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This study is grounded in an interest in the Swedish Upper Secondary Schools’ role as an educator 
of democratic citizens, with a specific interest in the moral and cognitive development of Upper 
Secondary School students. Development in these two areas is treated as results of citizenship 
education. 
 The purpose of the study is to examine moral and cognitive development of students in Upper 
Secondary School to see if there are any structural differences to be found between the Upper 
Secondary School programs that are vocationally oriented and the programs that are preparing for 
further studies on higher levels – since these differences have been both theoretically and 
empirically implied.  The study is based on an enhanced version of Lawrence Kohlberg’s stages of 
moral development (with teachers’ evaluations of students’ capacity as a reference point of the 
students’ actual level of moral development) as well as on Kieran Egan’s theory of development 
through the use of cognitive tools (as seen in five different “shapes of understanding”). There is also 
a specific interest in how the teachers’ evaluations of the students’ development in the two areas 
mentioned coincide. The study has been carried out in the shape of an electronic questionnaire sent 
to Upper Secondary School teachers in Stockholm. 
 The results showed that there were great differences between the evaluations made by teachers 
working in vocationally oriented programs and by teachers working in programs preparing for 
further studies on higher levels. Generally, teachers working in programs preparing for further 
studies on higher levels estimated that their students had a capacity greater than average, while 
teachers working in vocationally oriented programs estimated that their students had a capacity 
below average. Teachers working in “theoretical” programs to a larger extent estimated that their 
students had a use of cognitive tools which was to be expected from their age, while teachers 
working in vocationally oriented programs to a larger extent estimated that their students had a use 
of cognitive tools which could be expected from students not yet fully capable of reading and 
writing. The results also showed that the groups of students who were said to use cognitive tools 
expected from their age at the same time were estimated to have a relatively low level of capacity. 
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 1 Inledning och bakgrund 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) 

slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom 

skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde 

 (Lpf 94, 1994: 3) 

 

Den svenska gymnasieskolan är en frivillig skolform som är en del av det offentliga 

skolväsendet. Som en av gymnasieskolans främsta huvuduppgifter specificeras i läroplanen 

för de frivilliga skolformerna att ”[u]tbildningen skall främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” 

(Lpf 94, 1994: 5). Den kunskapsutveckling man inom gymnasieskolan vill nå för elevernas 

del ”är beroende av om de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter 

att få överblick och sammanhang” (Lpf 94, 1994: 6). 

 Områden som generellt sett lyfts fram i styrdokumenten är just de som nämnts ovan, det 

vill säga främjande av demokratiska värderingar och en verksamhet utformad efter dessa; 

främjande av ett hos eleverna aktivt, ansvarskännande medborgarskap samt, inte minst, 

poängterandet att kunskapsutvecklingen är beroende av att eleverna får hjälp till överblick, 

samt att se sammanhang och samband. 

 För att fungera tillfredsställande måste demokratiska institutioner, liksom vilka andra 

institutioner som helst, underhållas. I detta examensarbete intresserar jag mig för den svenska 

gymnasieskolans roll som fostrare av de medborgare som ska vara aktiv del av (och därmed 

även upprätthållare av) det svenska, demokratiska samhället, och för vilka eventuella 

strukturella skillnader man kan se i denna fostran på olika gymnasieprogram. 

 Den demokratiska idén kan väsentligast sägas handla om, vilket jag ska försöka redogöra 

tydligare för längre fram, medborgerliga rättigheter och skyldigheter. På detta område finns 

det en omfattande motsättning som grundar sig i spänningen mellan individers och 

(minoritets-) gruppers rättigheter och skyldigheter, bland annat inom utbildningsväsendet. I 

detta examensarbete kommer det området, som en avgränsning, tyvärr behöva lämnas närmast 

oproblematiserat. Det de perspektiv jag redogör för kan bidra med är just en sida av myntet. 
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 Fostran av elever till demokratiska medborgare kan innebära många skilda saker. Jag har 

valt att plocka ut två faktorer, moralisk och kognitiv utveckling hos elevgrupper, och 

behandla dem som resultat av den demokratiska fostran jag vill undersöka. Mitt intresse för 

att jämföra dessa faktorer på studieförberedande och yrkesförberedande program kommer dels 

från teoretiska antaganden om att möjligheterna till utveckling skulle se annorlunda ut på 

olika program (se vidare kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter), och dels från forskning som 

visar på samma tendenser (så som Skolverkets rapport Ung i demokratin 2003). 

1.1 Demokratin och medborgaren 

I en proposition från 2001, Demokrati för det nya seklet, kan man under rubriken ”En 

långsiktig strategi för att värna och fördjupa demokratin” se den dåvarande regeringens 

förhoppningar om att en deliberativ demokratisk modell ska fungera stärkande för områden 

där demokratin utmanas genom marginalisering, utanförskap och passivitet (Prop. 

2001/02:80, sid. 20) och man förespråkar en ”deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter” 

(Prop. 2001/02:80, sid. 27). Även om denna proposition i sig inte är aktuell längre – det finns 

idag ett pågående arbete med att ändra både skollag, läroplaner och kursplaner för den 

svenska grund- och gymnasieskolan – så tydliggörs i propositionen det för tiden aktuella 

demokratiska idealet i det svenska samhället. 

 Den deliberativa demokratin, som kan förstås som en demokratimodell vilken bygger på 

samtal och deltagande, kan anses ha många fördelar framför andra demokratimodeller. Till 

exempel kan man tänka sig att ett politiskt klimat där debatt och diskussion är en central del 

möjliggör bättre grund för beslutsfattande, eftersom idéer och synpunkter från medborgare 

vars röster annars kanske inte hade blivit hörda tillåts komma fram. En deliberativ demokrati 

ger alltså större möjligheter för minoritetsgrupper att göra sina röster hörda, och på så sätt 

kanske vända opinionen. Man kan även föreställa sig en ökad gemenskap och solidaritet (som 

bygger på insikter och förståelse för olikheter i stället för till exempel samling kring ett 

nationsbygge) i denna typ av demokrati, samt en större legitimitet för politiska beslut då 

medborgare är delaktiga redan på idéstadiet. (Kymlicka, Contemporary Political Philosophy 

2002: 284-294) 

 Den typ av demokratisk legitimering detta handlar om kallas för inflödeslegitimering. Det 

som skapar legitimitet är i det här fallet deltagandet; systemet anses vara legitimt för att man 
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som medborgare har fått chansen att vara med. (Bäck & Larsson, Den svenska politiken 

2006: 23) 

 Inom en liberal demokrati (så som en deliberativ sådan) har man inte intresse av att 

påverka vad människor tycker är mest givande att göra på sin fritid; tillbringa tid med sin 

familj, utöva religion, eller engagera sig i politik. Individens självständighet och statens 

neutralitet är grundläggande; vad individer finner njutbart måste få vara deras ensak. För att 

det ska finnas möjligheter till och utrymme för denna individens frihet krävs dock 

samhälleliga institutioner som upprätthåller den liberala demokratin och den liberala rättvisan. 

Inom den liberala demokratin menar man att medborgarnas skyldigheter ligger i att skapa och 

upprätthålla dessa institutioner. (Kymlicka, 2002: 299-302) 

 För att en deliberativ demokrati ska fungera i praktiken ställs alltså vissa krav på 

medborgarna. Dessa krav innebär till exempel att medborgarna måste kunna agera i 

offentligheten med gemensam förståelse som mål, snarare än att enbart tala i egen sak. 

