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Abstract 

This thesis is an attempt to have a critical look at the very craft of teaching within the social 

sciences. The scope of my study is teachers own accounts of their teaching practices within 

the Swedish secondary education (gymnasieskolan). This is done through interviews which I 

have performed with two teachers, whose answers I have analyzed textually. My aim is to 

explore their motivations for their practices with the theory and method of Norman 

Fairclough’s critical discourse analysis to discover how different discourses emerge, 

compete and work together. Among my results is that the teachers motivations express a 

variety of discourses covering topics as: preparations for university studies, civic 

responsibility, critical thinking, objectivity and secularism, among other things. This is then 

compared and discussed in relation to some of the Swedish curriculum studies. 
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Inledning och bakgrund 

Att undervisa i samhällskunskap innebär kontinuerligt att göra medvetna didaktiska urval av 

vad, inom det stora nätverket tankar som går under paraplybegreppet samhällsvetenskap, 

som skall lyftas upp och läras. Detta innebär ständiga val och prioriteringar vad gäller 

kunskapsinnehåll (vad som skall läras?) vilken kunskapsfilosofi, samhällsteori, 

begreppsanvändning, metod samt vilka värderingar som skall speglas/ förmedlas i 

undervisningen. Utöver detta bör läraren också ha klart för sig vad för lärandepraktik (hur 

det skall läras?), genom vilka källor, med vilken metodik det skall läras och hur det lärda ska 

redovisas. Som ett tredje och upphöjt steg bör dessa frågor besvara (varför det skall läras?) 

vad som är syftet med detta kunskapsinnehåll och dessa lärandepraktiker. Dessa frågor 

besvaras i varierande utsträckning i läroplanen och andra texter som omgärdar skolan som 

institution. 

         Om jag ska utgå ifrån Dannefjord och försöka börja i själva problemet för min 

undersökning,1 så finner jag det enklast att beskriva detta som att läraryrket är ett komplext 

relationellt hantverk, i vilket optimala förutsättningar för lärande kan sägas vara lärarens 

producerade värde. Att möta varje elev på dennes nivå för att erbjuda en reducerad 

kunskap som eleven kan tillgodogöra sig är erkänt svårt att göra redan när 

kunskapsinnehållet som ska förmedlas är absolut, så som grundläggande aritmetik. Om vi 

sedan ska betänka samhällskunskapslärarens situation, som är att försöka vara länken 

mellan elevernas kunskapsnivå och hela den samhällsvetenskapliga idétraditionen, vilket i 

sig är ett komplext nätverk av olika kunskapssyner, finns det skäl att ana ett problem för 

lärarna att erbjuda en likvärdig utbildning. Jag intresserar mig för lärarnas process av att 

                                                           
1 Dannefjord, Per (2005) Metod och problem - en inledning till sociologisk analys. i Bergman, Paavo & Olofsson, 
Gunnar, Samhällsvetenskapens hantverk. Arkiv förlag, Lund, 2005 
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motivera detta urval. Delvis för att det är av ett allmänt politiskt intresse såväl som av ett 

underliggande intresse att utreda om det finns några fallgropar vari denna process riskerar 

bli omedvetet ideologisk. Då jag själv som lärare snart kommer att ägna mig åt denna 

process på heltid drivs jag av intresset att undersöka fältet. Som den våldsamt 

integritetskrävande person jag är känns risken att göra val som inte är mina egna ytterst 

ödesdiger. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärares motiveringar för sin utbildningspraktik 

tar sig diskursiva uttryck. Närmare bestämt vill jag försöka synliggöra vilka diskurser som 

verkar genom de enskilda lärarnas tal om sin praktik för att kunna sluta mig till om något 

diskursivt uttryck mer än andra sätter agendan i utformning av undervisningen.  

Frågeställningar 

 Vilka teman anger samhällskunskapslärare som centrala för sin egen undervisning? 

 Vilka motiveringar ger lärare för sina egna urval och undervisningspraktiker? 

 Hur tar sig dessa motiveringar diskursiva uttryck? 

 Vilka diskurser kan jag identifiera och definiera i lärarnas tal om sin praktik? 

 Kan lärarnas motiveringar (intertextuellt) härledas till någon aktör eller teoretisk/ 

ideologisk riktning? 

Disposition 

Dispositionen för denna uppsats är en avvägning jag har gjort mellan att vara trogen mitt 

källmaterial, min teori och mitt syfte. Jag kommer inledningsvis redogöra för tidigare 

forskning för att sedan försöka förmedla min teori och metod på ett, för läsaren begripligt 

sätt. Den kritiska diskursanalysen har flera delar varav jag har skiljt på själva teorin och den 

mer tekniskt lingvistiska metod jag sedan har använt för att koda och tolka mina resultat. I 

undersökningsdelen redogör jag först för mina respondenter och deras centrala teman för 

att senare gå in i den delade resultat och analysdel som utgör merparten av min 

undersökning. Denna är uppdelad i fyra av mig definierade underrubriker som i sig inte har 

särdeles mycket att göra med mina intervjufrågor, men finns där för att få struktur på 

innehållet. Efter varje sådan rubrik har jag gjort en mindre sammanfattning. Under rubriken 

Slutsatser lyfter jag fram de diskurser jag har funnit i respondenternas utsagor och 
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diskuterar dessa i förhållande till läroplan och tidigare forskning. Slutligen under rubriken 

Diskussion ämnar jag lyfta vad jag faktiskt gjort, reflektera kort över ifall detta var en bra idé 

och nämna intressanta slutsatser jag gjort under vägens gång. 

Tidigare forskning 

Sverige har en gedigen tradition av läroplansteoretiska studier, ursprungligen i Urban 

Dahllöfs ramfaktorteori och utvecklas sedan vidare av Ulf P Lundgren med fler,2  som väl 

ringar in skolans politiska och organisatoriska styrning. Detta kan lätt förklaras med att vi i 

Sverige har en politiskt styrd enhetsskola med gemensamma regelverk i form av lagar och 

läroplaner från förskola till gymnasium. En stor del av denna forskning är dock begränsad till 

en övergripande nivå och omfattar därför sällan lärares de facto undervisning. Detta kan 

vara problematiskt då de läroplaner och andra styrmedel som lärare har att förhålla sig till 

är dokument som måste tolkas för att ringa in den faktiska undervisningspraktiken. På 

senare tid har intresset av lärares egna utsagor blivit desto större, exempelvis Joakim 

Öberg,3 och Roger Olsson.4 De senare syftar dock främst till att genom lärares kunskap 

skapa en förståelse kring samhällskunskapen som skolämne. Kortfattat behandlar 

läroplansteorin hur den styrande dimensionen verkar och den lärarcentrerade forskningen 

besvarar vad läraren gör. Då jag ämnar undersöka vad som faktiskt verkar styrande på 

lärares praktik, hur det styr, försöker jag förhålla mig kort till denna forskning. Detta ger 

också en implikation vad gäller den forskning jag faktiskt använder mig av.  

 Jag har i föreliggande studie valt att förhålla mig till Tomas Englunds bok 

Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension,5 och Larissa Mickwitz avhandling En 

reformerad lärare.6 Englunds bok kan ses som en rigorös översikt av de ideologier, filosofier, 

reformer och ämneskonceptioner svensk skola genomgått under merparten av 1900-talet. 

                                                           
2 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 41 
3 Öberg, Joakim, Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne, Jönköping University, School 

of Education and Communication, Lic.-avh. Jönköping : Högskolan i Jönköping, 2016, Jönköping, 2016 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-34061 
4 Olsson, Roger, Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne: prioriteringar och 

nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt 
arbete, Karlstads universitet, Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2016,Karlstad, 2016 
5 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005 
6 Mickwitz, Larissa, En reformerad lärare: konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i 
skolpolitik och skolpraktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, 2015,Stockholm, 2015 
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Denna kommer jag att förhålla mig till som en bakgrund mot vilken jag kan finna 

intertextuella kopplingar till olika utsagor från mina respondenter. Englunds bok ligger 

mycket nära vad jag avser att göra, vilket fått mig avväga huruvida den är mer lämpad som 

teori. Dock finner jag att allt för snävt behöva förhålla mig till Englunds riskerar begränsa 

utrymmet för vilka resultat min metod kan ta fram. Mickwitz avhandling utgör till en hälft en 

diskursanalytisk studie av lärares egna utsagor kopplat till såväl styrmedel som praktik, på 

ett sätt som i mycket liknar min ambition med denna uppsats. Denna kommer jag därför att 

söka jämföra med hur lärares aktörskap ser ut i min egen studie. 

Englund 
Tomas Englund, professor eremitus på Örebros universitet, är en av giganterna i svensk 

läroplansforskning. Läroplanen och skolkunskapens politiska dimension, är en 

nyöversättning av Englunds avhandling från 1986 och är en historisk redogörelse över hur 

utbildningspolitik har format läroplaner och ämnesinnehåll i avseendet politisk bildning och 

medborgarfostran under 1900-talet. Inom ramen för detta visar Englund hur tre ideologier: 

liberalism; konservatism och; socialdemokrati, och fyra utbildningsfilosofier: perennialism; 

essentialism; progressivism och; rekonstruktivism, genomsyrar tre ämneskonceptioner: den 

patriarkaliska; den vetenskapligt-rationella och; den demokratiska, i tre historiska perioder: 

skolreformen 1918/1919; Lgr 69 och Lgr 80.7  

 Englund konstaterar att liberalismen under 1900-talet intog positionen av 

dominerande ideologi och på så sätt bildar den hegemoniska basen för common-sense.8 

Ideologin är individualistisk och grundar sig i krav om den enskildes frihet genom 

individuella rättigheter till bland annat egendom och yttrandefrihet.9 Englund menar dock 

att liberalismen befinner sig i ett spänningsfält mellan den privata äganderätten och 

emancipatoriska krav på jämlikhet. Möjligtvis i relation till detta spänningsfält har 

liberalismen under 1900-talet satt stor tilltro till utbildningens förmåga att lösa 

samhällsproblem.10 I det kapitalistiskt demokratiska samhället har bottenskolan därav fått i 

                                                           
7 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005 
8 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 179 
9 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 176 
10 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 180 



8 
 

uppgift att erbjuda alla en medborgerlig och sekulär bildning, skapa möjligheter för social 

mobilitet och att individualisera undervisningen efter elevernas förutsättningar.11 

 Englund visar i en redogörelse över determinanterna under perioden runt 

skolreformen 1918/1919 hur objektivitetsbegreppet växt fram i spänningsfältet mellan ett 

hegemoniskt hävdande av neutralitet och ett progressivt hävdande av saklighet.12 Han 

belyser hur objektivitetsprincipen under efterkrigstiden utformas som ett entydigt synsätt 

inom den positivistisk-empiriska metodologin, utan utrymme för kritiska perspektiv och 

relation till bakomliggande maktförhållanden.13 Detta fick senare under 1960-talet kritik för 

att bara förmedla ’neutrala’ fakta och ledde fram till att dialogpedagogiken formulerades 

som protest.14 I relation till detta lyfter Englund fram Lgr 80 som ett brott med de tidigare 

läroplanerna i och med att denna erkänner existensen av konflikter i beskrivningen av 

verkligheten.15 Saklighet och allsidighet kom nu att innebära att samhället inte kunde 

skildras som harmoniskt och konfliktlöst. Skilda uppfattningar skulle nu redovisas och 

undervisningen om samhällsfrågor kunde inte längre uppfattas som värderingsfria varpå 

grundläggande värderingar måste diskuteras.16  

 Englund karaktäriserar progressivismen som att den bottnar i John Deweys 

arbete och betonar elevers samarbete och egna verksamhet.17 Dewey menade att 

utbildning är en social process,18 ”att individen utvecklades genom aktivt samspel med sin 

omvärld” och förespråkade därför en utbildning vari elevernas intresse och aktivitet var 

utgångspunkt för lärandet och lärarens roll var att stimulera, bredda och fördjupa denna 

utveckling.19 Progressivismen innebar också ett skifte mot undersökande och 

problemlösande arbetssätt till skillnad från det mer etablerade ämnesstoffet.20 I polemik 

med denna artikulerades perennialismen och essentialismen, båda med en lång historisk 

tradition. Perennialismen vilade på den klassiska traditionen med den västerländska 

                                                           
11 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 181 
12 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 195-7 
13 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 202-3 
14 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 209 
15 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 218 
16 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 219 
17 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 230 
18 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 239 
19 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 230 
20 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 234 
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kulturen som bas och betonade de eviga värdena.21 Förankrad i en humanistisk kultur syftar 

denna till att genom de historiska verken och betraktelser över de stora frågorna ge 

eleverna en formell bildning.22 Essentialismen hävdade att det senare århundradets 

vetenskapligt prövade kunskap och den kunskapsbildning vi fått med den moderna 

civilisationen skulle förankras hos eleven genom en auktoritär lärare.23 

Undervisningsprocessen belystes genom essentialismen som ett överförande av ämnesstoff 

enligt traditionella metoder med diciplin och initiativet till lärandeprocessen hos läraren.24 

Ur progressivismen utvecklades rekonstrutivismen som byggde vidare på den förra genom 

att i långt större utsträckning fokusera på förändring av samhället mot utökad demokrati.25 

Rekonstuktivisterna menade att all utbildning i någon mån indoktrinerar och förmedlar 

värden beroende på i vilken tradition den verkar.26 Argumentet är därför att välja 

demokratin som tradition och verka för att fördjupa denna genom att lägga tonvikt på 

samhällsorienterad undervisning som inte ryggar för att ställa kontroversiella frågor.  

Tre ämneskonceptioner 

Den patriarkaliska ämneskonceptionen placerar Englund in i den historiska period som 

följde med införandet av den allmänna rösträtten. Ämneskonceptionen innefattar enligt 

Englund historieämnet som överordnat och medborgarskapsämnet som underordnat, och 

menar att båda dessa ämnen främst syftar till att fostra nationell samhörighet.27 

Konceptionen, menar Englund, accepterar demokratin men vilar på en värderationalitet om 

samhället som en organism vilket legitimerar de maktförhållanden och institutioner som 

möjliggör för en social elit att uttolka de nationella intressena.28  

 Den vetenskapligt-rationella ämneskonceptionen beskriver Englund som en 

kritik mot den patriarkaliska efter 1945 och leder enligt honom fram till Lgr 1969 och till viss 

del Lgy 1970. Denna konception menar Englund är genomslaget för en essentialistisk 

utbildningsfilosofi i skolan och företräder innehållsmässigt en positivistisk-empiristisk 

                                                           
21 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 235 
22 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 237 
23 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 235 
24 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 236 
25 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 232-4 
26 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 240 
27 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 308 
28 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 314 
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kunskapssyn i samhällskunskapsämnet.29 Även om ett progressivistiskt demokratifostrande 

synsätt kan skönjas i denna konception menar Englund att detta i mötet med en 

hegemonisk essentialism främst tar sig i uttryck i ”en retorisk elevcentrering, t.ex. uttryckt i 

elevens fria val och skolans yrkesorientering”.30 En tilltro till den objektiva vetenskapen 

tenderar i den vetenskapligt-rationella konceptionen dölja motsättningar och fungerar 

avpolitiserande i objektivitetens namn i skuggan av en uttalad demokratisk överideologi.31 

Englund beskriver den vetenskapligt-rationella konceptionens demokratibegrepp som i 

huvudsak funktionalistiskt, med andra ord beskrivs demokrati som en metod vari enskilda 

människor kan tillskansa sig makt att besluta genom en konkurrens om folkets röster.32 

Detta förhållningssätt menar Englund kan förstås som teknologiskt snarare än vetenskapligt 

och inom konceptionens värdefrihet och objektiv rationalism likställs politisk socialisation 

med att växa in i ett funktionellt system.33 

 Den demokratiska utbildningskonceptionen slår enligt Englund igenom i och 

med Lgr 80 och är första genombrottet för rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi i svensk 

skola även om slutprodukten är en kompromiss. Med denna fastslås att skolan inte ska vara 

neutral men ta ställning för demokratin.34 Det är också med detta här ett uttalat krav förs 

fram om ”att skolan och samhället inte får framställas som konfliktlösa och harmoniska, och 

att eleverna bör göras medvetna om att det varit och är möjligt att ändra rådande 

förhållanden”.35 I målskrivningen för samhällsorienterande ämnen i Lgr 80 framträder detta 

i och med att eleverna ska få tilltro till sin förmåga att påverka sina egna och andras 

levnadsförhållanden och stimuleras till egna insatser i samhällslivet genom att få kännedom 

om de möjligheter som finns att påverka.36 I den demokratiska traditionen är den 

yrkesutbildande funktionen mindre framträdande och istället betonas elevernas möjlighet 

att aktivt delta och påverka samhället genom att de ges möjlighet att utnyttja de politiska 

resurser de formellt har.   

                                                           
29 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 310 
30 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 309 
31 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 309 
32 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 314 
33 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 315-6 
34 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 278 
35 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 278 
36 Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, Göteborg, 2005, s 300 
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Mickwitz 

Larissa Mickwitz, universitetslektor på Stockholms universitet, avhandling En reformerad 

lärare syftar till ”att begripliggöra läraren och läraryrkets handlingsvillkor utifrån hur läraren 

konstrueras i skolpolicy och i lärares egna berättelser om skolans praktik”.37 Detta gör 

Mickwitz utifrån en teoretisk ansats bestående av diskursteori och nyinstitutionell teori. 

Undersökningen delas upp i två delar varav en del vari Mickwitz undersöker hur läraren 

konstitutionaliserats i policydokument på såväl internationell som nationell nivå. Denna del 

avgränsas på nationell nivå till perioden från och med 1990-talets kommunalisering av 

skolan till läroplansreformen och införandet av lärarlegitimation 2011. Mickwitz 

undersökning av skiftet i policy beskriver hur utsagor om lärarens professionalitet diskursivt 

har skiftat mot en, ovanifrån kvalitetssäkrad och legitimerad lärare.38  

 Avhandlingens andra resultatdel behandlar hur lärare förhåller sig till policy, 

relaterat till betygsättning och lärarlegitimationsreformen. I denna del framkommer hur 

lärarna dels anammar den uppifrån definierade diskursen om den professionaliserade 

läraren för att hävda sig i sin yrkesroll. Detta tar sig främst uttrycket att lärarna beskriver sig 

vara måna om att sätta rätt betyg i förhållande till vad styrmedlen dikterar, men involverar 

också dokumentation och synliggörande av den egna praktiken. Dels tar lärarna avstånd från 

denna diskurs då de beskriver att den står i konflikt med vad de själva bedömer vara centralt 

vilket Mickwitz definierar som läraruppdraget.39 Det senare beskrivs som pedagogisk 

förmåga och innefattar bland annat sådant som att: involvera elever, ha fingertoppskänsla, 

anpassa undervisningen utifrån gruppen och att kunna sätta gränser i arbetet.40  I Mickwitz 

studie placeras lärarna i ett komplicerat förhållande mellan de reglerande styrmedlen och 

den praktiska verkligheten. Den ovanifrån definierade professionelle står i dikotomi till den 

inifrån definierade och de olika utsagorna tenderar att belysas i olika sammanhang. 

