiska! 

B3: Ja men det blir ändå så att... 

B4: De ska vara oberoende från sina egna idéer... 

B3: Man vet ju vad lärarna gillar och då skriver man det för då får man ju lite bättre betyg. 

Samtidigt tal från flera deltagare 

Erfarenheter av att anpassa sina åsikter eller hålla sig från att uttrycka sina verkliga åsikter 

med betyg i åtanke framkommer i flera diskussioner och får medhåll av andra deltagare. I 

grupp D tas diskussionen om betyg vidare till en fråga om att kunna ha förtroende för lärare 

och lita på deras professionalitet. 

Moderator: Men borde man inte kunna lita på lärarens professionalitet då? Men det kanske man 

inte kan? 

D1: Asså det... Just... Jag har varit med om så många såhära olika skäl till att lärarna har gett en 

andra... Asså sexistiska grejer också och liksom. Så... Det är inte alltid man har den säkerheten 

även om man kan lita på en lärare så vet man liksom inte... 

D2: Jag skulle aldrig lita på en... Alltså... Nej. (2s) Nej. 

Moderator: Okej. Men då måste man ju å andra sidan då kanske vakta sin tunga hela tiden? Eller? 
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D2: Ja det blir lite så asså man får välj... Asså det... 

D1: Man anpassar sig väldigt mycket till lärarna... 

D2: Ja! Det är ganska sjukt hur mycket man egentligen... Ja. 

Ur ett kritiskt pedagogiskt perspektiv kan betyg betraktas som ett sätt att bejaka en 

marknadsekonomisk logik i utbildning där eleverna hela tiden strävar efter resultat och tävlar 

med varandra (McLaren 2007, 40). Diskussionerna i fokusgrupperna stödjer denna syn, 

eleverna prioriterar resultat i utbildningen och väljer bort en kritisk diskurs. Men de ger även 

uttryck för att välja bort en kritisk dialog av brist på socialt förtroende för läraren. Vi kan se 

hur tidigare erfarenheter av ett sviket sådant förtroende gör att deltagarna i grupp D är 

tveksamma till att ”lita på” lärare. I de förutsättningar för dialog som Paulo Freire framhåller 

så är förtroende och tillit nödvändiga för att dialog ska kunna uppstå, i grunden måste det 

finnas kärlek i form av solidaritet och en strävan efter jämlikhet mellan de som ska ingå i 

dialog. Det blir tydligt i erfarenheterna från grupp D att det kan vara svårt för eleverna att 

uppleva det förtroende för lärare och klasskamrater som krävs för en verklig dialog i skolan. 

6.3.4 Den neutrale läraren 

Lärarnas opartiskhet nämns återkommande som ett problem eller ett hinder för politisk 

diskussion, vilket vi kunde se i grupp B:s diskussion ovan. Här finns en ambivalent 

inställning, att lärare arbetar under krav om opartiskhet framhålls av flera grupper som ett 

hinder för politiska diskussioner och därmed negativt. En återkommande åsikt är att lärarnas 

politiska åsikter ändå är uppenbara när eleverna lär känna dem, så de kunde lika gärna vara 

öppna med dem och argumentera för dem. Flera deltagare uttrycker dock att lärare som tar en 

tydlig ståndpunkt står i vägen för politisk diskussion, ingen vågar då uttrycka en motsatt 

politisk åsikt. 

Moderator: Är det viktigt att de är neutrala tror ni? 

A1: Nej inte enligt mig! Jag tycker ju att de alla har... 

Flera talar i munnen på varandra 

A2: ...de får ju tycka någonting men de ska inte tvinga oss att tycka samma sak 

A3: Asså, om en lärare sa till oss ba "Ja men jag tycker att Hillary Clinton ska vinna" då är det ju 

inte som att vi ba "Oj, nu måste vi också tycka det!" 

A1: Ja exakt! 

A3: ...men om en lärare står och typ "ja hon ska vinna för att för att för att" också säger hon, du vet 

försöker påtvinga sina egna åsikter då är det ju inte ok för det ska man ju liksom inte göra. Men att 

bara säga vad man tycker som lärare, jag tycker inte att det är fel. 
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I grupp A ser vi ett exempel på en vanlig argumentation i grupperna, lärarna ska inte 

”påtvinga sina egna åsikter”, det vill säga försöka övertyga eleverna om en ståndpunkt, men 

de bör få ha åsikter och vara öppna med det. Ur ett kritiskt pedagogiskt perspektiv så betraktas 

politisk neutralitet i skolan som ett omöjligt ideal, detta för att den grund som skolan är byggd 

på inte är neutral i sig. Skolan är i högsta grad politisk, följer en ekonomisk logik och 

samhällets kulturella normer. Teorin om den dolda läroplanen syftar också på att lärare, 

medvetet eller omedvetet, ständigt lär ut sådant som inte är en del av den neutrala läroplanen, 

de har inte möjlighet agera neutralt samtidigt som de är en del av samhället (McLaren 2007, 

190; 212).  