Medborgarna bör vara aktiva och deltagande, kritiska mot myndigheter och 

myndighetsutövande samt inte vara kategoriska. (Kymlicka, 2002: 284-294) 

 Inom medborgarskapsteorin menar man att det finns ett kritiskt tröskelvärde för aktivt och 

ansvarsfullt deltagande från medborgarnas sida för att den liberala demokratin och den 

liberala rättvisan ska upprätthållas. Detta innebär att de krav man ställer på vissa specifika 

medborgerliga egenskaper är instrumentiella och syftar till att upprätthålla för det liberala 

samhället nödvändiga institutioner. Kraven har alltså ingen grund i normativa föreställningar 

om vad människor ”borde” finna meningsfullt. (Kymlicka, 2002: 299-302) 

 Förutom de medborgerliga (politiska) egenskaper som krävs för det politiska deltagandet 

kan man också tala om medborgerliga sociala egenskaper i form av en sorts artighet eller 

anständighet som krävs för socialt deltagande. De sociala egenskaper som det liberala 

medborgarskapet kräver handlar i grund och botten om krav på ett beteende som inte kränker 

de rättigheter som andra medborgare har genom sitt medborgarskap. Som individ måste jag 

alltså, i kontakt med till exempel okända, bete mig på ett sätt som inte diskriminerar eller 

omöjliggör deltagande på lika villkor i det civila samhället för andra medborgare. Detta är 

inte att förväxla med idéer om vad som är ”gott uppförande” och ”god smak” – även om de 

ibland i praktiken överlappar varandra. (a.a.) 

 För att individer ska kunna ta sitt medborgerliga ansvar att skapa och upprätthålla rättvisa 

samhälleliga institutioner krävs alltså både vissa politiska och vissa sociala egenskaper hos 



 7 

medborgarna, och ett intresse för dessa politiska och sociala egenskaper är då ett måste för en 

teori rörande demokratins legitimitet och social rättvisa. (Kymlicka, 2002: 302-312) 

 Hur dessa ansvarstagande medborgare ska skapas, och var ansvaret för denna demokratiska 

fostran bör ligga, råder det förstås bitvis delade meningar om. Vissa hävdar att de 

medborgerliga egenskapernas fröbäddar är marknaden, andra lyfter fram familjen eller 

föreningslivet. Medborgarskapsteoretiker tycks däremot ganska ense om att det är genom 

skolsystemet, främst det obligatoriska, som man har möjlighet att introducera eleverna till 

exempelvis det kritiska tänkande och de olika perspektiv på moral som är nödvändiga. (a.a.) 

1.2 Gymnasieeleven 

All den fostran som ska utföras på gymnasiet har elever, ungdomar, som målgrupp.  Att 

eleverna är unga människor med egna agendor och mål i livet påverkar naturligtvis deras 

mottaglighet och skolans förutsättningar för förmedling och förankring av diverse värden. 

Viss utveckling tenderar att vara ålderstypisk. 

 Inom den dynamiska utvecklingspsykologin, så som inriktningen presenteras av Gunnar 

Carlberg i Dynamisk utvecklingspsykologi (1995: 21-30), utgår man från att människan 

befinner sig i ständig psykologisk utveckling men att den psykologiska utvecklingen är som 

intensivast under barndomen. Under barndomen grundläggs inre strukturer som är avgörande 

för individens framtida relationer. Grundläggandet av dessa inre strukturer beror på flertalet 

faktorer, och man menar att processen påverkas av barnet själv, av omgivningen och av den 

specifika interaktion som uppstår mellan just detta barn och omgivningen. Nya erfarenheter 

påverkar tidigare intryck och barnet har en förmåga att kompensera för brister i den tidigare 

utvecklingen. Vilka erfarenheter, eller vilket arv, som ligger bakom specifika egenskaper går 

inte att härleda. Den dynamiska utvecklingspsykologin utgår, till skillnad från den klassiska 

analytiska teorin, inte från att det finns en speciell kritisk period eller fas som är centrum för 

störningar i utvecklingen. (a.a.) 

 Den utveckling som vi som människor ständigt genomgår kan, enligt den dynamiska 

utvecklingspsykologin, delas in i faser och hur konflikter löses i en fas hör samman med hur 

individen har löst problem i tidigare faser. Synen på utvecklingen som fasindelad står däremot 

inte oproblematiserad inom den dynamiska utvecklingspsykologin, och man menar att 

fasbegreppet inte behöver användas statiskt utan att faserna också kan ses som livslopp eller 
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utvecklingslinjer (där en livslinje till exempel kan vara ”från egocentricitet till kamratskap”). 

(Carlberg, 1995: 21-30) 

 Att tonåren på många sätt är en speciell och omtumlande period kan nog många intyga. 

Förutom alla kroppsliga förändringar (puberteten) som tonåringen står inför sker en minst lika 

omfattande utveckling på det psykologiska planet. Den psykologiska utvecklingen under 

tonårstiden brukar benämnas adolescensen, och under denna period sker stora förändringar 

beträffande förhållandet till föräldrar och jämnåriga samt vad gäller inställningen till den egna 

kroppen (Carlberg, 1995: 312-333). 

 Gymnasieelever är vanligtvis mellan ungefär 16 och 18 år gamla, en period som inom 

teorin benämns högadolescens. Under denna period är tre aspekter på utvecklingen särskilt 

framträdande. Dessa tre är uppbrottet från föräldrarna, den stora förälskelsen och den sorg 

som adolescenten upplever då tomrummet som uppstått efter uppbrottet från föräldrarna ännu 

inte fyllts av nya objekt. Först under sen adolescens/postadolescens, vilket inträffar mellan 

åldrarna 18 och 23 (alltså mestadels efter gymnasietiden), börjar ungdomen försöka definiera 

sina värderingar och mål i förhållande till det omgivande samhället. Slutet/lösningen på 

adolescensen karakteriseras av sex punkter, varav utvecklandet av ett personligt moralsystem 

är en. (a.a.) 

 Samtidigt finns, nu och här, tendenser till att adolescensen förlängs allt mer. Orsakerna till 

detta är rimligen flera. Man kan till exempel se hur bostadssituationen på flera orter bidrar till 

att unga vuxna bor kvar hos sina föräldrar, samtidigt som de i andra avseenden förväntas vara 

vuxna. I andra familjer blir den adolescenta frigörelsen från föräldrarna en kris inom familjen 

som leder till att tonåringen lämnar hemmet innan dessa konflikter har kunnat lösas. Hela 

denna situation kan sammanfattas i att samhället av idag tenderar att vara otydligt angående 

vad vuxenhet innebär, vilket säkert också har att göra med vår tids hyllande av 

ungdomsperioden. (Carlberg, 1995: 312-333) En förlängd adolescens, som ett misslyckande i 

utvecklingsprocessen, kan innebära att personen ”lever kvar i dagdrömmar och försöker 

förena barndomens tillfredsställelse med vuxna privilegier” (Carlberg, 1995: 332). 

1.3 Arbetets disposition 

I detta första kapitel har jag gett en inledning till examensarbetet och målat upp en bild som 

examensarbetets syfte och frågeställningar kan förstås i ljuset av. I kapitel 2 ringas arbetets 

forskningsfält in, och här finns även en kortare översikt över tidigare forskning på området. I 
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kapitel 3 redogör jag för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för själva 

undersökningen, samt för på vilket sätt de inspirerat. I det fjärde kapitlet kan man finna 

problemformulering; syfte och frågeställningar, och Kapitel 5 är ett metodkapitel i vilket jag 

redogör för hur mitt undersökningsverktyg konstruerats och för hur undersökningen 

genomförts. I kapitel 6 redogörs för, analyseras och diskuteras resultaten av undersökningen. 