                                                           
37 Mickwitz, Larissa, En reformerad lärare: konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i 

skolpolitik och skolpraktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, 2015,Stockholm, 2015, s 17 
38 Mickwitz, Larissa, En reformerad lärare: konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i 
skolpolitik och skolpraktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, 2015,Stockholm, 2015, s 273 
39 Mickwitz, Larissa, En reformerad lärare: konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i 
skolpolitik och skolpraktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, 2015,Stockholm, 2015, s 260 
40 Mickwitz, Larissa, En reformerad lärare: konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i 
skolpolitik och skolpraktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, 2015,Stockholm, 2015, s 236 
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Definitionen utifrån policydokumenten hävdas av lärarna när de pressas lokalt av elever, 

föräldrar och rektor att sätta högre betyg.41 Den inifrån definierade professionalismen blir 

istället synlig när lärarna beskriver den dagliga verksamheten och istället betonar den 

pedagogiska förmågan som mest avgörande för att bedöma rättvist.42 Utifrån 

nyinstitutionell teori plockar Mickwitz in begreppet isärkoppling för att beskriva hur lärarna 

förhåller sig till den relationen mellan skolpolitiken och skolan som praktik. Mickwitz menar 

att de gör detta för att kunna fullfölja sitt läraruppdrag.43   

Mitt teoretiska pussel 

Detta är och bör läsas som en främst teoriprövande uppsats, vilket gör att jag kommer att 

ägna ett särskilt utrymme till att försöka förmedla på vilket sätt teorin och metoden jag 

använder av nödvändighet är symbiotiskt sammanlänkade. Jag vill ta reda på vilken diskurs 

som finns i lärarnas tal om sin praktik, inte utreda om den stämmer överens med ett 

utomstående teoretiskt nätverk. Detta innebär också att jag ser det som ett egenvärde att 

inte lägga till annan teori då sådan riskerar sätta en allt för tydlig prägel på min 

undersökning. 

Min utgångspunkt för denna uppsats är att lärandepraktiker inte kan ses som 

fristående handlingar och inte heller direkt reflektera ambitionen från en avsändande lärare. 

Detta då alla praktiker inom skolans väggar i varierande utsträckning är påverkade av den 

organisatoriska verksamhet som skolan har att följa och det byråkratiska 

tjänstemannauppdrag lärarprofessionen utgör. Utöver detta kan sägas att skolan aldrig är 

en isolerad ö då alla som verkar i skolan också tar del av samhället i stort varpå dess 

diskurser och värdesystem kan antas reflekteras i den pedagogiska praktiken. Detta gör att 

jag inte i detta fall är intresserad av vad som händer i en faktisk materiell verklighet. Istället 

är respondenternas svar intressanta förutsatt att deras motiveringar innehåller språkliga 

                                                           
41 Mickwitz, Larissa, En reformerad lärare: konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i 
skolpolitik och skolpraktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, 2015,Stockholm, 2015, s 223 
42 Mickwitz, Larissa, En reformerad lärare: konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i 
skolpolitik och skolpraktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, 2015,Stockholm, 2015, s 225 
43 Mickwitz, Larissa, En reformerad lärare: konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i 
skolpolitik och skolpraktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, Diss. Stockholm : 
Stockholms universitet, 2015,Stockholm, 2015, s 268 
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mönster vilka kan förstås som maktens reproduktiva funktion genom språket som ett socialt 

konstruerat system.  

Med min teoretiska utgångspunkt förankrad i Faircloughs kritiska diskursanalys 

bör jag av nödvändighet förhålla mig till denna fullt ut. Fairclough utgår ifrån kritisk realistisk 

ontologi, dvs: att utgångspunkten är att potentiella och faktiska strukturer har kausala 

effekter.44 Detta förutsätter ett dialektiskt förhållande mellan bas och överbyggnad där 

diskursen uppfattas som såväl konstituerad som konstituerande. Epistemologin som följer 

med detta antagande är att dessa mönster kan urskiljas genom ett komparativt 

förhållningssätt till andra texter, och på så sätt kan härledas till ett ursprung. Detta ursprung 

kan sedan tolkas genom vilken funktion det fyller i det språkliga systemet de befinner sig i.  

Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys är inom samhällsforskning ett bredare spektrum men jag har för 

tydlighetens skull valt att tolka intervjuerna snävt ur Faircloughs metod, med fokus på såväl 

indirekt som direkt intertextualitet i lärarnas tal. Detta innebär att mitt främsta syfte är att 

försöka härleda hur de intervjuade lärarna skapar mening i sitt tal om 

undervisningspraktiken. Detta är en del i Faircloughs tredimensionella modell vari lärarnas 

tal om sina praktiker förstås som text. Texten ses som en del i en övergripande social praktik 

och denna praktik förstås som en del av den sociala struktur där summan av sociala 

praktiker får en övergripande mening. Alla dessa dimensioner bör förstås som processer av, 

alternativt förhandlingar om, meningsskapande. Lärarna förstås i detta sammanhang i 

högsta grad som agenter, men agenter inom en konstituerad verklighet som begränsas av 

att de har ett språk, förstått som en social struktur, att förhålla sig till för att textualisera sitt 

agentskap. Språket kan inte ses som ett neutralt verktyg. Snarare är det ett system för 

inneboende meningsbyggnad vilket aktivt styr vilka möjligheter en agent har att textualisera 

sin praktik. Den sociala praktiken är rummet inom vilket denna process sker.  

Ontologi 

Med utgångspunkt i Fairclough antar jag för denna studie att text, i form av språk och 

diskurs, i linje med ett socialkonstruktivistiskt synsätt socialt konstruerar den sociala 

                                                           
44 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 14 
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världen, men med realismens invändning att väl konstruerad är denna en realitet.45 Detta 

får innebörden att den socialt konstruerade verkligheten inte bara kan förstås som ständigt i 

konstruktion men också att den befintliga, socialt konstruerade verkligheten begränsar det 

textuella utrymmet för att diskursivt konstruera om densamma. Detta kan beskrivas som att 

en diskursiv förskjutning måste översättas med språket som ingår i varandets diskurs vilken i 

sin tur inte bara är konstruerad och konstituerad genom språk men även genom 

kontextuella faktorer. Texter som språk förstås alltså som konstituerande men denna 

funktion begränsas alltid av det som redan är konstituerat.  

Epistemologi 

Med utgångspunkt i en realistisk ontologi utgör såväl konkreta sociala händelser som 

abstrakta och mindre abstrakta sociala strukturer den konstituerade verkligheten.46 Vi kan 

därför göra en distinktion mellan det potentiella, utrymmet inom den konstituerade 

verklighetens sociala strukturer och praktiker, och det faktiska, det som faktiskt händer. Vad 

som faktiskt sker kan vägas mot det potentiella och utgör på så sätt själva empirin inom 

ramen för en textuell studie av detta slag. En textuell studie som denna kan omöjligtvis 

fånga upp allt som finns att utläsa av en text och kommer därför ofrånkomligen att präglas 

av de frågor en väljer att ställa texten. Då mitt fokus främst är att undersöka underliggande 

sociala, ideologiska, moraliska och teoretiska antaganden kring praktiken kommer detta 

också att prägla mitt resultat. Det finns med andra ord förmodligen många andra skäl till att 

respondenterna säger vad de säger men dessa kommer inte att synas i min studie då jag 

bara kommer att bruka en begränsad mängd språkliga verktyg.  

Begrepp 

Diskurs 

Fairclough använder sig av begreppet diskurs delvis som ett allmänt begrepp vilket han 

definierar som ett element av socialt liv, nära förknippat med andra element.47 På så sätt 

kan vi tala om diskurs som något generellt med den ungefärliga innebörden av 

meningsbyggande språkbruk. Fairclough talar dock också om särskilda diskurser vilka kan 

                                                           
45 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 8 
46 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 14 
47 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 3 
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förstås som uttryck för särskilda utgångspunkter och synsätt. Dessa särskilda diskurser är 

ofta kopplade till ideologi. Jag kommer främst att förhålla mig till det senare av dessa 

uttryck och ska försöka tydliggöra ifall jag syftar till ett mer allmänt förhållningssätt till 

begreppet.  

Ideologi 

Fairclough utgår ifrån Thomson i att anta ideologi som betydelse i maktens tjänst,48 

betydelsekonstruktioner som producerar, reproducerar och transformerar 

dominansrelationer. Detta kritiska sätt att förhålla sig till ideologi står i kontrast till ett 

beskrivande förhållningssätt till begreppet vari ideologi ses som attityder, uppfattningar och 

perspektiv hos olika sociala grupper, utan erkännande av maktrelationen mellan dessa 

grupper. Ideologier är varaktiga uttryck för olika dominansförhållanden och verkar diskursivt 

genom text för att representera och inympa dessa på mottagaren.49  

Hegemoni 

Jag kommer inte i uppsatsen direkt förhålla mig till begreppet hegemoni, men begreppet 

har likväl tyngd för min teoretiska utgångspunkt. Winther Jörgensen och Philips definierar 

hegemoni som ”inte bara dominans utan en förhandlingsprocess vari man skapar 

betydelsekonsensus”.50 För att förstå hegemoni hänvisar Fairclough till Antonio Gramsci 

som betonar att makt är beroende av att uppnå konsensus eller samtycke, snarare än att 

bara ha kapaciteten till att tvinga igenom sin vilja.51 Denna process är beroende av ideologi 

för att behålla befintliga maktrelationer. I denna tradition lyfter Faircluogh också Ernesto 

Laclau’s definition av hegemonisk kamp mellan olika politiska krafter, som en strid om att: 

ge sin egen representation av verkligheten universell status.52 Denna stävan efter hegemoni, 

som universalitet, kan förstås som de ideologiska diskursernas syfte vilket är varför jag 

                                                           
48 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 
2000, s 79 
49 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 9 

 50 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

 2000, s 80 
51 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 45 
52 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 45 
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kommer att diskutera olika diskursiva uttryck i förhållande till i vilken utsträckning de syftar 

till att uppnå en ställning av universellt värde. 

En tredimensionell modell 

Med grund i Fairclough utgår denna studie ifrån att aktörer i ett socialt sammanhang inte är 

fria att handla hur som helst då de är begränsade av sociala strukturer och praktiker.53 Dock 

är det enskilda aktörskapet inte heller helt socialt determinerat. I en specifik text är det 

sociala handlingsutrymmet begränsat av den sociala praktiken som omger den sociala 

händelsen vari texten är en del av händelsen. Den sociala praktiken är i sin tur begränsad till 

att handla om vad som platsar inom dess övergripande sociala struktur. 

Social struktur 

Den sociala struktur som jag avser inom ramen för denna studie är svensk utbildningspolitik 

vilket kan sammanfattas som ett möte mellan: det svenska samhällets ekonomiska struktur, 

svensk skolas historia, olika pedagogiska teoriers inflytande, svensk författningslag, de 

ideologier som verkar inom ramen för svensk politik, lärarutbildningen och allmänhetens 

uppfattning om vad svensk skola är och är till för.  

Social praktik 

Den sociala praktiken jag avser med denna studie är undervisning i samhällskunskap på 

gymnasiet. Svensk skola bygger på ett extensivt regelverk i form av styrmedel, vilket lärare 

förväntas förhålla sig till. Tolkningen av dessa styrmedel antar jag, tillsammans med de 

organisatoriska ramar som ges för utbildning i Sverige, utgör det huvudsakliga utrymmet för 

samhällskunskapsundervisning som social praktik. Då någon sådan social praktik inte är 

konkret inringad kommer jag till viss del utgå ifrån att läroplanen för gymnasieskolan utgör 

grunden för en sådan med brasklappen att jag också förväntar mig finna sådant som går 

utanför. 

Text 

Själva texten som jag kommer att studera är samhällskunskapslärares egna tal om sin 

undervisningspraktik. Texten är en del av en social händelse som kan placeras i den sociala 

praktiken. I detta fall kommer texten att präglas av att lärarna själva har fått välja tre teman 

som de finner centrala för sin egen undervisningspraktik att utveckla sig om. Texten 

                                                           
53 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 22 
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kommer också tydligt att färgas av de frågor jag har valt att ställa i förhållande till 

respondenternas teman samt de frågor jag sedan utifrån min metod ställer texten. 

Metod 

Analytisk metod - intertextualitet 

Enskilda texter kan med Faircloughs modell förstås som förhandlingar om mening.54 Att 

analysera texters meningsskapande representation av verkligheten förutsätter att vi gör en 

bedömning av vilka röster som gör sig hörda i en text och vilka som därmed också 

exkluderas. Detta kan ringas in av en fråga om vad som är relevant att veta angående den 

kommunikativa händelsen (texten). Texter är olika dialogiska, dvs att de inkluderar olika 

röster i dialog i varierande skala. Mer dialogisk text, dvs text som, oavsett antalet avsändare, 

inkluderar flera röster, kan sägas i mindre skala syftar till att göra en representation av 

verkligheten universellt riktig. Med detta kan sägas att texter som är mindre dialogiska eller 

rent av konstateranden av konsensus i större utsträckning agerar ideologiskt för att göra 

anspråk på universalitet för den egna representationen av verkligheten, och därmed 

hegemoni. 

 Fairclough ger verktyg för att bedöma hur intertextualitet kan ha olika nivåer 

av öppenhet, eller vara olika dialogiska. Den första nivån, dvs ren intertextualitet, är när 

textens avsändare citerar eller på annat sätt direkt hänvisar till en annan text.55 Detta 

gestaltar Fairclough genom att hänvisa till direkt rapportering av en händelse, i stil med god 

journalistik: den här personen sa detta. Men ren intertextualitet innebär i sig inte per se att 

en annan röst är helt inkluderad. Ett sätt att syfta till att universialisera sin representation av 

verkligheten är att hänvisa direkt till texter utan att tillskriva dem till någon avsändare, dvs 

göra sin egen representation av en opposition, för att sedan bemöta den. Fairclough lyfter 

en mycket specifik lingvistisk form som gör just detta och som jag i uppsatsen får skäl att 

lyfta: En nominalisering, är handlingen att göra om en sats till ett substantiv, ofta med aktiva 

verb.56 Detta gör att en process kan beskrivas som en entitet utan att förhålla sig till 

                                                           
54 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 41 
55 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 49 
56 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 12-13 
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eventuella aktörer som initierar eller påverkar processen vilket avsevärt försvårar 

bemötandet av satsen. 

 Nästa steg som Fairclough lyfter fram är påståenden. Dessa delas internt upp i 

två nivåer bestående av modaliserade påståenden och omodaliserade påståenden varav 

modaliserande påståenden bedöms som mest dialogiska. Ett modaliserat påstående är mer 

öppet för interaktion mellan olikheter genom att yttra hur det kan vara. Jorden kan vara 

rund, eller; min upplevelse är att elever hanterar en viss form av lärande bättre än en 

annan, är exempel på detta. Omodaliserade påståenden kan beskrivas som kategoriska.57 

Sådant som är yttrat som ett faktum. Jorden är rund eller; elever lär sig bättre av detta, är 

exempel på omodaliserade påståenden. Detta minskar tydligt mottagarens interaktionella 

möjligheter att förhålla sig till den givna informationen.  

 Den fjärde och sista nivån av dialogisk kommunikation lyfter Fairclough 

antaganden. De underförstådda förutsättningarna för den kommunikation som sker är 

minst dialogiska då det är de påståenden som är så givna för kommunikationen att de inte 

ens behöver yttras. Häri syns ideologins verkningar som tydligast då det är den 

gemensamma grund alla måste ställa upp på för att delta i samtalet.58 Frågan om dominans 

och hegemoni kan därmed förstås som kapaciteten att skapa och i någon utsträckning 

påverka vilken denna gemensamma grund är. Fairclough delar upp antaganden i tre typer: 

 Existentiella antaganden: antaganden om vad som finns. 

 Påstående antaganden: antaganden om vad som är, kan, eller kommer att vara 

gällande. 

 Värdeantaganden: antaganden om vad som är bra eller önskvärt. 

Då antaganden i större utsträckning än andra former av intertextualitet syftar till att 

förmedla en gemensam grund har dessa en stark tillhörighet till givna diskurser. I och med 

detta tjänar de en särskild ideologisk roll. Fairclough menar exempelvis att tal som upphöjer 

effektivitet och anpassning som önskvärda är exempel på nyliberal ekonomisk och politisk 

                                                           
57 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 47 
58 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 55 
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diskurs.59 Detta gör att jag i min undersökning kommer att lägga ett särskilt fokus på just 

antaganden i mina respondenters tal.  

Urval 

Urvalet av respondenter har landat i ett krasst accepterande av verkligheten. Till att börja 

med var min avsikt att hinna med att göra sex intervjuer med samhällskunskapslärare på 

gymnasiet. Att få till detta har däremot blivit en övermäktig uppgift. Av de drygt sextio 

lärare jag hört av mig till via mail har de fyra som svarat avböjt. Jag har dessutom 

massinformerat desto fler genom olika lärargrupper på sociala mediekanaler.  Det som 

slutligen givit några resultat är att jag har kontaktat ca tio lärare genom egna och vänners 

kontakter. Av dessa har tre respondenter ställt upp på intervju. Av dessa tre är det bara två 

som i slutändan fått vara med i uppsatsen. Detta är ett resultat av att jag med min 

analytiska metod fått ut långt mer material än jag har tid eller plats att bearbeta. 

Intervjuerna 

För att kunna kartlägga hur lärarna resonerar runt sina egna urval har jag valt att inte ge 

klara teman för intervjun. Detta medför givetvis att det blir svårare för mig att dra 

komparativa slutsatser gällande vad lärarna säger angående ett visst ämne men min 

förhoppning med detta är att istället kunna synliggöra hur denna urvalsprocess går till för 

varje enskild lärare. Alltså har jag givit lärarna i uppgift att före intervjun meddela mig om 

tre teman de själva anser är centrala för sin egen undervisning. Intervjuerna var sedan 

byggda för att diskutera dessa teman relativt förutsättningslöst utifrån de didaktiska 

grundfrågorna, primärt: Vad ska läras? Hur ska det läras? och Varför ska det läras? När jag 

skickade ut dessa var min tanke att svaren jag skulle få förmodligen skulle vara mer eller 

mindre ämnesstoff hämtat ur ämnesplanens centrala innehåll. När jag sedan fick svaren 

insåg jag vilken öppen fråga jag faktiskt hade skickat ut då lärarnas svar var ytterst 

heterogena. Detta gör att jag nu närmast ser denna uppsats som en fallstudie, till skillnad 

från den intervjustudie jag hade tänkt mig. Om detta i sig är en styrka eller svaghet avsäger 

jag mig rätten att bedöma.  