7. Diskussion 
Jag påbörjade arbetet med den här uppsatsen i en frustration över klassfrågor som frånvarande 

från den politiska diskussionen. Som många andra på senare år har jag frågat mig hur det kan 

komma sig att inte fler upprörs och engageras politiskt när den ekonomiska ojämlikheten blir 

större och större. Med denna uppsats kommer jag inte mycket närmre svaret på den frågan. 

Dock tycker jag mig ha kommit närmre en förståelse för hur det går till när människor 

engageras politiskt och utvecklar ett samhällskritiskt förhållningssätt, samt hur den politiska 

verkligheten ser ut för unga idag.  

7.1 Att väcka politiskt engagemang 
I litteraturen jag läst för den här uppsatsen är diskussionen om individens politiska 

socialisation en fråga om aktörskap och struktur. Tidigare fanns en bild där barn uteslutande 

formades av den struktur de lever i – deras åsikter skapades av deras föräldrar, skola och 

vänner. Denna bild kritiserades med begreppet aktörskap, barn sades istället forma sig själva i 

stor utsträckning (Valentine 2011, 347). Jag finner dock att deltagarna i min studie i stor 

utsträckning ser sin egen åldersgrupps politiska socialisation som en process där de formas 

utifrån. De talar om sig själva som lättpåverkade och okritiska. Dock finns undantag från 

denna bild. De deltagare som uttrycker att de redan funnit ett politiskt engagemang eller en 

politisk identifikation med en grupp betraktar istället sig själva i stor utsträckning som aktörer 

med politiskt handlingsutrymme.  

Det här resultatet stödjer en syn på politisk socialisation där uppdelningen mellan struktur och 

aktörskap inte längre är tydlig. Både individen och strukturen spelar en avgörande roll för 

engagemang. Flera forskare visar på vad vi kan kalla för påverkanscirklar; när ditt personliga 

intresse väcks för något så ökar också ditt medvetande i strukturen så att du ”får syn” på 
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sådana förhållanden som tidigare varit dolda, det ökade medvetandet leder till ny kunskap 

som sedan leder till ytterligare ökat medvetande (Amnå, Ekström och Stattin 2016, 36-37). 

Detsamma gäller för inkludering och deltagande, dessa förhållanden förstärker varandra, den 

som inkluderas får också större förmåga att uttrycka sin åsikt (Elvstrand 2009, 237-238). Med 

andra ord kan det sägas att vi formas av strukturen vi lever i, men detta sker genom att vi 

finner oss själva och våra egna intressen i denna struktur. 

“Att förneka vikten av subjektivitet i processen att förändra världen och historien är naivt och 

förenklande. Det är att föreslå det omöjliga: en värld utan människor.” (Freire 1996, 32, min 

översättning) 

För Freire är detta samspelsförhållande mellan det objektiva och det subjektiva - strukturen 

och aktören - ett grundläggande förhållande för pedagogen att arbeta med. Hans pedagogik 

har just som syfte att återpresentera världen och dess problem för eleven och genom dialog 

öka hens förståelse för världens motsättningar. Den kritiska pedagogens roll är att hjälpa till i 

denna process där eleven finner sig själv i världen och förstår dess orättvisor. 

7.2 Internet & individualiserad aktion 
Deltagarna beskriver vid några tillfällen sådana processer där de fått syn på sig själva i 

strukturen. I deras berättelse kan information på internet “hjälpa dig att få fram” bilden av ett 

förtryck som tidigare varit dolt. Ett tydligt mönster i materialet är att deltagare i stor 

utsträckning betraktar internet och sociala medier som det forum där politisk aktivism sker. 

Jag tolkar också deras diskussioner om politisk aktivism som att detta primärt är något som 

sker på individnivå. Även om undantag finns så baseras de flesta av deltagarnas beskrivningar 

av politisk aktion på en individ som genom internet belyser en politisk fråga genom att 

exemplifiera med egna erfarenheter. Detta gör också att politisk aktion på sociala medier 

framstår som något som enbart ett fåtal kan genomföra och som för andra är mycket socialt 

riskabelt. Deltagarna uttrycker att du måste ha något speciellt för att få uppmärksamhet och att 

du måste kunna ta stor plats. För att återkoppla till uppsatsens titel: “den som skriker högst 

blir hörd”. Att göra ett sådant utspel på sociala medier och riskera att inte få uppmärksamhet 

tillbaka i form av likes och delningar är ett steg som få vågar ta. 