Kapitel 7 innehåller en sammanfattande slutdiskussion. 
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2 Forskningsfält 

2.1 Värdepedagogik 

Robert Thornberg pekar i sin forskning på att en adekvat terminologi behövs för den 

pedagogiska verksamhet som innebär att 

moraliska eller politiska värden och normer medieras och att olika kunskaper 

och färdigheter som bygger på och är uttryck för moraliska eller politiska värden 

och normer utvecklas eller tillägnas hos de lärande. 

(Thornberg, ”Värdepedagogik” 2004: 99) 

 

För ovan nämnda ändamål föreslår Thornberg termen värdepedagogik1

 Begreppet värden står här för de kriterier som avgör om vi uppfattar någonting som gott 

och eftersträvansvärt, eller dess motsats. Värden kan vara till exempel moraliska, politiska, 

estetiska eller vetenskapsteoretiska – men inom värdepedagogiken koncentrerar man sig på 

moraliska och politiska värden. Moraliska värden innefattar, oavsett typ av moral eller 

synsätt, olika föreställningar om ”det goda livet”. (a.a.) 

. Tidigare har 

värdegrundsbegreppet använts en del men det begreppet är, menar Thornberg, problematiskt 

av tre anledningar. För det första antyds vid användningen av begreppet värdegrund att det i 

det svenska samhällslivet finns en konsensus angående vad denna värdegrund innefattar.  För 

det andra ger det bilden av att det finns en stabil (och inte föränderlig) värdegrund som ska 

förmedlas och förankras. För det tredje förknippas begreppet värdegrundsarbete ofta med ett 

linjärt sambandstänkande, vilket innebär att ett visst värdegrundsarbete (till exempel 

förmedling av vissa värden) ska producera ett visst resultat (värdena har förmedlats). 

(Thornberg, ”Värdepedagogik” 2004) 

 Begreppet värdepedagogik syftar både på den värdepedagogiska praktiken, det vill säga 

medierande eller fostran, och på teorier och forskning inom samma område. 

Kunskapsområdet värdepedagogik ses då som en del av den vetenskapliga disciplinen 

pedagogik. (Thornberg, ”Värdepedagogik” 2004) 
                                                 
1 Termen värdepedagogik som Thornberg hänvisar till presenteras och lanseras av Thornberg och Gunnel 
Colnerud i en annan publikation samma år. 
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 Värdepedagogiken kan, i sin tur, specificeras ytterligare. Thornberg väljer att lyfta fram 

begreppen formell/informell värdepedagogik och explicit/implicit värdepedagogik. Den 

formella värdepedagogiken syftar då på formell värdepåverkan inom skolans ramar. Den 

informella värdepedagogiken ringar in informell värdepåverkan; det vill säga värdepåverkan i 

till exempel familjen eller kamratgruppen. Naturligtvis kan det vara svårt att dra gränsen 

mellan dessa när man tittar på konkreta fall, eftersom en stor del av elevernas liv tillbringas i 

skolan och det också är där till exempel kamratgrupper ofta skapas och verkar. Explicit och 

implicit värdepedagogik berör båda den så kallade dolda läroplanen, och explicit 

värdepedagogik handlar om de metoder som lärare använder för att skapa lärtillfällen för 

värdefrågor; det vill säga uttalade eller officiella praktiker. Implicit värdepedagogik är 

påverkan genom att lärarna själva, eller skolans organisation och attityder, agerar rollmodeller 

och representerar vissa värderingar. (a.a.) 

 Denna undersökning kan placeras inom det formella värdepedagogiska fältet, och berör 

både explicita och implicita värdepedagogiska områden.  

Tabell 1 Värdepedagogik (utgår från Thornberg, 2004) 
VÄRDEPEDAGOGIK 

Formell Informell 
Skolbaserad 
 
Värdepåverkan inom skolans ramar 
 
Exempel
Under lektions- eller skoltid 

: 

Ej skolbaserad 
 
Värdepåverkan utanför skolans 
ramar 
 
Exempel
i familjen, den religiösa 
gemenskapen eller 
idrottsföreningen 

: 

Explicit Implicit  
Uttalad 
 
Medvetna metoder för att skapa 
värdepedagogiska lärtillfällen 
 
Exempel
klassråd, gemensamt utarbetande av 
”kompisregler” eller ingripande i 
konflikt i syfte att visa på explicita 
värden 

: 

Outtalad 
 
Lärare som rollmodeller, 
organisationen som struktur 
 
Exempel
av läraren systematiskt hanterande 
av konflikter på ett sätt som inte 
följer det uttalade, möten används 
för att skapa en känsla av 
deltagande eller en viss, genom 
materialval, systematisk 
representation av 
kön/klass/etnicitet/sexuell läggning 

: 

  



 12 

2.2 Värdegrundsarbete 

Gunnel Colnerud menar, likt Thornberg ovan, att värdegrundsbegreppet är för diffust och 

missvisande för att det ska kunna användas specificerande vid, exempelvis, forskning. 

Colnerud menar också att allmänt tal om värdegrundsarbete ger sken av att denna typ av 

pedagogiska insatser är utbytbara mot varandra oavsett bakomliggande pedagogisk ansats.  

För att tydliggöra värdegrundsarbetets olika pedagogiska ansatser presenterar Colnerud en 

taxonomi. Taxonomin består inte av uteslutande kategorier, utan är snarare att betrakta som 

tillfälliga åtskillnader mellan olika pedagogiska idéer. (Colnerud, ”Värdegrund som 

pedagogisk praktik och forskningsdiskurs” 2004) 

 Taxonomin sträcker sig med fem steg på en skala från privata, intraindividuella frågor till 

offentliga, interaktiva frågor (a.a.). Ett problem med taxonomin, menar jag, kan vara just 

skillnaden som görs mellan privata och offentliga frågor. Privata frågor presenteras som 

intraindividuella och enskilda angelägenheter. Till dessa räknas till exempel 

trosföreställningar. Offentliga frågor är gemensamma angelägenheter, och till dessa räknas till 

exempel demokratisk delaktighet. Med feminismens gamla paroll om att det privata är 

politiskt i åtanke anser jag det vara svårt att (om än så bara genom tillfälliga åtskillnader) 

ställa upp på beskrivningen att det finns ”vissa livsåskådningsfrågor” (Colnerud, 2004: 84) 

som inte vilar på moraliska premisser. Trots detta påpekande menar jag att Colneruds 

taxonomi är användbar när det gäller att belysa hur värdegrundsarbete sker utifrån ett flertal 

olika ansatser. 

 Denna undersökning berör pedagogiska ansatser som hamnar närmre de offentliga 

frågorna, men kan med sin utgångspunkt i politisk teori om medborgerliga egenskaper sägas 

röra sig över så gott som hela taxonomin. 