                                                           
59 Fairclough, Norman, Analysing discourse, Textual analysis for social research, Routledge, London & New 
York, 2003, s 58 
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 Intervjuerna som sådana är på sin höjd semistrukturerade. Detta vill säga att 

även om jag har haft ett papper med färdigt formulerade frågor så har dessa främst varit 

punkter för mig att hålla mig till. För att förstå respondenterna har jag istället känt mig 

tvungen att kunna vara flexibel vilket har inneburit att behöva: omformulera, förändra den 

interna ordningen, bygga mycket på följdfrågor, uppmuntra respondenterna att utveckla sig 

och ibland förklara vad jag menar med mina frågor. Detta har återigen att göra med min 

avvägning i förhållande till mitt syfte. Då jag främst intresserar mig för intertextualitet i 

respondenternas formande av mening faller idén om att försöka standardisera och jämföra 

deras svar. På så sätt har en ganska monologisk dialog växt fram mellan mig och 

respondenten, vars delar ofta går in i varandra och inte alltid med helt tydliga avbrott 

mellan ett tema och ett annat. Därav är de texter jag lägger fram för analys likt längre, och 

ganska spretiga, essäer om vad lärare anser är de centrala delarna av sin undervisning. 

Forskningsetiska överväganden 
Jag har från början varit noga med att ge respondenterna information om vad jag tänkt mig 

att intervjuerna ska behandla även om jag valt att inte dela med mig av mitt syfte och 

metodformulering. Däremot har jag erbjudit dem att svara på vilken fråga som helst i 

förhållande till studien men ingen av dem har tagit den chansen. Respondenterna har blivit 

tillfrågade om de vill läsa mina utkast innan jag lämnar in arbetet men detta har de också 

tackat nej till. Intervjuerna har spelats in med respondenternas samtycke och de har blivit 

anonymiserade i transkriptionerna. Slutligen vill jag lägga till att den analysmetod jag har 

valt har tvingat mig till att ibland tolka respondenternas tal hårdare än vad en mer 

förstående metod hade gjort. Detta bör dock förstås utifrån att det i själva verket är språket 

som är föremål för analysen och inte respondenterna själva. 

Frågan om tendens i intervjun 

Jag har som jag har beskrivit ovan utgått ifrån lärarnas valda teman i intervjun och sedan i 

intervjun försökt följa upp dessa med frågor som: varför är detta tema viktigt/ centralt för 

dig?; vad innebär detta tema?; hur arbetar du med detta i klassrummet?; vilka värden 

medför det?, och så vidare. Även om jag gjort vad jag kan för att inte styra intervjun så har 

givetvis min nyfikenhet och teoretiska utgångspunkter påverkat vilka följdfrågor jag har 

ställt och vad jag har bett respondenterna att utveckla. I arbetet med att koda 

transkriptionerna har jag sedan försökt att helt förhålla mig till vad min metod har kunnat ta 
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belysa. Detta för att inte göra subjektiva tolkningar av vad respondenternas tal uttrycker. 

Dock måste jag säga att det har varit svårt att bortse från min egen kunskapsbas, det vill 

säga intertextualiteten jag har kunnat sluta mig till som snart färdigutbildad i samma fält 

som respondenterna.  Jag har sedan efter eget huvud tematiserat och därmed gjort ett urval 

av vad som faktiskt skildras. Detta har jag försökt att göra efter de linjer jag kunnat hitta i 

båda respondenternas utsagor för att göra uppsatsen mer strömlinjeformad. Uppsatsen är 

på så sätt präglad av mig som författare men slutsatserna jag drar är förhoppningsvis fria 

från mina egna omdömen och värderingar. 

Undersökning 

Respondent P  
De tre begrepp eller centrala teman som respondenten gav mig före intervjun var: 

Ämneskunskaper, Högskoleförberedande inslag och Examinationer. Detta synliggör att 

respondenten väljer att lyfta ett funktionellt/ organisatorisk, snarare än ett innehållsligt, 

synsätt på vad som är centralt för dennes egen samhällskunskapsundervisning. Detta är 

tydligt då dennes teman behandlar förutsättningar för undervisningen (ämneskunskaper), 

anger dess syfte (Högskoleförberedande inslag) och hur undervisningen organiseras 

(examinationer). 

 Sitt tema Ämneskunskaper beskriver respondenten som vikten av att läraren 

har god koll på, har ett genuint intresse för och fortsätter att förkovra sig i sitt ämne. 

Respondenten påpekar dock att goda ämneskunskaper ”har ju inget egenvärde”,60 men 

menar istället att de har ett instrumentellt värde för den undervisande läraren då goda 

ämneskunskaper ger läraren modet att förenkla ämnesstoff och lita till att ens förenkling är 

riktig. Hen beskriver också hur en närliggande effekt av de goda ämneskunskaperna är att 

eleverna får respekt för läraren varpå de ”ifrågasätter inte så mycket”61, en effekt som 

respondenten senare också beskriver som ett instrumentellt värde av goda relationer 

mellan lärare och elev. Då dessa två skäl utgör de egenvärden som respondenten anger för 

sitt tema visar resonemanget att dennes motivering för att läraren ska ha goda 

ämneskunskaper därmed kan sammanfattas med dessa två instrumentella värden.  
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 Högskoleförberedande inslag textualiserar respondenten som att i 

undervisningen arbeta med saker som blir viktiga sen i högskolelivet. Detta beskriver 

respondenten främst som förmågan att uttrycka sin ”tankegång i skrift på ett klart och 

tydligt, stringent sätt”,62 detta säger sig hen göra främst i skriftliga prov och 

uppsatsskrivningar. Också argumentation och kritiskt tänkande är saker respondenten säger 

ingår i de högskoleförberedande inslagen vilket respondenten beskriver som att lägga 

tonvikten på bevekelsegrunden för olika åsikter istället för åsikterna själva. Respondenten 

motiverar dessa praktiker främst med att dessa förbereder eleverna inför högskolan.  

 Examinationer beskriver respondenten som ett verktyg för att kunna göra 

rättssäkra bedömningar av elevernas prestationer. Respondenten säger sig vara mindre 

förtjust i vissa av de olika examinationsformerna hen säger sig använda, då dessa är mindre 

rättssäkra och rättvisa eller svårare att bedöma och betygssätta, men förklarar att hen ändå 

varierar sig för att eleverna uppskattar variation. Examinationsformerna prov och 

uppsatsskrivningar tillskriver respondenten också egenskapen att vara god förberedelse 

inför högskolan. Den huvudsakliga motivationen för examinationer är alltså att de ska leda 

fram till ett betyg men två examinationsformer motiveras också med att det förbereder 

eleverna inför högskolan.  

Respondent E 

Respondentens tre teman var Demokrati, Ekonomi och Ideologi. Dessa tre teman kan sägas 

vara innehållsorienterade begrepp, det vill säga kopplade till respondentens ämnesurval. 

Detta kan belysas med att dessa tre tillsammans med ett tema om mänskliga rättigheter är 

de fyra teman, eller moment, som respondenten uppger sig lägga upp sin egen undervisning 

utifrån. Respondenten framstår också ha en aktiv strävan med dessa teman av att göra 

eleverna till reflekterande praktiker. 

 Demokrati är något respondenten förklarar som ett grundläggande begrepp i 

dennes undervisning då det är ett begrepp i såväl läroplan som skollag och ligger som ett 

fundament för hela statsskicket. Respondenten beskriver också hur demokrati finns med ”i 

utbildningspolitiken från början” detta textualiserar hen som ”allas möjlighet att utbilda sig 

och göra sin röst hörd och kunna göra också fria val”63. Denna utbildningspolitiska ambition 
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säger respondenten också är hens egen ambition. Respondenten beskriver också hur hen 

uppfattar denna demokratiska riktning som en liberal utgångspunkt och förklarar detta med 

att påstå att styrdokumenten bygger på ”en liberal politisk idé i grunden”.64 Med sig från 

undervisningen vill respondenten att eleverna ska ha vetskapen om att de är medborgare 

och att det finns stora möjligheter att påverka och ha inflytande över sina liv. Respondenten 

kan därmed sägas motivera sitt tema demokrati med såväl hänvisningar till styrdokument 

som att hävda att det är respondentens egna och utbildningspolitiken i storts ambition att 

utbilda elever för att de ska kunna göra egna val och påverka sitt samhälle. 

 Ekonomi textualiserar respondenten som hushållning med resurser och 

beskriver syftet med undervisningen i detta tema som att det är nödvändigt för att förstå 

politiken som förs såväl som för att kunna ha kontroll över den egna ekonomin. 

Respondenten beskriver ämnet som intimt förknippat med ideologierna. Detta implicerar i 

relation till det senare att undervisningen om ekonomi inte förmedlas som något 

funktionellt, på förhand givet men snarare som något eleverna ska kunna ta ställning om. 

Temat ekonomi kan alltså sägas motiveras av respondenten som att förståelse för hur 

denna fungerar är nödvändig för elevernas självständiga reflektioner och 

ställningstaganden.  

 Ideologi beskriver respondenten som ”värderingar om hur samhället ska 

ordnas, organiseras och styras”.65  Dessa, menar hen, är viktiga att eleverna förstår då hen 

beskriver hur dessa påverkar. Respondenten textualiserar ideologierna genom att anknyta 

dessa till partibildningar i slutet av 1800-talet och de moderna västerländska 

demokratiernas framväxt.66 Med betoning på partibildningar och de moderna västerländska 

demokratierna ger respondenten en styrteknisk och funktionalistisk inramning för 

ideologierna vilket för tankarna till parlamentarism och statsvetenskap. Vidare menar 

respondenten att det är svårt att förstå varför aktörer agerar på ett visst sätt utan att förstå 

deras ideologi. Detta implicerar att undervisningen i ideologi syftar till att eleverna ska 

kunna göra analyser av det politiska landskapet utifrån dess bakomliggande tankar. Vidare 

beskriver respondenten att hen arbetar med att få eleverna ta reda vart de själva står. 
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Motiveringen av temat ideologi kan därför också uppfattas som att ämnesinnehållet utgör 

en nödvändig förståelse eleverna behöver för att göra reflektioner och ställningstaganden 

om vad som sker i deras samtid. 

Samhällskunskapsundervisningens övergripande syfte  
– motiveringar för övergripande praktik 

Redan i val av centrala teman visar respondenterna på olika synsätt gällande vad som anses 

överordnat i deras uppdrag. Dessa fortsätter framträda i analysen av motiveringarna de ger 

för sin undervisningspraktik och förmedlar deras respektive diskurser om vad deras 

undervisningspraktiker primärt syftar till.  

Respondent P 

Respondent P motiverar i huvudsak sin undervisning med att den ska förbereda eleverna 

inför högskola. Detta görs som mest synligt i och med att högskoleförberedande inslag är ett 

av de tre teman respondenten uppgett som centralt i dennes egen undervisning.  

 En antydan om detta kommer redan när respondenten talar om vilka 

ämneskunskaper hen låter eleverna arbeta med: ”dels och framförallt också försöker jag 

jobba med vissa typer av förmågor som jag tror är väldigt viktiga i högskolelivet”.67 

Motiveringen som följer är att hen tror att det är viktigt på högskolan. Exempel på dessa 

förmågor anger respondenten är att uttrycka sig i skrift vilket hen lägger till är en viktig 

förmåga oavsett men lämnar ingen ytterligare motivation för denna förmåga. På min fråga 

om respondenten skulle lägga upp sin undervisning annorlunda ifall hen undervisade på 

yrkesförberedande program svarar hen att hen inte vet säkert men inte tror sig ändra på så 

mycket vilket respondenten motiverar med: ”Även om de läser yrkesförberedande program 

så kanske de ändrar sig senare i livet.”68 Detta kan implicera att förberedelse inför högskolan 

hypotetiskt sett skulle kunna vara respondentens motivering för sin undervisning även om 

denne inte undervisade på ett högskoleförberedande program.  

 Respondenten uttrycker också att kritiskt tänkande och argumentation tillhör 

de förmågor som syftar till att förbereda eleverna inför högskolan och motiverar detta: 
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Och det där tror jag är väldigt viktigt för högskolan också. Ju längre du kommer i dina studier desto 

mindre relevanta blir dina slutsatser, åsikterna, och desto mer relevanta blir argumenten, sättet på 

vilket du kommer fram till de där slutsatserna. Oavsett vetenskap skulle jag säga. Och det där, det är 

viktigt som ett högskoleförberedande inslag i min undervisning men det förstås är ju inte bara för dem 

som ämnat att läsa vidare på högskola utan det där gäller ju varje samhällsmedborgare69 

Motiveringen för att arbeta med kritiskt tänkande motiveras och förklaras med att detta är 

så som högskolan fungerar. Efter att textualisera förmågan som viktig för högskolan lägger 

respondenten till att det förstås är viktigt för alla medborgare men ordningen på dessa 

resonemang implicerar en viss prioritet för dennes högskoleförberedande motiv. 

 Också när det kommer till examinationer säger respondenten att ”återigen här 

tänker jag faktiskt ganska högskoleförberedande att jag har ganska mycket prov faktiskt. 

Och det där är för att jag vet att på högskolan kommer de ha prov fast det kallas tentor 

då.”70 Även uppsatsskrivningar menar respondenten bidrar till att förbereda inför högskolan 

och motiverar detta med att unga studenter presterar sämre på uppsatsmoment än andra 

moment på högskolan. När jag frågar om fördelar med andra examinationsformer än 

uppsatser och prov svarar hen att exempelvis att tala inför folk är viktigt ”Och det där 

behöver ju inte återkomma så mycket i högskolelivet, men det där är väl en förmåga som är 

bra att ha..”71 Med ordet men implicerar respondenten att förmågan är viktig trots att den 

inte behöver återkomma på högskolan. Detta tydliggör ett antagande hos respondenten att 

förberedelse inför högskolan har en central innebörd för dennes undervisningspraktik.  

Respondent E 

Respondent E förefaller ha ett mer medborgarfostrande syfte med sin undervisning. 

Respondenten motiverar främst sin praktik med att hen ämnar få eleverna att reflektera 

över sin roll i samhället och göra egna ställningstaganden.  

 Respondenten beskriver hur dennes tema demokrati är en utbildningspolitisk 

ambition som ”handlar ändå om någon slags: allas möjlighet att utbilda sig och göra sin röst 

hörd och kunna göra också fria val”72 och lägger till att ” det är så otroligt fundamentalt och 

viktigt att alla har en möjlighet att bilda sig en uppfattning, och göra egna val.”73 Dessa båda 

                                                           
69 Intervjutranskription, 19/04/17 s 9-10 
70 Intervjutranskription, 19/04/17, s 10 
71 Intervjutranskription, 19/04/17, s 11 
72 Intervjutranskription, 18/04/17, s 1 
73 Intervjutranskription, 18/04/17, s 1 



26 
 

utgör värdeantaganden om att möjligheten att göra självständiga val är, vilket respondenten 

gör gällande, fundamentalt viktigt, vilket kan ses som ett uttryck för respondentens avsikt 

att göra detta värde universellt giltigt. Dessa ambitioner är något som respondenten menar 

ligger till grund för såväl det politiska systemet och statsskicket som för utbildningspolitiken 

och läroplanen. Respondenten menar också att detta är hens egna ambition. Detta 

resonemang visar hur respondenten kontextualiserar sina egna ambitioner med sin 

yrkesutövning som att de går i linje med inte bara läroplan men också med det 

demokratiska statsskicket.  

 Vidare i anslutning till en utläggning om motsägelsefulla omständigheter som 

respondenten menar ryms inom det demokratiska uttrycker hen ”sådana saker är ju viktigt 

för mig att lyfta fram och synliggöra för eleverna”,74 vilket visar på respondentens ambition 

att få eleverna att reflektera över sin samtid. På frågan om hur demokratiska värderingar 

förmedlas i respondentens undervisning svarar hen: 

Till att börja med så handlar det för mig väldigt mycket om att ge eleverna ett språk så att de ska 

kunna uttrycka, få ett reflekterande förhållningssätt, att se, på sig själv. Här är jag. Det här kan jag 

redan. Alla de här sakerna vet jag redan och utifrån det; hur kan jag bygga vidare och vara en person 

som inte bara är vindflöjel och bara whoops, oj, nu råkade det här hända. Så att man blir en aktiv 

samhällsmedborgare som gör egna val och kan tänka kring dem, och reflektera kring dem75 

Ur detta resonemang går det att utläsa att respondenten antar språket som ett nödvändigt 

verktyg för reflektion. Respondenten motiverar också att själva syftet med denna reflektion 

är att eleverna ska kunna agera medvetet och självständigt i egenskap av aktiva 

samhällsmedborgare. Respondentens tal om att bygga vidare, inte vara vindflöjel och 

tillägget ’aktiv’ framför samhällsmedborgare implicerar också att tonvikten på reflektion 

syftar till att eleverna ska få utveckla ett samhälleligt aktörskap utöver bara en 

kvalificerande beredskap.  

 På frågan om vad respondenten vill att eleverna tar med sig från 

undervisningen om demokrati svarar respondenten:  
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att de är medborgare och att de behöver vara medvetna om att det finns ganska stora möjligheter att 

påverka och att livet inte bara, tjolahopptjolahej, flyter på så vill de aktivt vara med och påverka och 

ha inflytande över sitt liv så kan de ha det.76 

Detta svar kan ses som ett uttryck för att eleverna med sitt medborgarskap behöver vara 

medvetna om sina påverkansmöjligheter vilket kan implicera ett visst ansvar som kommer 

med medborgarskapet. Detta styrker ytterligare att respondenten primärt beskriver syftet 

med sin undervisning som medborgarfostran. Respondenten återkommer ofta till 

formuleringar om att eleverna behöver ”ha ett reflekterande förhållningsätt”, 77 eller ”ett 

medvetet förhållningssätt”, med syftet att de ska bli ”reflekterande praktiker helt enkelt”.78  

 När detta paras med att eleverna i mötet med ämnesinnehållet ”behöver ta 

aktiv ställning”,79 växer en helhetsbild fram av vad respondenten säger sig vilja 

åstadkomma. Respondenten uppger att det är mycket hen vill förmedla i undervisningen 

men att detta begränsas i och med vad eleverna kan och vill lära vilket innebär att 

undervisningen innehållsmässigt blir ganska ytlig. Ställd inför detta säger sig respondenten 

föredra att eleverna blir ”reflekterande praktiker”80 än att de hinner detaljstudera 

påverkansfaktorer. Utifrån arbetet med politiska ideologier säger respondenten att det är 

dennes ambition att eleverna ska kunna orientera sig i de övergripande dragen av de 

politiska ideologierna och kunna positionera sig själva i förhållande till dessa. Eller som hen 

uttrycker det ”att de ska veta var de själva står mitt i all sörjan.”81 När jag i en följdfråga 

påpekar att just orientera och positionera sig själva är ett återkommande drag i 

respondentens tal om sin undervisning motiverar denne detta med att:  

Dels så finns det ju i själva kunskapskravet och i ämnets syfte. Och i läroplan och examensmål. Dom ska 

ju ändå fostras till goda samhällsmedborgare. Och då behöver de ju på något sätt veta: Vem är jag och 

vilken ställning tar jag här? Det är ju både i den konkreta kursplanen och kunskapskraven men också i 

hela läroplanen82 
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Med indirekt intertextuella hänvisningar till läroplanen motiverar respondenten som sitt 

huvudsakliga syfte att eleverna blir reflekterande praktiker som kan orientera och 

positionera sig själva i samhället vilket hen gör synonymt med att vara goda 

samhällsmedborgare. 