De här resultaten är i linje med tidigare forskning som motsätter sig tanken om sociala 

mediers ”lägre trösklar” för politisk aktivism, det framstår inte som lättare att vara politisk på 

internet, även om du kan göra det närsomhelst och varsomhelst (Amnå, Ekström och Stattin 

2016, 62-63). Samtidigt har forskningen påvisat en tydlig koppling mellan användandet av 
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sociala medier och hedonistiska värderingar. Med andra ord: hög aktivitet på sociala medier 

gör dig inte solidarisk med andra utan mer fokuserad på dig själv (a.a. 75). Det fokus på det 

individuella och på personliga frågor som deltagarna ger uttryck för är problematisk ur ett 

kritiskt perspektiv som har solidariska handlingar och kollektivt motstånd som grund. 

McLaren beskriver fragmentering som ett verktyg för dominans där dominerade grupper 

splittras och ställs emot varandra istället för att gemensamt vända sig mot den dominerande 

kulturen (McLaren 2007, 206). 

Internet och sociala medier är i allra högsta grad en källa till emancipatorisk kunskap och ett 

viktigt politiskt kommunikationsverktyg. Jag ser dock en fara i den bild som kommer fram 

både i deltagarnas utsagor och i viss tidigare forskning där internet i sig förefaller utgöra en 

kraft som ökar det politiska deltagandet. Det framstår också för mig som att deltagarnas 

aktivism på sociala medier i stor utsträckning stannar vid identifikation och 

problemformulering. Grupptillhörigheter skapas och förtryck identifieras, men tillkommer en 

nivå av politisk aktion? Paulo Freires ord, långt innan Facebook och twitter, kan vara värda att 

påminna om. 

“När ordet berövas en dimension av aktion så blir även reflektionen lidande. Ordet förändras till 

overksamt tjatter, till verbalism, till ett alienerat och alienerande “blah.” (Freire 1996, 68, min 

översättning). 

7.3 Slutord 
Är det då en tydligt negativ bild mina resultat ger av ungas politiska engagemang? Och av 

skolans förmåga att skapa samhällskritiska medborgare? På den första frågan är det 

övergripande svaret nej, de som deltagit i den här studien visar överlag på att de är engagerade 

i samhället och många brinner för politiska frågor. Man kan dock fråga sig om den 

samhällskritik som de ger uttryck för är den som bäst speglar de ojämlikheter som faktiskt är 

aktiva i samhället? För den kritiska teoretikern är det tydligt att det inte är så, de oerhörda 

ekonomiska ojämlikheter vi lever under är knappt närvarande i deltagarnas diskussioner, även 

om många andra former av förtryck är det. Jag tror dock inte att detta beror på deras egen 

ovilja att se sådana strukturer. Så som den kritiska teorin visar är många proceser aktiva i den 

hegemoni som syftar till att en dominerad grupp ska acceptera sin position utan 

ifrågasättande. Den kanske främsta av dessa processer gör att människor i stor utsträckning 

betraktar ekonomiska ojämlikheter som logiska och rättvisa (McLaren 2007, 203). Jag frågar 

mig också om de former för samhällskritik och motstånd mot dominerande kulturer som unga 

väljer är de mest effektiva. Här anser jag att skolan, liksom media, har ett ansvar i att 
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introducera unga för politiska kanaler som går bortom representativ demokrati och 

namninsamlingar på Facebook. 

Så till den andra frågan, den om skolans förmåga att fostra till samhällskritik. Peter McLaren 

uttrycker, liksom Paulo Freire, att skolan har en unik potential som en plats för motstånd 

(McLaren 2007, 204). Några deltagare har också sådana erfarenheter av vissa situationer i 

skolan där de direkt motsatt sig en dominerande kultur. Men i sin grundläggande struktur så 

framstår inte skolan genom deltagarnas utsagor som en plats för samhällskritiskt tänkande 

eller dialog. Just dialogen framstår efter detta uppsatsarbete för mig som den mest 

framstående och grundläggande förutsättningen för att individen ska utveckla ett politiskt 

engagemang. Att inte fler deltagare har erfarenheter av politisk diskussion i skolan är därför 

oroande, liksom att de uttrycker ett för litet förtroende för sina lärare för att dialog med dem 

ska vara möjlig. Jag anser att den kritiska pedagogikens syn på skolan bekräftas av 

deltagarnas diskussioner. Gymnasieutbildningen följer en marknadslogik och undervisningen 

är mer fokuserad på tekniska kunskaper än på kritiskt utbyte av emancipatorisk kunskap. 