 

 

 

Figur 1 Värdegrundsarbetets ansatser 
 

(Modellen är hämtad från Colnerud, 2004: 85) 
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2.3 Forskning 

En mycket god genomgång av aktuell forskning på området presenteras i Myndigheten för 

skolutvecklings2

 Den statliga myndigheten ungdomsstyrelsen ansvarar särskilt för att samla och sprida 

kunskap om ungdomars levnadsvillkor, att göra uppföljningar av statliga insatser riktade mot 

ungdomar för att verka för ett ungdomsperspektiv, att verka för en kunskapsbaserad 

ungdomspolitik på kommunal nivå, samt att verka för utveckling av fritids- och föreningsliv 

för unga (Ungdomsstyrelsen Instruktion för Ungdomsstyrelsen, 2009). Ungdomsstyrelsen är 

alltså en viktig källa till kunskap om svenska ungdomars demokratiska värderingar (Ekman & 

Todosijević, 2003: 63-65). 

 forskningsöversikt Unga demokrater (2003) författad av Joakim Ekman och 

Sladjana Todosijević. En läsning av denna översikt kan alltså rekommenderas för den som vill 

skapa sig en helhetsbild av forskningsfältet. I min undersökning finns ett intresse för både 

forskningsområdet politisk socialisation och politisk kultur, där det senare genomgick en liten 

renässans som forskningsområde på 1990-talet (Ekman & Todosijević, 2003: 60-63). Vad 

gäller forskningen om politisk socialisation får man i stället närmast titta på forskning om 

värderingsförändringar och forskning om politisk kultur, och främst internationellt då den 

svenska statsvetenskapliga forskningen inte varit talrik (a.a.). 

 Vad gäller forskning om implementering av den värdegrund som enligt läroplanerna ska 

förmedlas och förankras har man oftast stannat vid tal om att hela skolans verksamhet ska 

genomsyras av värdegrunden, och inte lagt fram särskilt många praktiska exempel på hur det i 

verkligheten ska gå till eller vad det skulle kunna innebära. (Ekman & Todosijević, 2003: 30) 

 Relativt vanligt verkar vara att man inom forskningsområdet väljer ut en aspekt av 

demokratisk fostran, vilken man undersöker närmare. Till exempel finns en hel del intresse 

för klassrummets samtalsklimat som grogrund för utveckling av demokratiska medborgare. 

Här kan Johan Liljestrands avhandling Klassrummet som diskussionsarena (2002), samt det 

utbredda pedagogiska intresset för filosofiska, deliberativa samtal särskilt lyftas fram. För en 

väg in i ämnet filosofiska samtal med barn och Matthew Lipmans tankar om barns 

möjligheter till abstrakt tänkande samt vikten av utveckling av ett filosofiskt tänkande, se till 

exempel Karin Saskia Murris (2008) ”Philosophy with Children, the Stingray and the 

Educative Value of Disequilibrium”. 

                                                 
2 Myndigheten är numera en del av Skolverket. 
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 Bland studentuppsatser, som ju rimligen måste ha det snävare perspektivet, kan man finna 

samma tendenser. I Fostrar gymnasieskolan demokratiska medborgare? (2005) undersöker 

till exempel Niklas Sandman genom en fallstudie i vilken grad gymnasieskolan fostrar 

demokratiska medborgare. Maryam Amouzandeh och Wilhelm Björn intervjuar i Hur lärarna 

planerar sitt arbete utifrån demokrati och värdegrundsfrågor (2007) gymnasielärare på 

teoretiska och praktiska program för att se om det finns skillnader i hur man planerar 

undervisningen mellan olika program. Amouzandehs och Björns undersökning är intressant 

då de utgår från de resultat som presenteras i Skolverkets rapport Ung i demokratin (2003); 

det vill säga att det finns stora kunskapsklyftor i demokratifrågor mellan elever på 

yrkesinriktade och studieförberedande program. Amouzandeh och Björn har tolkat resultaten i 

rapporten som att elever på yrkesinriktade program har en större demokratisk kompetens, 

vilket är motsatsen till de faktiska resultaten i Skolverkets rapport, nämligen att elever på 

yrkesinriktade (särskilt mansdominerade) program har både sämre kunskaper och upplever sig 

ha ett mindre tillåtande klassrumsklimat än elever på studieförberedande program. Trots 

denna misstolkning (eller tryckfel) är undersökningen av skillnader i undervisningen 

intressant. Amouzandeh och Björn menar att lärarna tenderar att ha ett likartat förhållningssätt 

oavsett program, och gör tolkningen att bakgrunden till klyftorna i demokratisk kompetens 

kan finnas i elevernas sociala sammanhang utanför skolan. 

 Annan forskning koncentrerar sig till exempel på det problematiska i att förena skolans 

olika uppdrag; så som i publikationen Utbildningens dilemma (Sawyer & Kamali, red. 2006) 

och artikeln ”Fostran till frihet” (Carleheden, 2002). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Ungdomars moralutveckling 

I avhandlingen Ungdomars moralutveckling använde sig Lars Gustafsson av enkäter för att 

”belysa elevens sociala eller moraliska utveckling i åldern 10-16 år” (Gustafsson, 2000: 11), 

och han använder då begreppen social kunskap och social utveckling i stället för moralisk dito 

eftersom han menar att de senare begreppen inte har en neutral klang i det svenska språket.  

Gustafssons undersökning gick till så att elever i skriftlig form blev presenterade för 

moraliska dilemman, vilka de sedan skulle ta ställning till. Elevernas ställningstaganden 

kategoriserades sedan efter vilken nivå av moralisk utveckling de representerade i en modell 

över moralisk utveckling som ursprungligen skapats av Lawrence Kohlberg (modellen 

presenteras mer ingående nedan). (Gustafsson, 2000) 

 Kohlberg står för en progressivistisk utbildningsideologi, i vilken man utgår från 

liberalismens grundideal sedda ur ett rättviseperspektiv och sedan beskriver universella lagar. 

Utvecklingen av dessa lagar blir sedan utbildningens mål; vad Kohlberg kallar för ”The 

Dewey view”. (Gustafsson, 2000: 34) 

 Gustafsson grundar sin förståelse av moralisk utveckling på Jean Piagets 

utvecklingspsykologi och tankar om strukturalism. Han utgår också, liksom Kohlberg, från att 

det finns ett samband mellan individens kognitiva utvecklingsnivå och moraliska 

utvecklingsnivå. Kognitiv utveckling ses som en viktig, men inte ensam tillräcklig, faktor för 

moralisk utveckling. Detta, menar man, beror på att moraliskt tänkande i grunden inte skiljer 

sig från annat tänkande. (Gustafsson, 2000: 89) 

 Kohlbergs modell bygger på moralisk utveckling i sex steg. När ett steg har nåtts kan man 

inte återgå till ett föregående. Här finns en stor skillnad mellan Kohlbergs och Gustafssons 

synsätt, där Gustafsson ser moralisk utveckling som en social process i vilken 

oregelbundenheter och pendlingar kan förekomma. (Gustafsson, 2000: 44-45) En annan 

skillnad mellan Kohlbergs och Gustafssons modell är att Gustafsson presenterar sin version 

av modellen som en ”pedagogiskt-social struktur” (Gustafsson, 2000: 90), där Kohlberg 

närmare har en modell av psykologisk-kognitiv art. Kohlbergs modell bygger också på att det 

finns en universell absolut moral, medan Gustafssons tankestruktur utgår från att moralen är 
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en ”funktion av det samhälle den omfattar” (Gustafsson, 2000: 90-91) Gustafsson har alltså 

inspirerats av Kohlberg och skapat en tankestruktur utifrån hans taxonomi och forskning. 

 

Figur 2 Moralutvecklingens koncentriska cirklar 
 

(Modellen är hämtad från Gustafsson, 2000: 92) 

 

Modellen över individens moraliska utveckling består av tre faser med två steg vardera. 