Sammanfattning av respondenternas tal om undervisningens syfte 

Efter att ha sammanställt respondenternas mest förekommande motiveringar för sin 

undervisning kan vi således nå slutsatsen att respondenternas övergripande syfte med 

undervisningen förefaller skilja sig åt på så sätt att respondent P främst motiverar sin syftet 

med sin undervisning som att utrusta eleverna med förmågor inför högskolan till skillnad 

från respondent E som istället framhåller syftet att fostra goda samhällsmedborgare, 

förstått som reflekterade praktiker. 

Ska undervisningen förmedla värden?  
– olika sätt att förhålla sig till skolans värdegrund 

Respondent P 

Respondent P beskriver, angående hur denne arbetar med högskoleförberedande inslag, 

hur eleverna i årskurs två skriver argumenterande uppsatser för vilka respondenten har valt 

ämnen men inte vilken tes uppsatsen ska argumentera för om vilket hen säger: ”jag 

bestämmer inte deras åsikter, det tycker jag är tjänstefel.”83 Då detta framstår som ett 

mycket tydligt uttryck för diskurs, genom att klart beskriva vad som är att betrakta som 

avvikande och felaktigt i förhållande till läraruppdraget, frågar jag om respondenten vill 

utveckla detta, något hen gärna gör. Respondenten beskriver hur hen inte låter sina egna 

åsikter påverka bedömningen av elevernas arbeten men menar att en däremot kan bedöma 

de skäl, bevekelsegrunder och argument eleverna anger till stöd för den tes de lägger fram. 

Respondenten lägger till att hen inte heller tror det är en bra idé att säga vad eleverna ska 

argumentera för och anger två skäl till detta.  

Det moraliska skälet är att jag tycker att man ska få välja själv. Jag tycker inte om att man blir pådyvlad 

åsikter av det där slaget av andra. Utan att man måste ha en rätt att tycka vad man vill i den där typen 

av frågor. Hur olyckliga man än anser att åsikterna råkar vara då. Men i egenskap av lärare ska du hålla 

dig kall där. Dessutom, det pragmatiska skälet är att om man säger att, ja jag tror att det får dåliga 
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konsekvenser om man bestämmer vad eleverna ska tycka. Det har inte de effekter som man tror att det 

ska ha.84 

Respondenten beskriver vidare hur hen upplever att effekten av att styra elever för mycket 

tenderar till att bara stärka elever med en annan uppfattning än läraren i sina åsikter. Att 

respondenten (ovan) beskriver sitt moraliska skäl som att man måste ha rätt att tycka vad 

man vill är till skillnad från exempelvis det tidigare modaliserade påståendet jag tycker man 

ska få ett mycket tydligt uttryck för diskurs på så sätt att meningen strävar efter att upphöja 

betydelsen som universell. Ordet man implicerar innebörden alla, ordet måste är absolut 

såväl som ordet rätt. Tycka vad man vill innebär också i sammanhanget att det inte får 

finnas begränsningar för detta tyckande. Ordet rätt kan också intertextuellt härledas till 

rättighet vilket för tankarna till förklaringen av de mänskliga rättigheterna, förvaltade av 

organisationer som FN.85 Att respondenten talar om att bestämma vad eleverna ska tycka 

som synonymt med att välja vad de ska argumentera för kan därmed också ses som ett 

uttryck för att hen göra sin egen uppfattning som mer universellt riktig. Respondenten 

fortsätter resonemanget med att hen ”tycker förstås att det finns värden som jag tycker är 

viktiga som jag hoppas att folk i min omgivning också hyser” men menar att bästa sättet att 

uppnå detta är att ha högt i tak och låta eleverna diskutera dessa frågor.86  

 När jag frågar respondenten hur denne förhåller sig till värden som finns i 

läroplanen och övriga samhället menar hen att ”det bästa sättet att leda eleverna i rätt 

riktning, det är att inte ha de här åsiktsrestriktionerna” och uttrycker att detta grundar sig i 

en ”slags klassisk liberal föreställning där: om man har en fri och öppen diskussion så 

kommer de bästa åsikterna att vinna. Det talar för yttrandefrihet.”87  Respondenten 

textualiserar sin ståndpunkt genom att skapa en antagen meningsmotståndare som tilldelas 

åsikten att en som lärare ska säga åt eleverna vad de får tycka, det vill säga företräder 

åsiktsrestriktioner varpå hen bemöter denne tänkte meningsmotståndare med att 

respondenten lever med en övertygelse om att en fri diskussion för fram de bästa åsikterna. 

Denna övertygelse tillskriver respondenten liberal ideologi och stärker slutligen sitt 

argument med att hänvisa till den grundlagsstadgade yttrandefriheten.  
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 Respondenten utvecklar sig om läroplanens värdegrund: 

jag menar nog att man ska förhålla sig lite kritisk till den där värdegrunden. Som du säkert har hört 

redan så är jag inte så förtjust i den där demokratiska fostran. Åtminstone inte om den sker sådär 

direkt, så tycker jag inte om den. Men det finns ju en del saker i den där värdegrunden som är ganska 

tvivelaktiga88 

Då respondenten inte tidigare i intervjun har nämnt demokratisk fostran implicerar hens 

kommentar vad jag redan hört att respondenten antar att demokratisk fostran kan förstås 

som att säga åt eleverna vad de ska tycka, vilket hen modifierar med att lägga till när den 

sker sådär direkt. Vidare argumenterar respondenten för att en ska förhålla sig kritisk till 

värdegrunden med att hävda att vissa saker i den är tvivelaktiga. För att exemplifiera vad 

som är tvivelaktigt pekar respondenten på frasen människolivets okränkbarhet, vilken hen 

menar för tankarna till amerikanska abortmotståndares bruk av frasen sanctity of life. Detta 

följer respondenten upp med frågan om hen ska underkänna en elev som argumenterar för 

rätten till fri abort. Respondenten lägger till att ”man ska vara skeptisk till den där 

värdegrunden. Man måste tänka själv”.89 Genom att på detta sätt ha pekat ut en egen 

tolkning av läroplanen som förmodat få i en svensk skolkontext skulle ställa sig bakom ger 

respondenten sig själv mandat att förhålla sig skeptisk till värdegrunden i stort och därmed 

utrymme att tänka själv vilket också implicerar ett antagande om att de som istället väljer 

att företräda värdegrunden utan skepsis inte tänker själva. Respondenten uppger också att 

detta är något som diskuteras ofta i skolvärlden, vilket implicerar att sättet lärare tolkar och 

förhåller sig till värdegrunden varierar mycket nog för att ge upphov till diskussion. Detta 

kan möjligtvis förklara respondentens argumentation mot tänkta meningsmotståndare med 

moraliska såväl som pragmatiska skäl för sin egen tolkning, då denne sannolikt behövt 

försvara sin kritiska hållning till värdegrunden i andra situationer.  

 I anslutning till detta, kritiska, sätt att förhålla sig till värdegrunden säger sig 

respondenten låta eleverna arbeta mycket med argumentation och kritiskt tänkande. Detta 

motiverar hen som viktigt för att elever som hyser en åsikt ska kunna försvara den. 

Någonting som har slagit mig, och inte bara i skolvärlden utan över huvud taget, det är att om du har en 

åsikt, vilken som helst, som i någon mening är politiskt korrekt, eller som är populär att hysa i vissa 
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kretsar - då slipper du, du behöver aldrig argumentera för den där åsikten. Däremot om du har någon 

obekväm åsikt, då får du försvara dig desto mer, i olika sammanhang.90 

Respondenten ger uttryck för att det skulle finnas en diskursiv ordning inom skolan vari 

åsikter som bryter emot skolans diskurs ifrågasätts mer än åsikter som ryms inom 

diskursordningen. Detta påstår respondenten leder till att elever med obekväma åsikter blir 

bra på att argumentera för dessa då de får en chans att öva och elever med politiskt 

korrekta åsikter inte lär sig försvara sina åsikter i brist på övning. Respondenten menar 

istället att ”allting måste ifrågasättas” och att ens roll som lärare är ”att befrämja debatt och 

kritiskt tänkande och att fokusera på argumenten för åsikterna snarare än att stirra sig blind 

på åsikterna som eleverna har”.91 Respondenten motiverar sitt synsätt ytterligare med att 

hävda att detta också syftar till att förbereda eleverna inför högskolan. Hen förklarar detta 

med ett antagande om att ju längre eleverna kommer i sina studier” desto mindre relevanta 

blir dina slutsatser, åsikterna, och desto mer relevanta blir argumenten, sättet på vilket du 

kommer fram till de där slutsatserna”.92 Detta utvecklar respondenten till att detta gäller 

alla samhällsmedborgare.  

 I ett senare resonemang om hur respondenten skapar vad denne kallar ett 

intellektuellt klimat i klassrummet säger sig hen låta ”eleverna uttrycka vilka åsikter som 

helst, i princip. Det de ska tänka på är ju formerna för hur de uttrycker åsikterna snarare än 

vilka åsikter som tillåts”.93 Genom att lägga till; i princip, modifierar respondenten 

påståendet om att hen tillåter vilka åsikter som helst. Dock öppnar hen upp för en annan typ 

av värderingar i sin praktik i och med att eleverna ska tänka på formerna för hur åsikter 

yttras. Respondenten säger sig vara noggrann med att eleverna inte uttrycker sig 

exempelvis: ”du är dum i huvudet, hur fan kan du tänka på det här sättet?”... ”Eller: hur fan 

kan man hävda att dödsstraff borde tillåtas?”94 Tillfrågad om ifall detta resonemang har att 

göra med hur respondenten talade tidigare om yttrandefriheten svarar hen: ”Ja. Jag tror 

mer på yttrandefriheten än på skolans värdegrund. I praktiken behöver de inte vara 

oförenliga”.95 Med detta sagt har respondenten därmed gett uttryck för värdeantagandet 
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att elevernas rätt att uttrycka sin åsikt väger tyngre än att hävda läroplanens värdegrund. 

Dock menar hen att formen för yttranden kan begränsas och ger två exempel på yttranden 

som avviker från formen. Båda dessa exempel strävar efter att begränsa andras 

yttrandefrihet, vilket implicerar värdeantagandet att elevernas yttrandefrihet inte får 

inskränka andra elevers yttrandefrihet.  

Respondent E 

Respondent E tar stöd i läroplan och skollag för att kontextualisera sin egen yrkesutövning 

och uppdrag som en i grunden demokratisk ambition och beskriver denna som ”allas 

möjlighet att utbilda sig och göra sin röst hörd och kunna göra också fria val”.96 

Respondenten menar att ”Om man tittar på hur lagar och styrdokument är utformade så är 

det ju en liberal politisk ideell idé i grunden”.97 När respondenten beskriver sitt arbete med 

eleverna tar sig detta främst uttryck i att hen säger sig försöka få eleverna att se och 

reflektera över processer som sker runt om dem. Frågan om huruvida respondenten faktiskt 

förmedlar värderingar i klassrummet är svårt att utläsa med undantaget att hen 

återkommande gör värdeantaganden om att vara en reflekterande, aktiv 

samhällsmedborgare. 

 Tillfrågad om vad hen känner att eleverna måste veta efter avslutad kurs 

svarar respondenten: ”att de är medborgare och att de behöver vara medvetna om att det 

finns ganska stora möjligheter att påverka”.98 Med det att eleverna behöver vara medvetna 

gör respondenten ett omodaliserat, och därmed diskursivt starkare påstående än hen skulle 

göra i och med att bara säga att de kan vara medvetna. Detta röjer ett värdeantagande om 

att medvetenhet och reflektion för respondenten är så viktigt att eleverna inte lämnas 

något större val.  

 I relation till sitt centrala tema ekonomi återkommer respondenten till att 

eleverna måste reflektera. I sammanhanget ekonomi gör hen detta med uppmaningen om 

att eleverna ska ta kontroll över sin ekonomi. Respondenten säger sig uppmana eleverna  

att tänka till ”reflektera, gå inte på bara första bästa, och så. Alla är inte goda. Det finns en 

hel del som försöker lura dig” och ger exemplet sms-lån som något hen sagt åt eleverna att 
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aldrig ta.99 Respondenten utvecklar sig vidare att de pratar i klassrummet om hur reklam 

fungerar ”det här med känsla.. skaffa sig en livsstil och hela den biten” och ”är det verkligen 

du själv som vill göra det här valet eller är det någon annan som påverkat dig?”.100 I och med 

detta kan sägas att respondenten med sina frågor om varför vi köper saker implicerar att vi 

ibland kanske i själva verket är styrda till det valet av en utomstående aktör. Detta i sig kan 

sägas implicera det underliggande antagandet att eleverna inte vill bli lurade till att köpa 

något. Respondenten ger inga antydningar till att hävda att påverkan genom reklam är fel 

men förmedlar tydligt värderantagandet att eleverna inte borde låta sig bli lurade av reklam.  

 Inom respondentens tema i ekonomi behandlas också miljöfrågor vari 

respondenten säger sig arbeta mycket med frågor, bland annat: 

Hur kommer vi se på det här om 100 år? Även där, ha ett reflekterande förhållningsätt. Och där delar ju 

jag med mig och säger att: där kommer man nog titta tillbaks på den här tiden och bara, vad höll vi på 

med för någonting? Och där är det ju också med, kunskap och innovation och att kunna samla ihop den 

här kunskapen. Så att även lyfta fram kunskapsbegreppet. Det är ju, det är viktigt att vi samlar ihop den 

här kunskapen och gör en kartläggning. Och inte bara kör någon slags låt gå mentalitet.101 

Respondenten uppger att hen delar med sig av sin uppfattning om hur människor i 

framtiden kommer se på hur vi idag hanterar miljöfrågor. Underförstått i detta resonemang 

är att människor om 100 år sitter på facit över konsekvenserna av våra handlingar idag vilket 

i kontext med det följande resonemanget implicerar att respondenten förmedlar en 

uppfattning om att vi idag inte gör nog för att lösa dagens miljöproblem. Respondenten ger 

också, genom att uttrycka att det är viktigt att vi samlar ihop kunskap, uttryck för ett 

antagande om att det är genom kunskap och innovation vi löser problemet. Fokuset på 

kunskap och innovation kan tolkas som att det är vetenskapens jobb att definiera vilka 

problem vi står inför och finna lösningarna på miljöproblemen. Dock avslutar respondenten 

med ett tydligt påstående om att vi inte bara kan ha en låt gå mentalitet med dessa frågor 

vilket implicerar värdeantagandet att det vore fel att inte engagera sig för dessa frågor. 

Härmed framställs även miljöfrågan som en i grunden politisk fråga. 
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 Respondenten beskriver hur dennes arbete runt ekonomiska styrmedel är 

intimt kopplat till arbetet med de politiska ideologierna och hen låter eleverna utreda frågor 

som: ”Kan vi ha en helt fri ekonomi? Hur skulle det se ut i sånt fall? Om vi skulle ha en helt 

styrd planekonomi, hur skulle det bli i sådant fall? Vad händer då när vi ska gå till 

affären?”.102 Respondenten kontextualiserar två extremer av en helt fri och en helt planlagd 

ekonomi på ett sätt som implicerar att saker skulle förändras. Hur det skulle se ut och till 

gott eller ont lämnar respondenten elevernas fantasi och värderingar att utreda. Vidare 

exemplifierar respondenten frågan ”Vi kan säga nu att vi har frihandel, men hur fri är den 

här handeln som vi har? Som vi säger att vi har, om vi börjar syna den i sömmarna”.103 

Respondenten fortsätter med frasen om vi börjar syna den i sömmarna att implicera ett 

existentiellt antagande om att det inte råder frihandel men ger ingen antydan om huruvida 

detta skulle vara önskvärt. Respondenten motiverar också denna praktik med att tanken är 

att få eleverna att tillämpa sin fantasi och teoretiska kunskap, vilket förmedlar 

respondentens syn på lärande som en form av problemlösning snarare än att vara en fråga 

om utantillinlärning och faktakunskaper. 

 Tillfrågad om hen arbetar med att förmedla värderingar under sitt centrala 

tema politiska ideologier svarar hen: 

Jag försöker ju att mina egna privata värderingar inte ska lysa igenom i undervisningen. Förutom när det 

kommer till demokratibegreppet för där har jag ett statligt uppdrag som en slags statlig tjänsteman att 

förmedla demokratin som det som ska vara våran utgångspunkt. Och även då att, nazism tar jag 

avstånd från. Det säger jag. Och fascism, alltså våldsbejakande politiska ideologier. Och det säger jag 

tydligt till eleverna att där går min gräns för vad jag partiskt tar ställning. Men sen så försöker jag hålla 

mig så neutral jag bara kan i förhållande till de andra, som ryms inom det demokratiska 

förhållningssättet. Så att demokratin. Där sätter någonstans gränserna för..104 

Respondenten, säger sig försöka dölja sina privata värderingar men är tydlig med att 

demokratin ska vara utgångspunkten i klassrummet och motiverar detta med att hen anser 

sig ha detta som statligt uppdrag. Respondenten säger sig också ta avstånd från vad hen 

kallar våldsbejakande ideologier som nazism och fascism. Detta kontextualiserar 

respondenten som att hen förhåller sig neutral till det som ryms inom det demokratiska 
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förhållningssättet, vilket implicerar antagandet att de våldsbejakande ideologierna nazism 

och fascism inte ryms och därmed inte är demokratiska. Tillfrågad om vad som utgör en 

våldsbejakande ideologi beskriver respondenten en ideologi som säger ”att våld i sig är ett 

medel för att hålla nere och trycka nere andra och sätta rädsla i och skrämma, och 

systematiskt våld mot den som tycker annorlunda”.105  

Sammanfattning av respondenternas tal om huruvida undervisningen ska förmedla värden 

Sammanfattningsvis kan sägas att de båda respondenternas utsagor skiljer sig väsentligt i 

frågan om undervisningen ska förmedla värden på så sätt att respondent E uppger en liberal 

demokratisk utbildningsambition som motivation för att fostra goda samhällsmedborgare 

medan respondent P säger sig ogilla demokratifostran och anser att en ska förhålla sig 

kritisk till läroplanens värdegrund. Dock framstår skillnaderna i respondenternas tal om sin 

praktik vara mindre även om de fortfarande klart finns där. Respondent P gör en 

nominalisering av fostran för demokrati till demokratifostran, det vill säga hen har skapat en 

bestämd entitet som till skillnad från praktiken att fostra för demokrati kan tillskrivas fasta 

värden och praktiker. Det hen tillskriver demokratifostran är innebörden åsiktsrestriktioner, 

i sig en nominalisering, eller praktiken att säga åt elever vad de får tycka. I och med, och i 

anslutning till detta tar respondenten ställning för yttrandefrihet. Detta kontextualiserar 

hen som ett ideologiskt liberalt ställningstagande. Respondenten menar att formen för 

elevernas yttranden måste begränsas så att det inte begränsar andra elevers rätt att yttra 

sig. Respondent P betonar också kritiskt tänkande och att en ska ifrågasätta allt. 