Deltagarna pekar visserligen mot att de har ett visst inflytande över beslut i skolan, vilket kan 

ses som positivt i att fostra ett deliberativt demokratiskt ideal. Samtidigt kan jag fråga mig 

vilken skillnad det gör att få bestämma över datum för provet när ämnet för det bestämms 

över ditt huvud? 

I 1946 års skolkommission formulerades ett ideal om skolan som en formgivare av 

samhällskritiska medborgare med motståndskraft. Om detta fortfarande är ett ideal för vårt 

samhälle 70 år senare så anser jag att skolan måste genomgå radikala förändringar. Jag tror 

och hoppas dock att den pedagog som söker efter jämlika möten med eleverna, utan rädsla för 

“radikala” åsikter, har en möjlighet att förändra – eller åtminstone att tända en gnista - här och 

nu. 
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  BILAGA I, s.1 

 
 

 

 

Stockholm 29/11 2016 

 

Information angående fokusgruppsstudie med gymnasieelever  

 

Jag är student vid Södertörns högskola och skriver denna termin ett examensarbete i 

pedagogik som omfattar en mindre undersökning. Studien kommer att handla om demokrati 

och samhällsengagemang så som det lärs ut och genomförs i gymnasieskolan. 

 

För att samla in material till studien kommer jag att träffa elever i så kallade fokusgrupper, 

grupperna ska tillsammans med mig diskutera engagemang, delaktighet och demokrati, i och 

utanför skolan. Gruppernas diskussioner kommer att spelas in med ljudupptagning för analys. 

  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att deltagarnas identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna 

analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

Jesper Setréus 

 

076-423 88 28 

Jesper01.setreus@student.sh.se 

 

Handledare: Marie-Louise Stjerna 

Södertörns högskola 

08-608 41 45  

marielouise.stjerna@sh.se 

  



  BILAGA I s.2 

 
 

 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till mitt deltagande i studien. 

 

 

 

 

 

Namn: ……………………………………………………………Födelseår:……….. 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift:…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  BILAGA II s.1 

Intervjuguide 

Följande intervjuguide har varit moderatorns grund vid fokusgruppsdiskussioner. Syftet med 

diskussionerna har dock varit att dessa ska flöda fritt utifrån deltagarna, därför har moderatorn 

haft som mål att återvända till egna frågor så lite som möjligt. Följande frågor har dock ställts 

eller diskuterats i någon form i samtliga grupper. 

- Det finns en ny utredning som föreslår att man ska testa i de nästa två valen att låta 16-

åringar rösta, vad tror ni om det? 

- Vad tänker ni på när jag säger politisk aktivism? 

- Berätta om ett tillfälle då något du läste på nätet, såg på nyheterna eller liknande 

verkligen gjorde att du blev arg eller ledsen. 

- Vad kan privatpersoner göra för att påverka samhället? Finns det saker man kan göra 

som faktiskt gör skillnad? 

- Jag vet inte om någon av er känner att ni verkligen brinner för något, det behöver inte 

vara politiskt utan jag menar ett verkligen starkt intresse för något i allmänhet. Om 

inte så kan ni säkert tänka er ett sådant intresse hos någon annan. Om ni skulle fundera 

på hur sådana intressen uppstår, vad tror ni då?   

- Är samhället rättvist? Följdfrågor: Vilken är den största orättvisan enligt dig? 

- Skolor kan man kanske jämföra med samhället, de är som små samhällen i sig. Finns 

det mer rättvisa i skolan än i övriga samhället? 

följdfråga: Är skolan demokratisk? Mer demokratisk än övriga samhället? 

-   Är det vanligt med politiska diskussioner i skolan, där två eller flera personer tycker 

väldigt olika? 

Följdfrågor: Är det nån som kommer ihåg en sån diskussion och vad den handlade om 

för ämne?  Är det bra med såna samtal? 

- Tror ni att lärarna, i samhällskunskap till exempel, vill att eleverna ska ha såna 

diskussioner? 

- Brukar lärarna vara öppna med sina politiska åsikter? 

- Är det någon som vill tillägga något som vi kanske inte har pratat om? 