Övergång från en fas till en annan kräver att individens synsätt och omvärldsbild ändras, 

vilket inte är fallet med övergångar mellan steg. Cirkelns kärna består av den egocentriska 

fasen, vilken utgörs av de två nivåerna jaget och närindivider. Den andra fasen är den 

sociocentriska fasen, i vilken nivåerna är den konkreta och den formella gruppen. Den tredje, 

principiella, fasen består av nivåerna samhället och mänskligheten. I den egocentriska fasen 

uppnås rättvisa genom ett ömsesidigt, konkret utbyte av tjänster individer emellan. I den 

sociocentriska fasen görs bedömningar utifrån den konkreta eller formella gruppens värden 

och normer. Vad som är rätt ses utifrån, den mindre eller större, gruppens perspektiv. I den 

principiella fasen används generella principer om mänskliga rättigheter som grund för 

ställningstaganden. (Gustafsson, 2000: 91-96) 
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 Det Gustafsson i sin undersökning kom fram till var att de äldre eleverna i 

undersökningsgruppen i viss utsträckning gjorde moraliska ställningstaganden på lägre nivåer 

än de yngre eleverna, att flickor i viss utsträckning hade kommit längre i den moraliska 

utvecklingen än pojkar, och att elever som av lärare bedömdes ha större intellektuell kapacitet 

gjorde ställningstaganden som baserades på mer komplexa principer. Undersökningen visar 

också att en positiv skolanda är främjande för elevernas moraliska mognad, och att eleverna 

är villiga att visa en större tolerans mot någon som utför aggressiva handlingar om den 

personen upplevs stå nära den egna personen. (Gustafsson, 2000) 

 I undersökningen ombads (som ovan nämnts) lärarna till eleverna som besvarar enkäterna 

att dela in sina elever i fem kapacitetsgrupper utifrån elevernas receptivitet, kreativitet och 

minnesförmåga. Här kunde Gustafsson visa på ett statistiskt säkerställt (ej orsaks-) samband 

mellan lärarens bedömning av elevens kunskapsmässiga kapacitet och den nivå av moralisk 

utveckling som elevens enkätsvar sållades till. (Gustafsson, 2000: 141) De elever som av 

lärare bedömdes ha lägst kapacitet (klart under medel) gav enkätsvar på en moralisk nivå som 

låg lite högre än den som uppmätts för elever som av lärarna bedömts ha en kapacitetsnivå 

motsvarande steget under medel – vilket alltså ger en något ofullständig trend. (Gustafsson, 

2000: 132-133) 

3.2 Utbildning som utveckling av förståelseformer 

Pedagogikprofessorn Kieran Egan formulerar i sin bok Från myt till ironi. Hur kognitiva 

verktyg formar vår förståelse (1997/2005) vad han tycker har varit utbildningssystemets 

problem, samt presenterar en möjlig lösning på detta. Ett problematiskt område är, menar han, 

den brist på sammanhang som präglar mångas syn på vad som är skolans uppdrag. Hans 

förhoppning är att en ny teoribildning ska kunna effektivisera skolväsendet. 

 Egan menar att det i grunden bara finns tre betydelsefulla pedagogiska teorier, vilka vi som 

på olika sätt engagerar oss i utbildning löpande, mer eller mindre, försöker förhandla emellan. 

Dessa tre är idén om att skolans uppgift är att forma unga efter vuxenvärldens normer och 

konventioner, idén om att skolan ska ge kunskaper om vad som är verkligt och sant i världen, 

och idén om att skolan ska utveckla varje elevs unika potential. (Egan, 1997/2005: 11-20) 

 Den första idén tar sin utgångspunkt i socialisationstanken, där skolan är en plats för 

fostran och eleverna ska få med sig kunskap och erfarenheter som är till nytta i den ”verkliga 

världen”, det vill säga utanför skolans väggar. Den andra idén står för ett kunskapsideal som 
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utgår från Platons syn på utbildning som en process vilken ska leda till en privilegierad och 

rationell syn på verkligheten; en syn skiljd från tankar om vad som är praktiskt nyttigt för den 

enskilde. Den tredje idén utgår från Rousseaus utvecklingsideal, där varje individ ska få 

utveckla just sin inneboende potential i enlighet med sin sanna natur. Denna tradition kan vi i 

dag se spår av i praktiska tolkningar av John Deweys och Jean Piagets verk; där Dewey står 

för progressivismen och Piaget för utvecklingstänkandet inom vilket barnets ”sanna natur” 

uppdagas. (Egan, 1997/2005:23-52) 

 Dessa tre pedagogiska teorier är i grunden, menar Egan, inte förenliga med varandra. 

Skolan som förmedlare av normer, konventioner och användbarheter passar till exempel illa 

med idén om skolan som förmedlare av sann kunskap (när man väl har lyckats komma 

överens om vad denna sanna kunskap är). Idén om skolan som en plats för maximering av 

elevens inneboende potential stämmer även den dåligt med socialisationstankens 

homogeniseringsmål och idén om sann kunskap – och så vidare. (a.a.) 

 Vad skolan, i stället för att försöka balansera dessa tre perspektiv, bör göra är att 

koncentrera sig på utbildning som ett individens förvärvande av något som Egan kallar för 

förståelseformer. Varje förståelseform (som presenteras mer ingående nedan) är ett resultat av 

att individen tillägnat sig vissa intellektuella redskap, eller kognitiva verktyg, från det 

samhälle i vilket individen växer upp. Utbildningens mål blir alltså att försöka skapa vad 

Egan kallar för en ironisk förståelse. (Egan, 1997/2005: 11-20) 

 

3.2.1 Förståelseformer och kognitiva verktyg 
Egan skiljer ut fem generella och karakteristiska former av förståelse. Dessa former av 

förståelse, menar han, har utvecklats i en särskild ordning under historiens gång och delvis 

smält samman då de framträtt. I dag, nutid, betraktar vi ofta ny information som komplex och 

sammansatt, och reagerar på den utifrån flera perspektiv samtidigt. Att vi betraktar världen 

som polysem (flertydig/bärare av flera betydelser samtidigt) är ett resultat av hur och vad 

människor tidigare i historien har tänkt och språkligt konstruerat de sammanhang som de 

levde i då. (Egan, 1997/2005: 11-20) 

 Grunden i Egans teori är, den inom den pedagogiska världen välkända, psykologen Lev 

Vygotskijs förståelse av intellektuell utveckling som utveckling av intellektuella verktyg. När 

språket, till exempel, betraktas som ett intellektuellt verktyg innebär det att det språk vi i just 

vårt sammanhang tillägnar oss påverkar hur vi förstår och konstruerar vår omvärld. Språket, i 

det här fallet, blir vår nyckel till omvärlden och ny kunskap. Språk och kultur är nära 
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hoptvinnade, för att inte säga oskiljaktiga, och nya sätt att hantera språket på ger nya sätt att 

se på och hantera världen. (a.a.) 

 Det Egan intresserar sig för är ”olika grader av kulturellt ackumulerad komplexitet i 

språket” (Egan, 1997/2005: 50) och han går då från att granska talspråk, till läs- och 

skrivförmåga, vidare till utveckling av mer abstrakta språkliga former, samt slutligen 

reflexiva användningar av språket. (Egan, 1997/2005: 23-52) 

 Egan vill i sin bok visa på drag, eller skikt, i den polysema förståelse som är vanligast idag. 