 Respondent E:s fostrande av goda samhällsmedborgare tar sig främst uttryck i 

att hen vill påverka eleverna till att tänka över saker i samhället vilket hen försöker 

åstadkomma genom att ställa dem inför mycket frågor och låta dem diskutera, reflektera 

och bilda egna åsikter därom. Respondenten gör dock värdeantaganden i relation till 

värderingar angående miljöproblem och i förhållande till vad hen kallar våldsbejakande 

ideologier men även här finner jag inga grunder för att läsa in en praktik av att säga åt 

eleverna vad de ska tycka. Det närmaste jag kommer en sådan praktik i respondentens tal 

om sin undervisning är antydningar om att eleverna behöver vara medvetna och sträva efter 
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att bli reflekterande praktiker. Detta implicerar förvisso att eleverna måste tänka men inte 

vad de ska tänka.  

Samhällskunskapsundervisningens form  
– motiveringar för konkreta praktiker  

De båda respondenterna konkretiserar sina praktiker i olika utsträckning och i förhållande 

till olika teman. Trots detta går det att utläsa en språklig skillnad i vad de båda prioriterar 

och hur de motiverar dessa urval, i deras tal om sina respektive undervisningspraktiker. 

Respondent P 

Som ett centralt tema i sin undervisning beskriver respondent P vikten av att läraren har 

goda ämneskunskaper vilket innebär att en som lärare ”får aldrig anse sig vara 

färdigutbildad” och bör ha intresset att ständigt hålla sig uppdaterad på sina ämnen.106 

Detta menar, respondenten har, vad hen kallar, ett instrumentellt värde vilket 

respondenten anger två skäl för. För läraren själv menar respondenten att detta innebär att: 

har du goda ämneskunskaper så har du helt andra möjligheter att förenkla ämnesstoff. Om du kan 

någonting riktigt bra så har du också modet, eller, vågar du förenkla för att du vet att den här 

förenklingen är riktig. Om du däremot inte har samma koll då håller du det på en för hög nivå.107 

De underliggande antagandena i detta resonemang är att samhällskunskapen är ett 

komplext kunskapsområde som utöver en lärarutbildning förutsätter ett vidare engagemang 

att fördjupa sina ämneskunskaper men att denna komplexa förståelse av ämnet inte skall 

förmedlas som sådan men istället förenklas för eleverna. Detta implicerar ett antagande om 

att lärandet i viss mån ska ske genom en förmedling av förenklad kunskap. Det andra skälet 

till att respondenten anser att goda ämneskunskaper har ett instrumentellt värde är: 

att jag upplever att eleverna får en annan respekt för en lärare med goda ämneskunskaper, vilket i sin 

tur är goda nyheter för relationen till eleverna. Relationen lärare och elev. Den blir bättre för att läraren 

har koll på sina ämnen. Man får ett förtroende för läraren från elevhåll då. Man litar på att läraren 

bedömer examinationerna på ett rättvist och korrekt sätt. Man ifrågasätter inte så mycket.108 

Med detta gör respondenten ett antagande om att elever respekterar och får bättre 

relationer till lärare om lärarna visar sig ha goda ämneskunskaper. Detta menar 
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respondenten visar sig genom att eleverna har förtroende för lärarens förmåga att bedöma 

elevernas prestationer vilket bidrar till att eleverna inte ifrågasätter läraren. Utifrån hur 

detta resonemang är uppbyggt går det att utläsa att respondenten gör värdeantaganden om 

att goda elevrelationer är av godo likväl som det är av godo att eleverna inte ifrågasätter 

läraren. Detta främst då elevernas respekt och förtroende för läraren målas ut som de 

egenvärden eller i respondentens ord instrumentella värden vilka respondenten beskriver 

som önskvärda effekter av detta förtroende. Respondenten beskriver fortsättningsvis dessa 

effekter som att eleverna ”litar på det du säger där framme. De börjar inte ifrågasätta på 

samma sätt. Så undervisningen blir mycket smidigare”.109 Detta förutsätter ett antagande 

om en undervisningspraktik bestående av att läraren muntligt förmedlar förenklingar av 

ämnesstoff framme vid tavlan och att denna undervisningsform blir smidigare när eleverna 

litar på dessa förenklingar och därmed inte ifrågasätter dess giltighet.  

 Tillfrågad om hur dennes undervisning går till svarar respondenten ”jag 

försöker variera min undervisning och tänker väl att man lär sig på många olika sätt. Hur lär 

jag ut? Ja...”.110 Med att uttrycka att hen försöker variera sin undervisning då hen tror att 

man lär sig olika implicerar respondenten att denne inte bara säger saker ’där framme’. Att 

respondenten följer upp detta med att fråga sig hur hen lär ut ger respondenten uttryck för 

en syn på lärande som kunskapsförmedling, det vill säga ett antagande om en läroprocess 

vari läraren lär ut och eleverna lär in.  

 Gällande vilka ämneskunskaper hen konkret arbetar med svarar respondenten 

inledningsvis ”de som anges i kursplanen. Även om kursplanerna är inte så precisa ju”.111 

Med att hänvisa till kursplanen förmedlar respondenten ett antagande om att 

styrdokumenten definierar ett bestämt läraruppdrag som hen själv bara har att utföra. Den 

senare meningen syftar till att modifiera den första. Med att lägga till att kursplanerna inte 

är precisa motiverar respondenten en praktik vari läraren måste tolka dessa efter eget 

huvud: 

jag menar att du måste ju lita på dig själv också. Ytterligare en god effekt av att ha ämneskunskaper. 

Vad är det som är viktigt här? Det är klart att man läser igenom Skolverkets direktiv men man måste 
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också lita på sig själv. Ja, vad är det för ämneskunskaper, ja.. dels rent allmänbildande stoff, men dels 

och framförallt också försöker jag jobba med vissa typer av förmågor som jag tror är väldigt viktiga i 

högskolelivet. Till exempel, nu kanske vi kommer över på ett annat tema här men, förmågan att 

uttrycka sin tankegång i skrift på ett klart och tydligt sätt. Det där är en förmåga jag jobbar mycket med 

oavsett ämne faktiskt.112 

Respondenten återkopplar till värdet av att en lärare har goda ämneskunskaper som att en 

måste lita till sig själv och kontextualiserar detta med frågan om vad som är viktigt. Denna 

fråga implicerar att en lärare bör lita till sin förmåga att inte bara tolka, men också kunna 

göra en prioritering av det kursplanerna anger. Frågan kan också förstås som ett antagande 

om att allt som står i kursplanerna kanske inte är viktigt. Med att säga: det är klart man läser 

[...] men man måste också lita på sig själv, implicerar respondenten ett antagande om att 

det är självklart för en lärare att läsa, men inte nödvändigtvis följa direktiven, då själva 

undervisningspraktiken antas behöva styras utifrån det egna tänkandet. Att respondenten 

beskriver vad ämneskunskaperna är som allmänbildande stoff, innebär ett antagande om 

att det finns en form av bildning som går att betrakta som allmän. Detta kan ses som ett å 

ena sidan tydligt diskursivt anspråk om universalitet för respondentens praktik. Dennes 

påstående om att lära ut sådant som ingår i en allmänbildning motiverar sig självt i och med 

att bildningen definieras som allmän, det vill säga ämnad för alla, universell. Å andra sidan 

ger respondenten denna allmänbildning inget konkret innehåll varav praktiken motiveras 

som legitim utan att definiera vad som är legitimt. Dock säger sig respondenten inte lära ut 

allmänbildning utan allmänbildande stoff, det vill säga faktakunskaper som bidrar till att 

forma en allmänbildning. Detta i sin tur implicerar ett antagande om att det finns en form av 

kunskap som är förväntad och önskvärd inom en allmänhet. Detta innebär i så fall att 

respondenten har för avsikt att lära eleverna vad som i en bred samhällelig kontext 

uppfattas som allmänt erkända sanningar. Vi kan eventuellt förstå en sådan sanning som en 

indikation på tillhörighet till en kulturellt betingad gemenskap. Respondenten anger senare 

de moment hen arbetar med, vilket eventuellt kan ge en fingervisning om vad denna 

allmänbildning rör sig om: ”ideologier och partier […] samhällsekonomi, massmedier […] 

feminism […] Sveriges statsskick och utrikespolitik”.113 Detta antagande om 
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samhällskunskapsämnets innehåll kan förstås som att det har en betoning på 

statsvetenskapligt innehåll med inslag av nationalekonomi.  

 Slutligen om förmågor uppger respondenten att denne framförallt arbetar 

med förmågor som hen själv tror är viktiga inför högskolan. Hen tar exemplet att uttrycka 

sin tankegång i skrift. Detta säger sig respondenten göra genom att kommentera språk, som 

syftningar och disposition, i elevernas skrivna uppgifter. Hen beskriver också att eleverna 

tränas i att skriva uppsatser i större skala för varje årskurs och får öva på såväl formalia som 

det respondenten definierar som det vetenskapliga. 

Det som i slutändan gör ett arbete vetenskapligt skulle jag säga är sättet du försöker besvara de där 

frågorna på och sättet du testar din hypotes på. Sättet du försöker tillgodose syftet på din 

undersökning, det är det som gör ditt arbete vetenskapligt.114 

Detta resonemang som gör anspråk på att definiera vetenskaplighet går mycket nära 

respondentens sätt att beskriva sitt fokus på argumentation och övertygelse om att i en fri 

debatt kommer bästa argument vinna. Detta gör att respondentens resonemang om 

vetenskaplighet också kan tjäna som motivation för dennes uppfattning om åsikter och 

argument för åsikter. Allt detta kan kopplas till respondentens resonemang om kritiskt 

tänkande. Respondenten beskriver hur hen, med eleverna ”försöker jobba med det kritiska 

tänkandet och jobba med där att det ska reflektera över sina bevekelsegrunder och inte 

stirra sig blind på sina åsikter”.115 Respondenten gör ett värdeantagande om att elevernas 

bevekelsegrunder för sina åsikter är överordnade åsikterna själva. Detta implicerar en form 

av undervisning som, snarare än att betona vikten av elevers personliga ställningstaganden, 

betonar förmåga att reflektera runt dessa. 

 Om sitt tema examinationer säger respondenten sig försöka variera 

examinationsformer då hen tror att detta uppskattas av eleverna. Detta trots att 

respondenten själv ställer sig kritisk till flera examinationsformers användbarhet. Angående 

att välja examinationsform säger respondenten att hen försöker ha mycket skriftliga prov 

och uppsatsskrivningar vilket hen motiverar att dessa examinationsformer är vanliga på 

högskolan. Hemskrivningar har respondenten men problematiserar dessa ”Och det av 
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rättssäkerhetsskäl faktiskt. Det är väldigt lätt att fuska på hemskrivningar”.116 Respondenten 

ger uttryck för ett antagande om att ett bedömningsunderlag som hen själv inte kan 

övervaka brister i rättssäkerhet vilket implicerar en uppfattning av sitt eget uppdrag som ett 

byråkratiskt ämbetsmannaskap. Respondenten säger också att hemskrivningar spär på ”en 

oförtjänt ojämlikhet som redan finns i skolvärlden” och förklarar detta med att det handlar 

om hemmiljö och ett antagande om att föräldrar med akademisk bakgrund hjälper sina barn 

med hemarbetet på ett sätt inte alla föräldrar kan, vilket respondenten menar är 

orättvist.117 Båda dessa skäl skjuter hen dock åt sidan i förmån för ett pedagogiskt 

övervägande om att eleverna ändå finner examinationsformen rolig. Även muntliga 

examinationsformer som presentationer och debatter är något respondenten säger sig ha i 

sin undervisning trots att hen egentligen inte tycker om dem. Skälet till att respondenten är 

kritisk till dessa är att de är svårbedömda varav respondenten inte sätter betyg på dessa 

examinationer men istället skriver omdömen. Även här kan vi se ett uttryck för att 

respondenten ogillar examinationsformen på grund av bristande rättssäkerhet vilket 

implicerar att respondenten lägger stor vikt vid rättssäkra och giltiga examinationer. 

Respondent E 

I anslutning till att tala om värderingar i demokratibegreppet beskriver respondent E en 

dubbelhet hen anser finns inom det liberalt demokratiska och förklarar att ”sådana saker är 

ju viktigt för mig att lyfta fram och synliggöra för eleverna”.118 Detta kan kopplas till 

respondentens ambition att förmedla demokratiska värderingar genom att ”ge eleverna ett 

språk så att de ska kunna uttrycka, få ett reflekterande förhållningssätt”.119 Detta kan ses 

som ett existentiellt antagande om att elevernas förmåga att förstå och reflektera över sin 

omvärld i huvudsak bygger på att de har ett språk att förmedla och uttrycka dessa 

kunskaper med. Respondenten beskriver vidare hur hen arbetar med detta som en 

medveten process vilken börjar i: 

Vad vet jag redan? Vad kan jag redan? Är det här en helt blind fläck? Vet jag ingenting om det här 

ämnet? Eller kan jag faktiskt? Har jag upplevt någonting? Är det någonting jag har varit med om som 
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kan kopplas till det här? Hur går lärande till? Hur gör jag bäst när jag lär mig? De måste på nått sätt 

börja fundera över och reflektera över sitt eget lärande och lärandeprocess och ha en aktiv del i det.120 

Detta implicerar ett antagande hos respondenten om att lärandet förutsätter att eleverna 

tar ett eget ansvar för sin förståelse och förmåga att reflektera över detta lärande hör 

samman med deras förmåga att reflektera om sin omvärld. Detta visar på en indirekt 

intertextualitet till läroplanens formuleringar om elevens ansvar för det egna lärandet såväl 

som till sociokulturella teorier om lärande. På förekommen anledning frågar jag 

respondenten om detta hör samman med att hen före intervjun nämnt Vygotskij, 

upphovsman till den sociokulturella lärandeteorin, som en teoretisk utgångspunkt i 

lärandet, på vilket hen svarar: ”Ja precis”.121 

 Tillvägagångssättet för detta begreppsliggörande beskriver respondenten på 

två sätt. Antingen börjar de i att skriva upp begrepp på tavlan som eleverna får diskutera 

runt i par och sedan återge i helklass varpå de sedan utreder: 

Vad kan vi få ut av det här? Är det här en bild som klassen kan hålla med om och förstå och blev det 

någon sorts ytterligare vidgning av begreppet eller är allt det här tidigare känt? Vad ska vi då gå vidare 

med? Vad har vi redan för kunskapsbank i klassrummet och vad är intressant att gå vidare med? Vilka 

frågor finns? Är allt detta känt och det är dags att ta nästa steg? Vad är då det som är intressant?122 

Eller så börjar de i en text om ämnesområdet, med syftet att eleverna ska tänka utifrån 

texten: 

Vad lyfts fram här? Och då kan det antingen vara en mer berättande text, så att det finns någon slags 

gestaltande och igenkänning. Eller också att mera teoretiskt. Just med demokratibegreppet brukar vi 

också titta på citat. Då olika kända citat krig demokrati som finns, och hur förhåller sig eleverna till 

dem? Tycker eleverna att de passar in? Och är det sånt då som de har fått lära sig i SO-undervisningen i 

grundskolan eller är det faktiskt deras egen uppfattning om vad de skulle säga att demokrati innebär?123 

Denna praktik bygger på att ett antagande om att eleverna kan styra sitt eget lärande 

genom att själva kartlägga sin förförståelse av dessa begrepp. Intressant nog så uppvisar 

detta resonemang en diskrepans mellan hur respondenten inledningsvis beskriver elevens 

ansvar för det egna lärandet, på en abstrakt nivå, och hur hen beskriver det konkret som 

klassrumspraktik. Detta är att respondenten i det abstrakta, i enlighet med hur detta 

uttrycks i läroplanen (ovan) talar om detta som en individuell process: Vad vet jag? Vad kan 
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jag?  Hur gör jag?, och så vidare. När hen senare talar om det konkreta, beskrivs detsamma 

som kollektiv process: Vad kan vi? Hur ska vi? Vad har vi redan för kunskapsbank i 

klassrummet och vad är intressant att gå vidare med? Detta synliggör en viss skillnad mellan 

respondentens uppfattning om uppdraget i styrmedlen och dennes uppfattning om 

praktiken. Huruvida detta kan förstås i intertextuellt förhållande till pedagogisk teori 

återkommer jag till i diskussionen. 

 Respondenten uppger att de förmågor detta arbetssätt framförallt inbegriper 

är förmågorna läsa, skriva, tala, och för den delen reflektera. Detta i sig framstår inte som 

något oväntat i en skolkontext. Formen för detta förklarar hen dock frångår elevernas 

förväntningar: 

Eleverna tycker ju ofta att jag är jobbig för att jag tvingar ut dem från deras comfort zone. Det är ju inte 

att jag jobbar så mycket med att: läs de här sidorna i läroboken, svara på instuderingsfrågorna och sen 

kommer ett prov. Det är ju många som tycker är jobbigt. De vill ju helst att det ska vara så. För det är de 

vana vid. Så då kommer jag dragandes med något kompendium och svåra texter, producera eget, 

reflektera över sitt eget lärande eller skriv en längre sammanhängande text. Jobbigt.124 

Med att eleverna tvingas ut ur sin comfort zone och respondentens antagande om vad 

eleverna är vana vid, framgår framförallt  vad respondenten uppfattar som elevernas 

antaganden om hur undervisningen ska gå till,  vilket kan förstås som en mer tillrättalagd, 

linjär och mindre elevaktiv undervisningspraktik. Detta belyser hur respondenten gör ett 

antagande om att de lärare eleverna haft tidigare varit mer bundna till läroböcker, bedömt 

summativt och i större utsträckning försökt styra elevernas läroprocesser. På detta sätt 

positionerar respondenten sig själv som motsats till dessa lärare med att hen aktivt väljer 

okonventionella läromedel, bedömer formativt och får eleverna att reflektera över sitt egna 

lärande. Denna form av positionering, genom att utmåla olika undervisningspraktiker som 

binära motsatspar, kan ses som en antydan om ett värdeantagande att det senare av dessa 

exempel är önskvärt. 

 Respondenten uppger att det är dennes ambition att alla elever ska ha sagt 

något varje lektion och motiverar detta med erfarenheter hen har från 

lektionsobservationer varav hen säger att det är ”skrämmande, och även på grundskolan, lär 
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ju eleverna sig att vara tysta. Va tyst och lyssna, eller va tyst och läs. Va tyst och svara på 

frågorna”.125 Respondenten menar i anslutning till bedömning att det är i det muntliga det 

blir som mest synligt vad eleverna kan men att muntliga examinationer är tidskrävande 

varav den formella bedömningen som ska summeras till betyg mestadels är skriftlig. Dock 

betonar respondenten att detta då har föregåtts av muntliga moment och att en som lärare 

ska ta hänsyn till all kunskap en vet att eleven har, vilket gör att det muntliga spelar in även 

för betyget. Att respondenten säger sig bäst kunna bedöma vad eleven kan genom det 

muntliga implicerar att talet egentligen skulle vara ett bättre medium för att formativt 

bedöma för lärande. Detta förhållningssätt antar respondenten dock måste stryka på foten 

för den summativa och formella bedömningen som ingår i respondentens uppdrag. Detta 

implicerar att respondenten i styrmedlen uttolkar ett värdeantagande om att den formella 

summativa är överordnad den informella, formativa bedömningen. 

 Respondentens undervisningspraktik förefaller i dennes tal om sina två andra 

centrala teman bygga på i stort sett samma princip som det första. Respondenten lägger 

tonvikten i undervisningen på att försöka få elevgruppen att reflektera genom att ge dem en 

aldrig sinande ström frågor om hur världen runt om dem ser ut och fungerar. I 

privatekonomin uppger respondenten att detta ibland tar sig så handfasta uttryck som att 

hen skickar ner eleverna till affären för att ta reda på vad saker kostar med syftet att de ska 

kunna lappa ihop en bild av vad det kostar att leva. Dock gör respondenten gällande att 

detta följer en plan. Exempelvis säger respondenten att när eleverna börjar arbeta med 

nationalekonomi: 

då har vi haft de politiska ideologierna innan och då är liksom tanken att eleverna ska ha koll på hur de 

olika partierna i Sverige och också generellt de olika politiska lägren i världen förhåller sig till ekonomi 

och olika ekonomiska system.126 

På så sätt implicerar respondenten ett antagande om att ideologi och ekonomi inte bör 

förstås som separata områden då de hör samman. Detta antagande resulterar i en avsikt att 

presentera sina teman i denna ordning, vilket hen motiverar vid ett tidigare skede: 
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jag tänker att det hänger ihop och också att det går så lätt att koppla till de politiska ideologierna och 

att det hänger samman. Och då så blir det omöjligt att säga någonting om politiska ideologier och inte 

tala om styrmedel127 

Med en didaktisk avvägning har respondenten gjort en viss typ av förståelse möjlig för 

eleverna genom att erbjuda dem de verktyg respondenten anser nödvändiga för att ta till 

sig sambandet. Detta för att eleverna ska ”kunna göra någon slags analys av vilken politiker 

är det som säger det här? I vilket politiskt landskap är det, i vilken ideologi hör den här 

hemma?”.128 Detta implicerar att respondenten har en ambition att orientera eleverna i det 

politiska landskapet. Detta kan också förstås som ett försök att ge eleverna möjlighet att 

göra antaganden om de ideologiska motiven bakom ekonomiskpolitiska förslag och utspel i 

den allmänna debatten, det vill säga inte bara en teknisk, ekonomisk analys.  

 I anslutning till att tala om hur hen gör i undervisningen om ideologi 

karaktäriserar respondenten sin didaktik som att hen ger eleverna ett material och låter 

dem själva komma fram till slutsatser om detta: ”Jag jobbar mycket så. Här har ni ett 

material! Vad ska vi säga om det?”129 Uttalandet implicerar att eleverna i arbetet har en stor 

frihet att göra egna tolkningar. Detta kan, utöver respondentens syn på lärande, eventuellt 

tolkas i samband med att respondenten tidigare sagt sig försöka se till att dennes egna 

”värderingar inte ska lysa igenom i undervisningen”.130 Detta förmedlar i sig ett tydligt 

antagande om att lärares privata värderingar inte ska prägla undervisningen. Om denna 

koppling kan göras kan respondentens överlåtande av ansvar, att definiera och formulera 

tankar kring ett material åt eleverna, tas som ett antagande om att en undervisning, som 

bygger den gemensamma kunskapsbanken genom eleverna, inte riskerar bli lika tendensiös 

som en kunskapsförmedlande lärarroll eftersom innehållet aldrig är slutet och begränsat.   

Kopplat till detta påpekar jag att respondenten under hela intervjuns gång inte har nämnt 

läromedel i relation till den egna undervisningen, varpå respondenten bestämt svarar ”Nej, 

det har jag inte så mycket för. Det är ganska tråkigt. Jag har en kursbok för de nervösa 

eleverna som får panik utav att inte ha en kursbok”.131 Att respondenten uttrycker sig det 
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har jag inte så mycket för kan sägas implicera antaganden om såväl att hen inte tycker om 

klassiska läromedel som att de inte är användbara i dennes undervisning. Istället arbetar 

hen hellre med krönikor: 

Som rymmer både fördelar och nackdelar. Så den ska verkligen vara det här att eleverna ska tänka 

efter: Vad sägs här egentligen? Och hur förhåller jag  mig själv till den här? Varför blir jag förbannad när 

jag läser det här? Man får sätta igång lite blod, lite jävlar anamma.132 

Då respondenten inför intervjun talat om en motivationsteknik hen kallar grit frågar jag, och 

får bekräftat, att detta har att göra med dennes målsättning att sätta igång blod.133 

Respondenten implicerar med att sätta igång blod att hen har för avsikt att väcka elevernas 

känslor i förhållande till arbetet med ideologier. Detta kan förstås som att det bygger på ett 

antagande om att elevernas känslor kan bidra till att engagera dem i arbetet. Respondenten 

utvecklar sig också om att detta framför allt syftar till att alla elever har börjat tänka kring 

samhällsfrågor och ”att det inte är en slump att någon säger som de säger. Och var hör du 

hemma själv? Vad ska du rösta på? Var orienterar du dig på den politiska skalan?”.134 

Respondenten lägger en tydlig tonvikt vid elevens egna tänkande och orientering i ett 

politiskt landskap. Detta beskriver respondenten att hen gör främst genom ”många frågor. 

Jag pepprar eleverna med frågor. Och så ger jag inga svar och så blir de jättefrustrerade”.135 

Här återkommer respondenten till sitt resonemang om att tvinga ut eleverna ur deras 

comfort zone genom att forcera fram diskussion. I detta tycks det ligga  ett antagande, hos 

respondenten, om att är det något dennes elever ska göra i samhällsundervisningen så är 

detta något att de ska reflektera.  

Sammanfattning av respondenternas tal om undervisningens form 

Respondenternas båda utsagor visar på hur de diskursivt förhåller sig på olika sätt till 

lärande vilket kan härledas intertextuellt till olika teoretiska utgångspunkter om lärande. 

Respondent P uppvisar i anslutning till sitt tema, goda ämneskunskaper, en syn på lärande 

som kunskapsförmedlande vari hen beskriver ett instrumentellt värde i att såväl lärare som 

elever litar till lärarens goda ämneskunskaper och förmåga att förenkla lärostoff. 

Respondent E å andra sidan ger uttryck för en syn på lärande som sker genom att eleverna 
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som grupp uppmuntras utreda begrepp och tankar för att med hjälp av detta tillförläna sig 

ett språk att förstå de kunskapsområden undervisningen behandlar. Detta bygger på att 

eleverna tar eget ansvar för det som ska läras. Respondent P säger sig också arbeta mycket 

med språk, men då i form av argumentation och vetenskaplig metod. Respondent E betonar 

i större utsträckning än respondent P det muntliga arbetet vilket den förre beskriver sig göra 

genom att peppra eleverna med frågor för att få dem att positionera sig och väcka deras 

engagemang. Detta skiljer sig från respondent P som betonar att ett förhållningssätt som 

går ut på att inte fokusera så mycket på elevernas åsikter som på bevekelsegrunderna och 

argumenten för dessa. En annan tydlig skillnad som framkommer är att respondent P säger 

sig undervisa i allmänbildande stoff och att uttrycka sin tanke i skrift medan respondent E 

snarare beskriver hur hen försöker få eleverna att se sådant som motiv och underliggande 

konflikter i samhället.  

Diskursiva uttryck och praktiker 
– Förhållningssätt till styrmedel och eget aktörskap 

När det kommer till hur respondenterna förhåller sig till mina frågor, och på så sätt utövar 

ett eget diskursivt aktörskap i intervjuerna blir skillnaderna mellan de båda respondenterna 

stora.  

Respondent P 

Respondent P betonar vikten av att en som lärare har goda ämneskunskaper och beskriver 

hur hen ”tycker att den idealiska gymnasieläraren inte skiljer sig mycket ifrån forskaren eller 

den universitetsanställda” vad gäller intresse och ämneskunskaper.136 Detta menar 

respondenten innebär att en lärare som lever upp till detta ideal litar till sin egen förmåga 

att såväl förenkla ämnesstoff som att tolka kursplaner och självständigt uttyda vad som är 

viktigt i förhållande till styrdokumenten. Respondenten menar också att en som lärare bör 

förhålla sig kritisk till läroplanens värdegrund och istället tänka själv. Sättet respondenten 

motiverar detta är genom att ge exempel på egna uttolkningar av formuleringar i läroplanen 

som hen själv inte håller med om. Bland dessa är en nominalisering av fostran för demokrati 

till demokratifostran vilket respondenten karaktäriserar som åsiktsrestriktioner och tar 

avstånd från genom att åberopa yttrandefrihet som dess motsats.  
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 Att förbereda eleverna inför högskolan är det i särklass mest framträdande 

yttrade motivet för respondentens yrkespraktik och textualiseras som att träna eleverna i de 

förmågor högskolan kräver av studenter. Då detta förs fram som det övergripande syftet 

och egenvärdet med respondentens undervisning, framför allt på så sätt att respondenten 

aldrig bryr sig om att ange några skäl för detta, är detta att betrakta som en diskurs i sig. I 

denna diskurs ryms de underliggande antagandena om vilka förmågor detta 

högskoleförberedande innebär. Dessa kan sammanfattas i respondentens definitioner av 

vetenskapligt förhållningssätt och kritiskt tänkande:  

Det som i slutändan gör ett arbete vetenskapligt skulle jag säga är sättet du försöker besvara de där 

frågorna på och sättet du testar din hypotes på. Sättet du försöker tillgodose syftet på din 

undersökning, det är det som gör ditt arbete vetenskapligt.137 

Respondentens sätt att definiera vetenskaplighet lägger tonvikt på vetenskaplig metod. 

Detta återkommer senare i respondentens resonemang om att dennes egna roll som lärare 

är att befrämja debatt och kritiskt tänkande: 

Och det där tror jag är väldigt viktigt för högskolan också. Ju längre du kommer i dina studier desto 

mindre relevanta blir dina slutsatser, åsikterna, och desto mer relevanta blir argumenten, sättet på 

vilket du kommer fram till de där slutsatserna. Oavsett vetenskap skulle jag säga. Och det där, det är 

viktigt som ett högskoleförberedande inslag i min undervisning138 

Respondenten visar upp samma mönster i slutet av intervjun när hen ombeds att definiera 

kritiskt tänkande: 

förutom att då verkligen koncentrera sig på: argumenten, bevekelsegrunderna, metoden. Snarare än 

bara: tesen, slutsatserna, åsikterna. Så menar jag kanske också med kritiskt tänkande att man också ska 

se över vad vissa yttrade argument faktiskt innebär. Att man ska försöka precisera det där. Eller fundera 

på om de innehåller vagheter och otydligheter som kan preciseras.139 

Detta kopplat till att respondenten återkommande har beskrivit sin praktik som att hen 

försöker träna eleverna i att uttrycka sig klart och precist i text synliggör respondentens 

ambition inom ramen för denna diskurs. De högskoleförberedande inslagen antas bestå i att 
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öva eleverna i den tekniska färdigheten att på ett metodiskt sätt utreda olika frågor fritt från 

åsiktsmässiga omdömen.  

  Att respondenten tydligt ställer sig kritisk till läroplanen som styrmedel kan 

kopplas till hur denne ser på demokratifostran som åsiktsrestriktioner. Sättet respondenten 

framställer dessa nominaliseringar gör att de hamnar i konflikt med hur hen själv definierat 

kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt. Dock är det inte främst genom detta 

som respondenten motiverar sitt självständiga förhållningssätt till läroplanen. Detta gör 

respondenten istället genom att hävda vikten av att tänka själv och att yttra värderingar 

som strider med respondentens egna tolkning av passager i styrmedlen.  Detta yttrar sig 

bland annat genom att respondenten säger sig ha en ”klassisk liberal föreställning där: om 

man har en fri och öppen diskussion så kommer de bästa åsikterna att vinna.”140 

Respondenten stärker sin argumentation genom att hänvisa till yttrandefrihet och anger 

såväl det pragmatiska skälet att åsiktsrestriktioner inte ger de effekter en önskar som det 

moraliska ”att man måste ha en rätt att tycka vad man vill”.141 Det moraliska skälet som 

respondenten uppger bygger på ideologiska föreställningar och moraliska ståndpunkter 

vilket till viss del går i strid med hur hen beskriver kritiskt tänkande och vetenskaplig metod. 

Detta kan om inte annat göras synligt med hur respondenten förklarar att elever med 

politiskt korrekta åsikter inte lär sig argumentera för dem: 

Det är viktigt att de som värnar om den fria aborträtten, de ska också lära sig argumentera för sin sak. 

Men det gör de sällan på ett särskilt bra sätt. Varken där eller rörande andra sådana moraliska åsikter, 

utan det hänvisas ofta till alla har rätt till sin kropp. Och mycket längre en så hamnar man inte.142 

Respondenten gör gällande att det moraliska argumentet rätten till sin kropp inte uppfyller 

kraven för en tillräckligt god argumentation varav vi kan sluta oss till respondentens egna 

moraliska argument om allas rätt till en åsikt per se inte stämmer in på vad hen definierat 

som ett kritiskt tänkande. Detta kan därmed tolkas som ett antagande om att det ingår i 

lärarens uppdrag att göra moraliska överväganden vilka inte uteslutande grundar sig i en 

kritiskt tänkande praktik. I förhållande till mer administrativa delar av läraruppdraget, som 

betygssättning och tolkning av ämnesplaner, betonar respondenten lärarens egna tänkande, 

men då utan moraliska motiv eller antaganden. Tillfrågad om vad som styr hen i dennes 
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praktik svarar respondenten ”jag styrs av min chef i viss mån. Styrs av läroplanen, direktiv. 

Men jag skulle säga framförallt av mitt eget förnuft”.143 Respondenten menar dock att det 

inte går att bara följa detta förnuft:  

Problemet är, om du börjar köra ditt eget race, att det finns andra elever som läser samhällskunskap för 

någon annan lärare och då tycker de att det är konstigt att de får göra helt andra saker. Är du den enda 

samhällskunskapsläraren på en skola så vidgas ramarna där. Men någon form av balans då mellan: vad 

gör andra lärare, vad vill chefen att du ska göra, vad står i läroplanen och vad tycker du själv är viktigt? 

Vad tycker just du är viktigt i Läroplanen? Och jag skulle säga att sista punkten den är den viktigaste för 

mig. Jag tror att man måste sträva efter att i någon mening bli sin egen lagstiftare.144 

Det respondenten beskriver som ett problem för en förnuftsstyrd praktik är att andra lärare 

gör andra saker vilket en som lärare kan behöva anpassa sig till. Detta kan vi förstå som ett 

uttryck för praxis eller för den delen, förstått inom ramen för uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt i kritisk diskursanalys, social praktik. Att respondenten så tydligt beskriver hur 

hen känner sig tvungen att anpassa sig till denna praxis är därmed ett intressant resultat i 

sig. Respondenten beskriver också att dennes praktik behöver befinna sig i balans med 

läroplan och vad chefen vill, vilket visar på ett antagande om att såväl läroplanen som 

chefen bör utöva ett inflytande över respondentens egna praktik.  

 Respondenten betonar dock vikten av vad hen själv tycker är viktigt så väl i 

andraperson som i förstaperson vilket kan sägas implicera att läraren, oavsett vem det är 

som är lärare, bör göra sin egen tolkning av vad som står i läroplanen. Detta säger 

respondenten är det viktigaste för hen själv vilket synliggör antagandet att lärarens 

förhållningssätt till just läroplanen utgör det tydligaste ramverket för dennes praktik. 

Slutligen textualiserar respondenten detta tolkande av läroplan som en strävan mot att bli 

sin egen lagstiftare. Detta kan förstås som att respondenten uttrycker ett antagande om att 

läraryrket innebär en form av offentligt ämbetsmannaskap.  

 Respondentens textualisering, av vad det egna tyckandet i denna 

förnuftsstyrda praktik går ut på, tar form i att hen ger exempel på hur betygskriterierna ser 

ut för att sedan ifrågasätta effekterna av dessa: ”att du i muntlig mening ligger på en E-nivå 

och i övrigt ligger då på en A-nivå, att du då inte ska få högre än D. Men det där är ju 
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galenskap alltså”.145 Respondenten visar på egna antaganden om att ifall elevernas muntliga 

förmåga att uttrycka ämneskunnande inte är på samma nivå som den skriftliga så bör den 

förra inte avgöra det slutliga betyget. Detta motiverar hen vidare med att uttrycka ett 

antagande om att den muntliga förmågan inte är av samma vikt i högskolevärlden. För att 

göra dylika slutsatser menar respondenten att en som lärare: ”måste du utgå ifrån din egen 

rättviseintuition. Vad säger min rättviseintuition om den här insatsen?”146 Detta medför 

antagandena att det dels finns en bedömning som är mer rättvis än annan och dels att 

lärarens egna intuition bör vara vägledande för att sluta sig till vad som är rättvist. 

 Respondenten kan sägas, med sina återkommande anspråk på att få tänka och 

tycka själv, eget förnuft och rättviseintuition, lyfta fram en tydlig diskurs om lärares 

aktörskap i egenskap av en autonom profession. Denna diskurs motiveras som vi har sett 

främst genom kritik av läroplanen men även med moraliska och ideologiska antaganden 

men bör också ses i ljuset av hur respondenten väljer att beskriva sitt uppdrag i förhållande 

till goda ämneskunskaper.  