De fem formerna av förståelse som Egan skiljer ut har han valt att kalla för somatisk, mytisk, 

romantisk, filosofisk och ironisk förståelse. (Egan, 1997/2005: 11-20) 

  Utvecklingen av förståelseformerna genom tiderna blir samtidigt en presentation av den 

västerländska kulturhistorien å ena sidan och utbildningen av i dag å den andra. Teorin är 

alltså, sammanfattningsvis, en rekapitulationsteori som förutsätter att en individ i ett 

västerländskt, mångkulturellt samhälle av i dag utvecklas intellektuellt genom att förvärva de 

förståelseformer som genom mänskligt språk och tänkande har utvecklats genom historien. 

(a.a.) Teorin är inte hierarkiskt integrativ; den erkänner med andra ord både vinningar och 

förluster i kognitiv kompetens när utveckling sker mellan de olika förståelseformerna. (Egan, 

1997/2005: 83) 

 

3.2.2 Karakteristiska drag 
Somatisk förståelse 

Den somatiska förståelsen är kroppslig och förspråklig. De karakteristiska drag som Egan 

pekar på har han hämtat från Merlin Donalds verk Origins of the Modern Mind (1991) och det 

mimetiska utvecklingsstadie som presenteras där. Denna kroppens representation av världen 

förklaras av Donald  
’Mimetiska färdigheter eller mimesis vilar på förmågan att producera 

medvetna och självinitierade representationella handlingar som är intentionala 

men inte språkliga’ (1991: 168) 

(Egan, 1997: 222) 

Den somatiska förståelsen har sex karakteristiska drag. Dessa är intentionalitet, 

skaparförmåga, kommunikativitet, referens, obegränsade objekt och autocueing. 

Intentionalitet innebär att kroppen (blicken, pekfingret) tidigt kan användas som kroppsliga 

verktyg för bakomliggande intentioner. Skaparförmåga står för den kroppsliga delen av 

upprepningar och lekhandlingar, vilka bryts ner i mindre beståndsdelar så att de kan prövas i 
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andra sammanhang. Kommunikativiteten står för att mimetiska handlingar ofta utförs 

offentligt och lätt anpassas till kommunikativa syften. Referens syftar till att människor tidigt 

kan skilja på uppspelade och verkliga händelser, till exempel mellan skojbråk och riktigt 

slagsmål. Obegränsade objekt handlar om att vilka händelser som representeras i kroppen, och 

hur det sker, verkar vara obegränsat. Autocueing står för att det inte behövs någon yttre signal 

för reproduktion av mimetiska handlingar; dessa signaler kan vara egenskapade. (Egan, 

1997/2005: 220-230) 

 

Mytisk förståelse 

Den mytiska förståelsens egenskaper är konsekvenser av språkutvecklingen. Den mytiska 

förståelsen visar på karakteristiska drag inom särskilt sju områden: binär strukturering, 

fantasi, abstrakt tänkande, metaforen, rytm och berättelse, bilder, samt berättelser och deras 

betydelser. (Egan, 1997/2005: 53-100) Nedan presenterar jag fyra av dessa drag för att skapa 

en översiktlig förståelse för förståelseformen. 

 Binär strukturering innebär till exempel ett tänkande i motsatspar som kommer från det 

tidiga språket. Den mytiska förståelsen innebär att man har verktyg att tolka något som ”kallt” 

eller ”varmt”, eller någon som ”god” eller ”ond”. Att hantera nyanser som ”ljummet” finns 

det ännu inte ett utvecklat språk eller tanke för. (a.a.) 

 Fantasin har en stor plats i det mytiska tänkandet, och den kan delvis ses som ett verktyg 

med vilket individen försöker vinna större språklig/begreppslig kontroll och skapa sig en bild 

av de nyanser som berördes ovan. (Egan, 1997/2005: 53-100) 

 Abstrakt tänkande och att använda sig av abstraktioner går, menar Egan, hand i hand med 

språkutveckling. I allmänhet brukar det påpekas att små barn tänker konkret, men Egan menar 

att medvetandet är en underlig plats att leta efter det konkreta på då all medveten tanke i 

någon mening måste betraktas som en abstraktion. Karakteristiskt för det abstrakta tänkandet 

under den mytiska förståelsen är att det utgår från den binära strukturering som behandlades 

ovan. Individer som arbetar med att utveckla den mytiska förståelsen har alltså en god 

förmåga att tänka abstrakt då något presenteras utifrån en binär struktur. (a.a.) 

 Karakteristiskt för den mytiska förståelsen är också det metaforiska språkbruket, vilket har 

visat sig vara vanligare och mer välutvecklat under den mytiska förståelsen än senare. 

Metaforen är, genom sin koppling till myten och att förklara något genom dess likhet med 

något annat, grundläggande i språket. (Egan, 1997/2005: 53-100) 
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Romantisk förståelse 

Den romantiska förståelsens karakteristiska egenskaper hör nära samman med utvecklandet 

av läs- och skrivkunnighet. Läs- och skrivkunnigheten bidrar med möjligheten att börja skilja 

tankar eller fenomen från kroppen och världen och på papperet låta dem stå för sig själva i 

form av ord. Denna möjlighet ger i sin tur också möjligheten att läsa det skrivna för att sedan 

omvärdera tanken (vilket inte är omöjligt, men nog inte lika vanligt, utan skriftspråk) samt att 

utveckla sin tanke samtidigt som man formulerar den. (Egan, 1997/2005: 101-142) 

 Karakteristiskt för den romantiska förståelsen är bland annat upprättandet av en jag-känsla. 

Inom denna förståelseform eftersträvas verktyg att undersöka och hantera verklighetens 

gränser, vilka inte varit särskilt tydliga under den mytiska förståelseformen. Berättelser om 

hjältar och/eller människor som bärare av sensationella egenskaper tydliggör världens och 

mänsklighetens begränsningar för den romantiska individen.  (a.a.) 

 

Filosofisk förståelse 

Egan lyfter fram att den filosofiska förståelseformen inte nödvändigtvis uppnås alls. Liksom 

de andra förståelseformerna krävs ett sammanhang där förståelseformen kan utvecklas, och 

arenorna för utvecklande av filosofisk förståelse är i dag, till skillnad från de tidigare 

förståelseformerna, få. Att arenorna är få kommer sig av att den offentliga diskursen i 

allmänhet inte bidrar med tillfredsställande gemenskaper som utvecklar denna förståelseform. 

Utvecklandet av den filosofiska förståelsen kräver alltså extra stöd från utbildningssystemet, 

vilket behöver ta ansvar för att skapa dessa arenor. Att det finns en brist på arenor för 

utveckling av filosofisk (och i förlängningen ironisk) förståelse är problematiskt ur 

samhällssynpunkt eftersom den filosofiska förståelsen innebär att individen utvecklar en vana 

att hantera abstraktioner och teorier: 
utan en väl utvecklad filosofisk förståelse förblir eleverna inte bara 

omedvetna om det abstrakta teoretiska tänkandets praktiska betydelse utan 

står också så gott som försvarslösa inför varje lockande filosofiskt system, 

antingen det är nazistiskt eller marxistiskt eller någon modern variant därav. 