Respondent E 

Respondent E definierar sitt läraruppdrag och egen ambition som att det utgår ifrån en 

demokratisk utbildningspolitisk tanke. Denna tanke tillskriver hen innebörden ”att alla har 

en möjlighet att bilda sig en uppfattning, och göra egna val”.147 Respondenten ger också 

indirekt intertextuella hänvisningar till såväl statsskick som läroplan vilket kan förstås som 

motiveringar för detta uppdrag, genom att tillskriva det legitimitet. Inom detta ryms ett 

antagande om att lärare har ett politiskt definierat uppdrag och att detta uppdrag syftar till 

att ge alla möjlighet till att göra fria val. Då statsskickets form är något som respondenten 

framlägger som motiv för den egna praktiken impliceras också ett antagande om att dennes 

praktik syftar till att hävda det gällande statsskicket. Respondenten säger att de värderingar 

som ingår i det demokratiska utgår ifrån en liberal utgångspunkt förklarar att ”Om man 

tittar på hur lagar och styrdokument är utformade så är det ju en liberal politisk ideell idé i 

grunden. Och, ja representativ demokrati finns ju också på något sätt inskriven i det här”.148 
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Detta kan ses som ett antagande om att skolväsendets demokratiska ambition i grunden är 

liberalt ideologisk och parlamentarisk.  

 Respondenten beskriver hur denna demokratiskt utbildningspolitiska tanke i 

undervisningen främst syftar till att eleverna ska få ett reflekterande förhållningssätt vilket 

hen menar gör dem till aktiva samhällsmedborgare. I detta förmedlas antagandet att 

elevernas reflektion är den enskilt viktigaste förmågan för att vara aktiv som 

samhällsmedborgare och då dessa aktiva medborgare beskrivs som slutmålet för 

respondentens praktik implicerar detta ett antagande om att det är det primära syftet med 

skolans demokratiska utbildningsambition.  

 Tillfrågad om vilka kunskaper och förmågor respondenten vill att eleverna tar 

med sig från samhällsundervisningen är svaren vid samtliga tre centrala teman fokuserade 

runt såväl reflektion som orientering. I anknytning till respondentens tema ideologier 

uttrycker hen att eleverna ”ska ändå kunna göra orienteringen” i de stora ideologierna och 

menar att ”de ska veta var de själva står mitt i all sörjan”.149 Med detta förmedlar 

respondenten såväl antagandet att eleverna ska kunna förstå ideologiska tankegångar i sitt 

sammanhang som antagandet att undervisningen ska syfta till att eleverna själva ska kunna 

positionera sig efter den politiska skalan. Tillfrågad om vart hen hämtar dessa idéer, att 

eleverna ska orientera och positionera sig själva, svarar respondenten: 

Dels så finns det ju i själva kunskapskravet och i ämnets syfte. Och i läroplan och examensmål. Dom ska 

ju ändå fostras till goda samhällsmedborgare. Och då behöver de ju på något sätt veta: vem är jag och 

vilken ställning tar jag här? Det är ju både i den konkreta kursplanen och kunskapskraven men också i 

hela läroplanen150 

Med detta gör respondenten en indirekt intertextuell hänvisning till läroplanens olika delar 

men textualiserar också detta till ett antagande om att det övergripande syftet är att fostra 

goda samhällsmedborgare.  

 Då respondentens textualisering av sin undervisningspraktik är mycket konkret 

är det svårt att utläsa diskursiva motiveringar ur själva praktiken. Dock gör respondenten en 

tydlig positionering av sig själv i förhållande till andra läropraktiker vari hen själv framträder 
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som avvikande från en linjär, styrande, läromedelsbunden och summativt inriktad 

pedagogik. I förhållande till detta gör respondenten dock inga värdeantaganden om hur 

undervisningen borde vara. För att finna några underliggande antaganden får jag istället 

återkomma till respondentens läroteoretiska utgångspunkter under slutsatser och sedan 

under diskussion.  

 Respondenten uppvisar ytterligare en form av motivation till sin praktik. Denna 

berör respondentens avsikt att alla elever ska ha sagt något varje lektion. Respondenten 

grundar sig här i klass- och lektionsobservationer hen genomfört inom ramen för en 

vidareutbildning, utifrån vilken hen konstaterar att en del elever inte får chansen att prata 

på hela skoldagen. Detta textualiserar respondenten som att elever i skolan får lära sig att 

vara tysta. Respondentens invändningar mot denna praktik bygger främst på antagandet att 

detta är olyckligt av sociala skäl. Att respondenten på detta sätt hänvisar till klass- och 

lektionsobservationer bör tolkas som att denne hänvisar till beprövad erfarenhet. 

 Under intervjun framträder två situationer då respondentens uppfattning till 

viss del krockar med den styrande dimensionen av läraruppdraget. Den första av dessa är 

när respondenten beskriver läroprocessen, först abstrakt som en individuell process och 

sedan konkret som en kollektiv. Denna skillnad, mellan abstrakt och konkret, kan förstås 

som att respondenten i talet om det abstrakta diskuterar det individuella lärandet på ett 

sätt som har en mycket stark intertextualitet till läroplanens skrivelse. Detta kan uttydas 

som ett uttryck för att läroplanens diskurs präglar den sociala praktiken som i sin tur präglar 

texten. Det som utgör talet om det konkreta är att situationen utgår från vad som händer i 

det fysiska klassrummet där respondenten beskriver lärandet som gemensamt. Detta kan vi 

förstå antingen som att det i respondentens tal ges uttryck för en teoretisk utgångspunkt i 

denna diskurs om elevernas lärande, eller att det är den fysiska miljön av att lärandet som 

har en inverkan på att processen beskrivs som kollektiv. Respondenten beskriver också 

utifrån egen erfarenhet hur hen bäst ser vad eleverna kan genom vad de gör muntligt i 

klassrummet men uttrycker antagandet att detta inte kan ligga till grund för en formell 

bedömning och betygssättning. Då hen förklarar att formella muntliga examinationer är 

tidskrävande blir majoriteten av respondentens formella bedömningsunderlag skriftligt, 

även om det föregås formativt av muntligt arbete. Med detta gör respondenten ett 

antagande om att ett formellt bedömningsmaterial är av sådan vikt att det bättre sättet att 
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bedöma elevernas arbeten måste prioriteras bort till förmån för det sämre. Detta synliggör 

ett av respondenten gjort antagande om vad som i överensstämmelse med lärarens 

uppdrag är viktigast vilket hen också beskriver får en direkt effekt på 

undervisningspraktiken. 

 Respondenten ger också direkt uttryck för att hen känner sig styrd i sin 

undervisning med att säga att det är många saker som styr men att ”ämnesplanen är väldigt 

styrande” trots att hen själv försöker förhålla sig kreativt till denna.151 Att respondenten 

uttrycker att hen försöker förhålla sig kreativt till ämnesplanerna kan förstås som en 

ambition om eget aktörskap i förhållande till läraruppdraget. Att hen upplever att 

ämnesplanerna trots detta är väldigt styrande implicerar ett antagande om att 

respondenten inte upplever sig ha allt för stora förutsättningar att undervisa efter eget 

huvud. Respondenten beskriver vidare hur de olika delarna i ämnesplanen i praktiken får 

olika stor betydelse: 

Kunskapskraven styr mig väldigt mycket också eftersom det är dem som jag, till syvende sist ska 

bedöma eleven i förhållande till. Så det som är formulerat mera konkret i kunskapskraven tar större 

plats i kursen och kursinnehåll än det övriga. Det är ju som en slags önskelista hela den där centrala 

innehållslistan.152 

Respondenten uttrycker att kunskapskraven får en större roll än andra delar av 

ämnesplanen vilket hen motiverar med att det är mot dessa eleverna ska bedömas för att få 

sina betyg. Detta menar hen också gör att det som är uttryckt i dessa krav tar utrymme på 

bekostnad av annat i ämnesplanen. Detta rymmer antagandet att respondentens egen 

yrkespraktik i snävaste mening definieras i förhållande till den kunskap som skall mätas 

snarare än exempelvis vad ämnet samhällskunskap syftar till eller vilka ämnesområden som 

bör avhandlas i förenlighet med det centrala innehållet. Respondenten beskriver också 

detta centrala innehåll som en önskelista vilket kan förstås som ett uttryck för antagandet 

att det centrala innehållet är vad som önskvärt ska hinnas med under en kurs men 

implicerar att allt detta inte går att få. Vidare beskriver respondenten att ”det som styr mig 

mest är väl kunskapskraven. Och sen kunskaper från målen, centralt innehåll och 

syftestexten”. I detta gör hen något som framstår som en rangordning av ämnesplanen. 
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Denna rangordning belyser hur kunskapskraven kommer i första rummet, kunskaper från 

målen i det andra, det centrala innehållet i det tredje och vad ämnet faktiskt syftar till 

kommer i sista hand att få spela sin roll för samhällskunskapsämnet. Detta synliggör 

antagandet att det formella mätandet och bedömmandet av elevernas kunskap och 

förmågor är överordnat såväl vad undervisningen ska handla om som vad som faktiskt är 

avsikten med undervisningen i sig. 

 Respondenten menar också att andra faktorer styr dennes undervisning: 

också min egen lärarutbildning, mina egna erfarenheter av undervisning, min ämneskombination, mina 

kollegor, tidsbegränsningar, elevernas egna intressesfär, vad de bidrar med i undervisningen, om det är 

en tyst klass, om det är en pratig klass, om det är en klass som älskar och debattera, om det är en klass 

som helst bara vill skriva långa uppsatser. Det är massa saker som styr. 

Med detta implicerar respondenten antaganden om att utbildning, erfarenheter och 

ämneskombination kan ha format dennes synsätt men lyfter också ramfaktorer som 

tidsbegränsningar och pedagogiska anpassningar till elevgrupperna hen undervisar. Med det 

senare förmedlar respondenten också ett antagande om att det inte går att undervisa alla 

grupper på samma sätt då grupperna skiljer sig åt. Värt att notera är att detta uttrycks 

utifrån grupp snarare än enskilda elever vilket kan kopplas till tidigare distinktioner mellan 

kollektivt och individuellt lärande. 

 Respondentens diskursiva praktik tar sig främst uttryck i att hen osynliggör sitt 

eget aktörskap och istället framhäver sitt handlande genom intertextuella hänvisningar till 

läroplan och teoretiska utgångspunkter. Denna utsaga är dock inte helt sann. Respondenten 

gör med såväl val av teoretisk utgångspunkt och praktik som med antagande om vad som är 

skolans övergripande uppdrag egna tolkningar av vad som ingår i dennes uppdrag. Dessa 

kan vägas mot styrdokumenten. Den svenska läroplanen anger inte någon uttalad teori eller 

metodik. I styrdokumenten anges heller inga klara motiv till varför skolans verksamhet ska 

se ut på ett visst sätt, bara vad som ska göras och en antydan om hur .153 Därmed kan vi dra 

slutsatsen att respondentens antagande att skolans utbildningspolitiska ambition är att 

fostra goda samhällsmedborgare och den teori och metodik detta medför, till viss del är 
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respondentens egen tolkning av sitt uppdrag. Denna tolkning kan det finnas skäl för likväl 

som det kan finnas skäl att göra andra tolkningar.  

Sammanfattning av respondenternas diskursiva uttryck och praktiker 

Skillnaderna mellan respondenternas diskursiva uttryck och praktiker syns främst i hur de 

motiverar sina egna val. Respondent P betonar lärarens egna ämneskunnande och 

professionella autonomi att välja vad som är viktigast. Respondent E uppvisar istället en 

mycket större benägenhet att hålla sig intertextuellt till de styrmedel som finns. När hen 

motiverar praktiker på ett annat sätt än att hänvisa till läroplan gör hen istället detta i 

förhållande till pedagogiska urval, beprövad erfarenhet och sin egen tolkning av det 

övergripande syftet med undervisningen. 

 Intressant att notera är att respondent P, som beskriver hur den ideale 

gymnasieläraren i ämneskunskaper bör kunna jämföras med en universitetsanställd och 

betonar vikten av att undervisa eleverna i vetenskapligt förhållningssätt och metod, främst 

motiverar sin undervisningspraktik med hänvisning till det egna förnuftet och egna åsikter 

medan Respondent E, som främst beskriver lärarrollen som ett demokratifostrande 

uppdrag, skenbart fritt från eget aktörskap utanför styrmedlen, i större mån beskriver och 

motiverar sin undervisningspraktik med hänvisningar till vetenskapliga teorier om lärande. 

Detta kan ses som två separata diskurser om läraruppdraget varav den ena är den 

professionella ämnesläraren, vars expertis framför allt består i att kunna sitt ämne och 

hämtar sin legitimitet från sin koppling till högskolan, och den andra är den 

medborgarfostrande läraren, vars expertis är pedagogik och som hämtar sin legitimitet ur 

sitt demokratiska uppdrag.  

 De båda respondenternas utsagor visar också upp ett antal likheter. En av 

dessa är att de båda ur läroplanen uttolkar att läraren i sitt uppdrag har ett 

demokratifostrande ansvar. Respondent P inställer sig kritisk till denna demokratiska fostran 

då hen menar att denna fostran innebär åsiktsrestriktioner som står i konflikt med dennes 

egna liberala idéer varav hen istället betonar yttrandefrihet och kritiskt tänkande. 

Respondent E införlivar detta i vad hen kallar en liberal utgångspunkt om att ge alla 

möjligheter till fria val. Denna fostran av goda samhällsmedborgare framstår dock till 

skillnad från åsiktsrestriktioner framför allt gå ut på att eleverna ska få reflektera och 

positionera sig själva i förhållande till ämnesinnehållet. Ur detta kan vi utläsa att 
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respondenterna delar ett antal antaganden. Båda säger sig bilda sin uppfattning om vad som 

är rätt i förhållande till undervisningen i liberala idéer. Det som skiljer respondenterna åt är 

att respondent P ser dessa liberala idéer bryta med demokratisk fostran, varav hen ställer 

sig kritisk till den, medan respondent E anser att dessa tankar överensstämmer, varpå hen 

väljer att luta sig mot dem båda. Detta visar på ett samband där respondenternas tolkning 

av det demokratifostranden uppdraget antingen anammas eller avfärdas i korrelation med 

huruvida det av respondenterna uppfattas som i linje med deras ideologiskt liberala 

utgångspunkter eller inte. Huruvida detta är en ren kausalitet, att det är den ideologiska 

övertygelsen som avgör inställningen till demokratifostran, faller dock utom vad jag i denna 

undersökning kan och bör undersöka.  

Båda respondenterna betonar också vikten av att eleverna ska få bilda sina 

egna åsikter, respondent P menar att detta främst sker genom att läraren inte säger åt 

eleverna vad de ska tycka samt övar dem att uttrycka sin tanke i skrift och respondent E gör 

detta genom att arbeta med mycket frågor och att tvinga ut eleverna ur sin comfort zone. 

Slutligen betonar båda vikten av tänkande, respondent P gör detta genom sin definition av 

kritiskt tänkande som att ifrågasätta argumentens bevekelsegrunder och respondent E 

betonar att eleverna ska reflektera över ämnesinnehållet och sitt eget lärande och gör detta 

genom att utrusta eleverna med språkliga verktyg. Utifrån en kritisk realistisk ontologi bör 

dock antas att dessa diskursiva skillnader runt begreppen får någon form av kausal effekt på 

den sociala praktiken som omger respondenternas egen praktik.  

Slutsatser 
Jag har nu redogjort för respondenternas centrala teman, deras motiveringar för sin praktik 

samt hur dessa motiveringar tar sig diskursiva uttryck. Med detta gjort kommer jag nu att 

summera vilka huvudsakliga diskurser jag har kunnat identifiera och göra ett försök att 

summera dessa. Vidare kommer jag att redogöra för i vilken mån respondenterna gör 

antaganden som kan härledas intertextuellt till teoretiska och ideologiska utgångspunkter 

och jämföra med tidigare forskning. Slutligen kommer jag att diskutera dessa resultat. 

Diskurser i lärarnas tal om sin praktik 
De diskurser som har framträtt genom arbetet kan och bör diskuteras i förhållande till dess 

funktion i den sociala praktiken. Därav har jag valt att dela upp diskurserna jag funnit i 

underkategorier. Då jag inledningsvis i uppsatsen intresserat mig för i vilken utsträckning de 
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båda lärarna brukar ett eget aktörskap i förhållande till den sociala praktiken kommer jag att 

dela in diskurserna i förhållande till hur de ställer sig till läroplanen. Detta gör jag då 

läroplanen är det närmaste jag kommer ett enhetligt dokument som anger vad lärares 

uppdrag går ut på. Läroplanen själv får dock inte förstås som social praktik, då denna praktik 

snarare bör förstås som tolkningen av läroplanen i mötet med andra faktorer som har en 

påverkan inom den sociala strukturen. Utöver detta har mitt intresse för lärares aktörskap 

gjort att jag under uppsatsens gång har funnit något mycket intressant i hur olika 

respondenterna har beskrivit sina uppdrag varpå jag har lagt till rubriken Diskurser om 

lärarens uppdrag. 

Läroplanen i lärarnas tal om sin praktik 

Båda respondenterna utgår i stor utsträckning ifrån läroplanen, såväl i talet om, vad de 

anser är styrande, vad de undervisar om, i förhållande till betygssättning och när de 

diskuterar värdegrunden. Det senare sker som jag har visat både i hävdandet av läroplanens 

värdegrund och i kritiken av denna. Det senare tydliggör att även när respondenten i fråga 

inte vill utgå ifrån läroplanen i sin undervisning så gör hen istället detta genom att gå i 

polemik med värdegrunden. Respondenternas hänvisningar till läroplanen har också gått 

som en röd tråd genom båda intervjuer trots att jag i mina intervjufrågor inte själv nämner 

läroplanen mer än som följdfråga när denna har kommit på tal. Detta kan tolkas som att 

läroplanen har en viktig roll för att ringa in lärares yrkespraktik, som något en lärare alltid 

förhåller sig till. Därmed är förhållningssättet till denna en grund för att se hur diskurser 

verkar inom den sociala praktiken.  

Diskurser inom läroplanens diskursiva ramverk 

Kritiskt tänkande och vetenskaplighet 

Respondent P menar att hen som ett högskoleförberedande inslag i 

undervisningen arbetar med kritiskt tänkande. Den frekventa återkomsten av begreppet, 

och att det görs synonymt med det förhållningssätt som respondenten betonar gång efter 

annan, gör att det närmast är att betrakta som en diskurs i sig. Detta är en term som har en 

direkt intertextualitet med läroplanen vilken uttrycker detta som att ”Eleverna ska träna sig 

att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta”.154 Detta 
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kan vägas mot hur respondenten beskriver argumentation och kritiskt tänkande som 

synonyma begrepp med syftet att fokusera på bevekelsegrunderna i olika argument. Att 

granska fakta, förhållanden och konsekvenser av olika alternativ är inte synonymt med, men 

går heller inte särskilt långt ifrån att fokusera på bevekelsegrunder för argument. 