Otillräckligt bildade medvetanden är sårbara för enkla idéer; en sådan 

sårbarhet lämpar sig inte för medborgarna i en demokrati  

(Egan, 1997/2005:309) 

 

Till detta kommer skolsystemets uppdelning av gymnasieprogram, ett val som ofta sker i den 

här åldern, vilket möjliggör att elever väljer en skolgång där den filosofiska förståelsen oftare 
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än på andra program ses som överflödig. På grund av detta, menar Egan, är det ovanligare att 

elever vid så kallade yrkesförberedande program når denna förståelseform. (Egan, 1997/2005: 

143-186)  

 

Ironisk förståelse 

Den ironiska förståelsen är resultatet av en genomarbetad period av filosofisk förståelse och 

präglas av en sorts ironisk reflexivitet. Denna förståelseform innebär att man är kapabel att 

rikta samma frågor och tvivel mot sina egna övertygelser som mot andras. Man kan också, i 

samma anda, se saker ur flera perspektiv samtidigt. (Egan, 1997/2005: 187-231) 

3.3 Sammanfattning 

Hur förenar man då en teoretisk modell som baseras på progressivistisk teori och en modell 

som baseras på en teori som inte är hierarkiskt integrativ i en mindre undersökning? Det ska 

erkännas att jag i det här fallet har valt att försöka plocka russinen ur kakan där det är möjligt. 

Genom mitt intresse för forskningsfältet har jag sett att dessa skilda teoretiska perspektiv på 

utveckling och kunskap ofta verkar skilda från varandra enbart just i teorin, men att teoretiker 

på fältet (det vill säga lärare) ofta agerar efter parallell förståelse för de olika perspektiven. De 

två teoretiska modellerna för utveckling som presenteras ovan bidrar med olika ingredienser 

till den nya kaka som ska bakas. I det första fallet har jag låtit mig inspireras av Gustafssons 

pragmatiska inställning till Kohlbergs modell över moralutvecklingen, samt av hans 

forskningsresultat. Av resultaten använder jag mig direkt av kopplingen han finner mellan 

lärares bedömningar av enskilda elevers intellektuella kapacitet och den bakomliggande 

komplexiteten i samma elevers moraliska ställningstaganden. Då ett delsyfte med min 

undersökning har varit att undersöka den moraliska utvecklingsnivån för gymnasieelever som 

grupp, och en enkätstudie bland gymnasieelever likt den Gustafsson gjorde för åldrarna 10-16 

år inte ryms inom ett examensarbetes ramar, har jag varit tvungen att söka genvägar. I kapitel 

5 Genomförande presenterar jag mer ingående hur jag använt mig av lärarbedömning av 

elevgruppers kunskapsmässiga kapacitet som indikator för elevgruppers moraliska 

utvecklingsnivå av moralutveckling. 

 Av Egan har jag inspirerats att använda hans förståelseformer som efter varandra följande 

utvecklingssteg, och jag ser det faktum att modellen inte är hierarkisk integrativ som ett av de 

områden som gör den riktigt övertygande. Att använda sig av olika kognitiva verktyg ger 
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kvalitativt olika sätt att hantera och förstå världen; och den värld vi i dag oupphörligen 

rekonstruerar kräver vissa av dessa verktyg för att vi ska syssla med ungefär samma 

konstruktion. Om det går att finna stöd för den systematiska utbildningsbrist som Egan pekar 

på vad gäller full utveckling av den filosofiska förståelsen kan man tala om ett systematiskt 

fel i den svenska gymnasieskolan. Detta är ett fel som kan få långtgående konsekvenser till 

exempel genom olika sorters utanförskap och marginalisering av specifika grupper av unga 

människor. 

 Ovan nämner jag att ett delsyfte med min undersökning är att se om man kan skönja en 

gemensam utvecklingsnivå för gymnasieelever vad gäller moral. Ett annat delsyfte är att 

undersöka om en viss förståelseform, och hanterandet av vissa kognitiva verktyg, är vanligare 

bland gymnasieelever. För denna del av undersökningen har jag, i detta fall efter lärdomar 

från en förundersökning, valt att skapa ett förenklat undersökningsinstrument. För ingående 

presentation av undersökningsinstrumentet se kapitel 5 Genomförande. 
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4 Problemformulering 

4.1 Syfte 

Examensarbetets syfte är att undersöka gymnasieskolans demokratiska fostran med 

utgångspunkt i lärares bedömningar av elevgrupper. Elevernas moraliska och kognitiva 

utveckling betraktas som resultat av demokratisk fostran, och användningen av lärares 

bedömning av elevgrupper på dessa områden grundas i att lärares bedömning av enskilda 

elevers kapacitet i tidigare forskning har visat sig vara en god markör för samma elevers 

uppmätta moraliska utvecklingsnivå. I undersökningen finns ett särskilt intresse för skillnader 

i bedömningar av elevgrupper på gymnasieprogram som betraktas som teoretiska respektive 

praktiska, då det finns både ett teoretiskt och empiriskt stöd för att sådana skillnader är 

förekommande. Ett särskilt intresse finns också för hur moralisk och kognitiv utveckling, 

enligt lärarnas bedömningar, sammanfaller. 

4.2 Frågeställningar 

Frågorna jag ställer är närmare bestämt: 

• Vilken kunskapsmässig kapacitet bedöms av lärare som vanligast för gymnasieelever 

som grupp på så kallade studieförberedande respektive yrkesförberedande program? 

• Vilken förståelseform bedöms av lärare som vanligast för gymnasieelever som grupp 

på så kallade studieförberedande respektive yrkesförberedande program? 

• Hur varierar elevgruppernas förståelseform med deras kunskapsmässiga kapacitet, 

enligt lärarnas bedömningar? 

4.3 Begreppsbestämning 

I mina frågeställningar förekommer flera begrepp som kan vara flertydiga. Man kan till 

exempel fråga sig vad som åsyftas med begrepp som utveckling, utvecklingsnivå och moral. 

Eftersom det handlar om komplexa begrepp och perspektiv som inte förklaras i en 

handvändning har jag valt att väva in dem i examensarbetets bakgrund och teoretiska 
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utgångspunkter. Min förhoppning är att eventuella otydligheter ska ha klarnat efter en läsning 

av dessa två kapitel. 
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5 Genomförande 

Då syftet med examensarbetet är att undersöka resultat av demokratisk fostran hos olika 

elevgrupper kan en kvalitativ metod, kanske i form av ostrukturerade intervjuer med elever 

och/eller lärare, verka självklar. Jag har dock, av flera anledningar, valt att inte genomföra 

undersökningen på det viset. 

 En första anledning är att en del av examensarbetets syfte, att se skillnader mellan så 

kallade teoretiska och praktiska gymnasieprogram, kräver så många svar som möjligt. Denna 

önskan innebär inte att jag nödvändigtvis sökte en grupp stor nog för kunna genomföra en 

statistiskt säkerställd analys, utan kan snarare ses som ett försök att förstå hur dessa mönster 

kan se ut hos en större grupp (i detta fall lärare) som inte nödvändigtvis känner varandra och 

därför inte har pratat ihop sig. 

 En andra anledning, som hör samman med den förra, är att lärare är en yrkesgrupp med 

fullspäckat schema. Få lärare har, eller anser sig ha, tid till att under en lång stund diskutera 

frågor av det här slaget. Även med villiga informanter kvarstår problemet med att passa in 

intervjuer i informanternas scheman, vilket ger att insamlingen av materialet skulle behöva 

ske under en längre period. Intervjuer med elever hade dessutom krävt omfattande 

förberedelser i form av kontakt med skolor, elever och föräldrar; förberedelser som jag med 

tanke på undersökningens omfattning bedömde inte rymdes inom arbetets ramar. 