Distinktionen däremellan kan närmast beskrivas som en skillnad mellan att argumentera och 

undersöka men också att respondenten fokuserar på metod när läroplanen fokuserar på 

empiri och kausalitet. Respondentens definition och beskrivning av kritiskt tänkande 

uppvisar också retoriska likheter med hur hen beskriver ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Detta kan kopplas till läroplanens uttalade syfte att kritiskt tänkande är ett medel för målet 

att eleverna närmar sig ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.  

Även vetenskaplighet är något som respondenten säger sig försöka lära 

eleverna och som hen motiverar sin praktik utifrån. Detta ger respondenten egna 

definitioner för vari hen i huvudsak textualiserar, det som gör ett arbete vetenskapligt, som 

ett förhållningssätt.155 Detta kan också finna en intertextuell likhet med hur 

samhällskunskapens läroplan beskriver: ”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett 

vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga 

arbetet med samhällsfrågor”.156 Tydligt är att respondenten inte utgår till punkt och pricka 

från läroplanen men trots detta förhåller sig på ett utan tvekan förenligt sätt med 

densamma. Respondenten hänvisar i fallen kritiskt tänkande och vetenskaplighet inte direkt 

till läroplanen och begreppen återfinns även i en mångfald av utbildningskontexter men då 

läroplanen utgör ett så pass centralt dokument för lärares uppdrag har jag valt att lägga 

dessa begrepp inom ramen för läroplanens diskursiva inflytande.  

Orientering, reflektion och aktivt deltagande 

Respondent E textualiserar en del av sin undervisning som att hen strävar efter att ge 

eleverna språkliga verktyg för att de ska kunna orientera sig i ett politiskt landskap. 

Respondenten beskriver också komplexa förhållanden inom detta politiska landskap som 

hen säger sig vilja ”lyfta fram och synliggöra för eleverna”.157 Detta kan intertextuellt 

kopplas till en formulering i läroplanen som lyder: ”Eleverna ska också kunna orientera sig i 

                                                           
155 Intervjutranskription, 19/04/17 s 6 
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en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt”.158 Tillfrågad 

om vart hen hämtar dessa tankar hänvisar respondenten direkt till läroplanens olika delar. 

Detta uppvisar en direkt intertextualitet i så väl ord som tanke varpå respondentens 

utgångspunkt kan uppfattas som ett rakt led neråt från styrdokument till praktik varav det 

kan sägas direkt motiveras med hänvisning till legitim auktoritet.  

 Respondent E uttalar upprepade gånger att syftet med diverse olika 

undervisningsmoment är att få eleverna att reflektera, vilket också återkommer flera gånger 

i läroplanens inledande del: ”Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter 

och tillämpa sina kunskaper”,159 och ”kan använda sina kunskaper som redskap för att [..] 

reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära”.160 Sättet respondenten 

beskriver sin egen ambition i detta går också tydligt i linje med läroplanens formuleringar då 

hen ständigt beskriver elevernas reflektion i termer av reflektion över det egna vetandet och 

den egna läroprocessen.161 Detta framträder också tydligt diskursivt då respondenten både 

beskriver hur språkliga verktyg är ett viktigt medel för denna reflektion och anger som mål 

för detta att eleverna ska bli reflekterande praktiker.162 

 Respondent E talar om dessa begrepp i samklang med att uttrycka att eleverna 

behöver ha ett medvetet förhållningssätt och veta vilken ställning de själva har i förhållande 

till ekonomiska och ideologiska frågor. Hen säger sig sträva efter att eleverna ska veta att de 

är medborgare och att ”vill de aktivt vara med och påverka och ha inflytande över sitt liv så 

kan de ha det”.163 Detta kan jämföras med läroplanens skrivelse: 

Skolans mål är att varje elev […] utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv 

och samhällsliv, och […] stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 

initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.164 

Till detta tillkommer en mening i läroplanen som konstaterar att: ”Dessutom ska 

undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i 

                                                           
158 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011 i Skolans värdegrund och uppgifter. www.skolverket.se, s 7 
159 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011 i Skolans värdegrund och uppgifter. www.skolverket.se, s 8 
160 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011 i Skolans värdegrund och uppgifter. www.skolverket.se, s 9 
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162 Intervjutranskription, 18/04/17 s 9 
163 Intervjutranskription, 18/04/17 s 4 
164 Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011 i Skolans värdegrund och uppgifter. www.skolverket.se, s 12–
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samhällslivet”.165 Formuleringarna här måste sägas i alla fall dela en indirekt intertextualitet. 

Sammanfattningsvis framstår respondent E diskursivt stå läroplanen mycket nära och det är 

bara när perspektivet höjs till undervisningens övergripande syfte som intertextualiteten 

försvinner i förmån för vad som mer liknar en egen tolkning. 

Diskurser utanför läroplanens diskursiva ramverk 

Förberedelse inför högskolan 

Jag har tidigare konstaterat att respondent Ps huvudsakliga motivering för sin praktik såväl 

som en motivering för kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt leder fram till 

tanken om att förbereda eleverna inför högskolan. Det finns förvisso en viss grund för att 

här hänvisa till läroplanen men inte i den utsträckning som respondenten utmålar 

förberedelser inför högskolan som syfte. Då detta varit en så pass central diskurs hos 

respondenten anser jag att den förtjänar en egen plats. Om vi söker djupare i 

respondentens övergripande motiv för sin praktik finner vi att hen utöver vetenskapligt 

förhållningssätt och kritiskt tänkande även framhåller en syn på den ideale läraren som 

någon med stort intresse och ämneskunskaper goda nog för att jämföras med en 

universitetsanställd. Hen betonar också att en som lärare aldrig får anse sig färdig och att 

intresset ska driva en mot att alltid fördjupa sig i sina ämnen. Respondenten framhåller en 

diskurs som upphöjer högskolan som ett mål i sig. Det är också möjligt att respondenten 

som trots allt undervisar uteslutande på studieförberedande program har gjort detta som 

ett mål för sina elever utifrån en uppfattning om vilket liv de närmast ska förberedas för. 

Med en koppling till Englund kan vi också se hur essentialismen som utbildningsfilosofi 

betonar förberedelser för yrke och studier och lyfter det vetenskapliga idealet över sådant 

som förmedlandet av värden.166  

Goda samhällsmedborgare 

Respondent E är nästan lika tydlig om vad som är dennes huvudsakliga syfte. Att fostra goda 

samhällsmedborgare, med innebörden reflekterande praktiker, är också något det finns 

grund att till viss del utläsa från läroplanen. Respondentens tydligt uttalade avsikt går dock 

bortom vad som i strikt bemärkelse ingår i läroplanens diskurs. Här finns dock gott om 

intertextualitet till hur Englund beskriver den demokratiska utbildningskonceptionen.167 
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Respondenten uttrycker vikten av att eleverna ser motsättningar, identifierar olika aktörers 

agendor, förstår ekonomi som ett uttryck för ideologi, bildar egna uppfattningar och själva 

förstår vikten av att aktivt delta i samhället. Mycket av detta överensstämmer väl med den 

rekonstruktivism vi kan finna i Lgr 80, och som till viss del också uttrycks i Lgr 11 om än i en 

mer modererad form.  

Objektivitet 

Båda respondenterna ger uttryck för att de i undervisningen försöker låta bli att ge uttryck 

för egna värderingar och att vad gäller respondent P inte heller värdera åsikter. Dock har jag 

inte kunnat finna annat uttryck för objektivitet i läroplanen än formuleringar att 

”undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid vara 

klart vem som står för dem”.168  Detta kan i och för sig framstå som en rimlig tolkning av 

styrmedlen att egna åsikter och värderingar inte är sakliga. Dock framstod det när jag gick 

igenom utdragen att det potentiellt fanns något mer som begränsade respondenternas 

diskursiva utrymme att bidra med egna värderingar. Till detta kan Englunds kartläggning av 

objektivitetsprincipen ses som en intertextuell koppling. Att denna var som mest aktuell för 

så mycket som ett halvt sekel sedan kan i så fall utgöra ett vittnesmål om skolans relativa 

tröghet. 

Diskursiv polemik mot läroplanens diskursiva ramverk 

Kristen tradition och människolivets okränkbarhet  

Båda respondenterna beskriver en viss formulering i läroplanen som problematisk, 

nämligen: ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition...”.169 

Respondent E beskriver en komplexitet i värderingarna som följer med denna demokratiska, 

utbildningspolitiska ambition som bland annat syns i läroplanens passage om kristen 

tradition och exemplifierar detta med vad hen kallar en konflikt mellan å ena sidan 

sekularisering, demokratisering och ”å andra sidan, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, 

religionsfrihet, frihet att blida sig sin uppfattning, mötesfrihet”.170 Respondenten kan sägas 

beskriva ett dilemma inom det hen själv betecknar som en liberal, demokratisk 

utbildningsambition. Det vill säga motsättningen mellan en tillåtande ideologi som bygger 

på individuella rättigheter och emancipatoriska strävanden. Vad gäller just denna fras frågar 
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hen sig om detta kommer att få vara kvar i längden vilket implicerar ett antagande om att 

frasen nog inte egentligen hör hemma i läroplanen.  

 Respondent P använder just denna skrivning, ”I överensstämmelse med den 

etik som förvaltats av kristen tradition...”,171 och en annan om människolivets okränkbarhet 

som exempel på varför en som lärare bör förhålla sig kall till läroplanens värdegrund. Hen 

menar att det var kristdemokraterna som fick in dessa formuleringar och problematiserar 

vad den senare av dem kan komma att innebära.172 

 Att båda respondenterna intar en så pass kritisk inställning till samma sak är 

något märkvärdigt med tanke på hur mycket de skiljer sig åt. Dock kan det eventuellt finnas 

en förklaring i att de båda intar en hållning av att hävda ideologiskt liberala motiv, om än för 

olika saker. Englund poängterar att liberalismens mål för utbildningen är att bilda en sekulär 

medborgarbildning.173 Sett i detta ljus framstår respondent Es hävdande av å ena sidan 

sekularisering, demokratisering och å andra sidan mänskliga rättigheter och friheter som lite 

klarare. 

Diskurser om lärarens uppdrag 

Sammanhanget när skillnaderna mellan respondenterna blir som störst är när de båda 

ringar in sin yrkesroll. Detta bör gå att tolka som att uppfattningen om vad en lärare är och 

vad en lärare gör är ett ämne som är relativt öppet för tolkning. Respondent Ps beskrivning 

av sitt uppdrag går i termer av att vara en autonom professionell med uppgift att utföra ett 

rättvist ämbetsmannaskap. Detta blir som tydligast i när hen talar om att sätta betyg och 

uttrycker vikten av att det ska vara rättvist. Här kan göras en tydlig koppling till hur lärarna 

Mickwitz intervjuar förhåller sig till en professionalitet ovanifrån och en inifrån.174 Till 

skillnad från hos Mickwitz lärare är isärkopplingen, hos respondent P, inte bara i förhållande 

till kursplanerna men även till värdegrunden. 

 Respondent E beskriver i större utsträckning sin yrkesroll i linje med 

styrdokumenten men menar istället att kursplanerna begränsar denne på ett sätt som går 
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att tolka som innehållsmässigt. Respondenten anammar värdegrunden snarare än att 

ifrågasätta den och förespråkar ett djupare demokratifostrande synsätt än vad läroplanen 

ger uttryck för. Respondenten beskriver dock hur arbetsformerna och bedömningen som 

premieras i styrdokumenten, skriftlig och summativ, blir problematiskt sett till hur 

respondenten själv upplever att lärandet fungerar optimalt, muntligt och formativt. Även 

här är Mickwitz studie väl lämpad att jämföra med då lärarna i denna på ett liknande sätt 

beskriver hur lärandet drabbas. Även respondent Es hävdande av styrmedlen går att 

relatera till i hur lärarna i Mickwitz studie tar hjälp av läroplanen för att hävda sin uppifrån 

definierade professionalitet. 

Teoretiska antaganden 

Utifrån hur Englund beskriver de olika ämneskonceptionerna framträder de båda lärarnas 

motiveringar för sina respektive praktiker som två ganska tydligt skilda avsikter. Respondent 

E framträder som ganska given inom den demokratiska konceptionen med stor tonvikt på 

elevernas aktivitet, problemlösning, lärandet som en social process, avståndet från tydligt 

ämnesstoff och betoning på att eleverna ska bilda sig åsikter om sin omvärld för att aktivt 

delta i denna. Respondent P är svårare att klart definiera men faller ändå till övervägande 

del in i den vetenskapligt-rationella konceptionen. Detta med sin antydda 

förmedlingspedagogik, studieförberedande avsikt med undervisningen, sitt avstånd från 

värderingar, tydliga betoning på vetenskaplighet och sitt marknadsliknande synsätt på 

argumentation som att i ett fritt samtal kommer bästa argument vinna. Tonvikten på kritiskt 

tänkande platsar dock inte till fullo här utöver dess funktionalistiska drag. 

Ideologiska antaganden 

Båda respondenterna ger uttryck för att företräda liberala övertygelser. Respondent E gör 

detta på omväg genom att hävda att hela den demokratiska, utbildningspolitiska ambitionen 

i grunden är liberal. Även att respondenten benämner denna ambition som en strävan efter 

att ge alla möjlighet att fatta fria val gör att detta faller väl in under vad Englund betecknar 

som liberalismens utbildningspolitiska ambition.175  

Respondent P ger uttryck för liberala övertygelser genom att hen gör en 

slutsats om yttrandefrihet som hen själv hävdar ligger i en klassiskt liberal övertygelse. Med 

detta menar också respondenten att denna övertygelse om yttrandefrihet väger tyngre än 
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värdegrundens demokratifostran. Betonandet av yttrandefrihet i sig är, utan att kopplas till 

en ideologisk övertygelse, något som Englund framhåller som en utmärkande liberal 

utgångspunkt.176 Att respondenten sedan beskriver denna utgångspunkt, i likhet med en 

marknad, att i en fri diskussion kommer bästa åsikt vinna stärker bara resonemanget.  

Diskussion 

Jag har nu lagt fram ett spretigt försök att kartlägga allt som jag ville veta om hur lärare 

förhåller sig diskursivt till sin utbildningspraktik. Detta vill jag påstå att jag till stor del lyckats 

med även om presentationen nog hade kunnat vara avsevärt tydligare. Detta arbete har 

främst kommit att bli något av en pilotstudie för att utreda hur väl en rigorös lingvistisk 

tillämpning av en metod som kritisk diskursanalys är lämpad för att finna hur diskursen 

förmedlas genom lärare. I detta har jag kommit till mycket egna insikter om hur språket 

verkar och vilka tankar som förmedlas med detta. Jag har funnit att kritisk diskursanalys som 

metodologiskt verktyg är ett enastående redskap för att finna sådant som annars skulle 

förbli dolt, i alla fall för mina ögon. Jag har fått fram fler tydliga exempel på slutsatser som 

jag bara hade kunnat identifiera med en analysmetod av det här slaget men som jag har 

varit tvungen att utesluta för att kunna tematisera mina slutsatser. Jag kommer nu att lyfta 

fram några exempel på slutsatser jag ändå tycker mig ha bidragit med. Dock vill jag inte på 

något sätt försöka hävda generaliserbarhet och detta har inte heller varit mitt syfte.  

 Något som jag fann mycket ögonöppnande när det trädde fram ur mina 

kodade transkriptionsutdrag är hur respondent Es diskurs skiftade från individuell till 

kollektiv när hen började tala om vad som sker i klassrummet istället för vad som är avsikten 

med undervisningen. Det senare föreföll intertextuellt kunna härledas ur läroplanen medan 

talet om praktiken i mina ögon rimmade väl med den syn på kunskapsutveckling som social 

process vilken står att finna hos pedagogiska tänkare som Vygotski och Dewey.  Detta har 

jag vid flera tillfällen haft skäl att läsa in. Detta har jag dock inte haft rum att diskutera i 

själva uppsatsen då jag inte på djupet införlivat deras teorier i min egen utgångspunkt. Detta 

belyser att lärare utgår ifrån teoretiska utgångspunkter på ett sätt som möjligtvis är närmare 
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undervisningspraktiken än vad styrdokumenten är. På en sådan slutsats följer frågan: vad 

som händer om lärare bara följer styrmedlen? 

En intressant slutsats i sammanfattningen av respondenternas diskursiva 

uttryck och praktiker (ovan) är att de båda respondenterna antingen anammar eller avfärdar 

skolans demokratifostrande uppdrag beroende på ifall de anser att denna demokratifostran 

stämmer överens med de liberala utgångspunkter de motiverar för läraruppdraget. Detta är 

inget som bör dras allt för stora växlar på utifrån en enskild studie av detta slag. Dock skulle 

det vara mycket intressant om fler och större studier kunde visa på samma korrelation då en 

sådan eventuellt skulle erbjuda att i alla fall öppna diskussionen om kausalitet. 

 Ett resultat som nog kan vara värt att nämna är att jag i slutskedet fick mycket 

goda skäl att använda mig av Englunds ämneskonceptioner för att göra intertextuella 

kopplingar trots att dessa bara är kartlagda fram till Lgr 80, snart 40 år sedan. Till detta ska 

dock sägas att jag i mina resultat, med min ena respondent, hade behov av att kunna 

relatera dennes tankegångar till sociokulturell teori som inte slog igenom i Sverige förrän på 

1990-talet. Frågan är därför om ett sådant mastodontprojekt inte skulle behöva göras om i 

modern tid? Förslagsvis lagom tills nästa läroplan vänder upp och ner på allt igen. 

 Övergripande kan sägas att jag här har visat att det finns olika sätt för lärare 

att beskriva och förhålla sig till sitt uppdrag. En förklaring till att jag har kunnat konstatera 

detta tror jag är att jag gav mina respondenter chansen att själva välja teman inför 

intervjuerna. Ett annat skäl är rimligtvis att skolan, trots enhetsskola, resultatstyrning, högar 

med styrdokument och rekommendationer, är en komplex och heterogen verklighet där 

praktiker gör vad de kan för att tolka direktiv men att allt detta i slutändan alltid är 

subjektiva tolkningar. Läraruppdraget är många uppdrag och sammansättningen av dessa är 

inte given. Skolan är en politisk kompromiss och lärarna har, kan och bör ha det sista ordet 

då de är de enda som befinner sig i, verkar i och ser skolans verklighet. 

Källmaterial 

 Intervjutranskription, 18/04/17 

 Intervjutranskription, 19/04/17 
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