 En tredje anledning till att inte genomföra en kvalitativ undersökning i form av, 

exempelvis, ostrukturerade intervjuer är att jag har förstått att frågornas innehåll av vissa kan 

uppfattas som kontroversiellt. Gustafsson (Ungdomars moralutveckling, 2000: 11) är inne på 

samma område när han förklarar varför han valt att tala om social utveckling i stället för 

moralisk utveckling. Den här typen av karaktärsbedömningar rör sig ofta med begrepp som 

inte alltid uppfattas som neutrala; till exempel kan tal om moral föra tankarna till religiösa 

påbud. Med hjälp av en viss anonymisering vid utfrågandet hoppades jag öka informanternas 

känsla av att det är fritt fram att säga sin mening och att kategorisera sina elever som man 

själv ansåg korrekt, utan hänsyn till idéer om vad som är politiskt korrekt att uttrycka i 

kollegors, klasskamraters eller min närvaro.  

 Undersökningen genomfördes slutligen i form av en enkät vilken formulerades med stöd 

av den förundersökning jag genomförde för att pröva metoden. Både förundersökning och 

undersökning återfinns som bilaga. Nedan följer ingående beskrivningar av genomförandets 

olika steg. 
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5.1 Förundersökning 

Innan jag skapade min slutgiltiga enkät och genomförde undersökningen konstruerade jag och 

genomförde en förundersökning. Denna förundersökning hade formen av en lite fylligare 

enkät, där jag ville pröva den del av operationaliseringen som jag själv stod för, det vill säga 

bedömningarna av olika elevgruppers kognitiva utvecklingsnivå utifrån Egans teori om 

kognitiva verktyg. 

 Förutom inledande frågor om tid i yrket, vilka ämnen läraren undervisade i och så vidare 

(del A) bestod enkäten av två delar: del B och del C. I del B fick lärarna förhålla sig till tre 

typelever som presenterades utifrån beskrivningar som jag sammanställt med hjälp av 

formuleringar från Egans teori om förståelseformer (se Kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter). 

Lärarna har här fått välja hur väl idealeleverna stämmer med den grupp elever som de 

undervisar genom att fördela talet 100 (hundra) mellan de tre elevtyperna. 

 I del C fick lärarna förhålla sig till tre planeringsupplägg utifrån punkter som jag 

sammanställt med hjälp av formuleringar från Egans teori. Dessa planeringsupplägg, eller 

förhållningssätt om man vill det, är i teorin tänkta att vara anpassade till elevtyperna i 

enkätens andra del (B). Lärarna har fått välja hur väl planeringsuppläggen stämmer för hur de 

planerar sin undervisning genom att fördela talet 100 (hundra) mellan de olika uppläggen. 

 Totalt svarade tio gymnasielärare på förundersökningsenkäten, fem på ett gymnasium med 

yrkesförberedande program och fem på ett gymnasium med studieförberedande program. 

Dessa lärares kommentarer till upplägget ledde mig fram till att ytterligare förenkla 

presentationen av elevtyperna samt att skala bort så mycket som möjligt av vad som 

uppfattades som motsägelser i Egans förståelseformer. Hela förundersökningsenkäten finns 

bifogad i slutet av examensarbetet med rubriken Bilaga 1 Förundersökningsenkät. 

5.2 Undersökningsinstrument 

Enkäten är enkelt formulerad och består av endast tre frågor samt ett följebrev. I den första 

frågan ombeds lärarna att kategorisera programmen de undervisar på som antingen 

studieförberedande/teoretiska eller yrkesförberedande/praktiska. Den andra frågan handlar om 

elevgruppens moraliska utvecklingsnivå, utifrån en lärarbedömning av elevernas kapacitet. 

För denna fråga använder jag mig helt av de formuleringar som Gustafsson använde sig av i 

Ungdomars moralutveckling (2000) och som återfinns som bilaga där. Det tillägg jag har gjort 
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är en inledande text som motiverar frågan genom att förklara att man i forskning har kunnat se 

ett samband mellan denna typ av bedömningar och elevers moraliska utvecklingsnivå. Frågan 

är också omformulerad så att läraren ombeds att bedöma sina elever som grupp i stället för, 

som i Gustafssons undersökning, en och en. 

 Den tredje frågan handlar om förståelseformer och består av korta beskrivningar av elever 

som läraren ska välja mellan. Här har jag använt mig av förundersökningens fylligare 

beskrivningar och skalat bort ytterligare innehåll för att rikta strålkastaren mot väsentligheter 

för varje förståelseform. Ett tillägg har också gjorts med en förståelseform som inte fanns 

representerad i förundersökningen (den ironiska förståelseformen). Den somatiska, 

förspråkliga, förståelseformen har lämnats utanför undersökningen eftersom jag ville begränsa 

antalet svarsalternativ, och de skolor som undersökningen riktar sig till i dagsläget dessutom 

inte antar elever med endast kroppsliga uttrycksmöjligheter. I denna version av enkäten har 

förståelseformerna också tydligare operationaliserats så att svarsalternativen ska vara 

ömsesidigt uteslutande, trots att så inte är fallet i den ursprungliga teorin. Detta har varit en 

väg till renodling och förenkling av olika utvecklingssteg i syfte att möjliggöra denna typ av 

lärarbedömning över huvud taget. Nedan återfinns beskrivningarna som använts i enkäten. 

Hela enkäten finns bifogad i slutet av examensarbetet med rubriken Bilaga 3 Enkät. 

 

Eleverna tycker mycket om språklig rytm och rim, och tänker gärna i 

motsatspar. Eleverna förstår och lär sig lättast när fantasin stimuleras och 

nyheter jämförs med det eleverna redan vet. 

Den mytiska förståelseformen sammanfattades i elevbeskrivningen  

Eleverna fascineras av mänsklighetens och världens begränsningar, samt det 

fantastiska och hjältar av olika slag. Eleverna har svårt att se samband mellan 

exempelvis olika historiska händelser, och har heller ingen ordentlig 

förståelse för vilken deras egna roll/plats i världen är. 

Den romantiska förståelseformen sammanfattades i elevbeskrivningen  

Eleverna drivs av en längtan efter generalitet och håller på att fylla sina 

ordförråd med de abstrakta begrepp som behövs för att kunna diskutera 

generella frågor. Eleverna ser sig själva allt mer som resultat av naturlagar, 

psykologi, social interaktion, och så vidare, och ser gärna de samband de 

hittar i världen som sanningar. 

Den filosofiska förståelseformen sammanfattades i elevbeskrivningen  

Eleverna har en flexibel inställning till generella scheman och inser att teorier 

Den ironiska förståelseformen sammanfattades i elevbeskrivningen  
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kan ha olika utgångspunkter. Eleverna kan behandla samma fråga ur olika 

perspektiv, och ha distans både till frågan i sig och till sig själva och sin 

tolkning. 

5.3 Urval 

Då förhoppningen var att få så många svar som möjligt under den knappa tid som fanns 

tillgänglig beslutade jag mig för att skicka ut enkäten till så många lärare som möjligt, och 

hoppas kunna samla ihop ett tillräckligt stort material. Jag ville samtidigt genomföra denna 

undersökning i ungefär samma område som förundersökningen, och eftersom 

förundersökningen genomfördes i kommuner som angränsar till Stockholm beslöt jag till sist 

att genomföra undersökningen i Stockholm. 

 Urvalet begränsades ytterligare till att endast omfatta de gymnasieskolor, såväl kommunala 

som fristående, som vid undersökningens genomförande fanns presenterade på Stockholms 

stads webbplats (Stockholms stad, Vilka gymnasier finns? 2009-11-16 och 2009-11-17). Av 

dessa gymnasieskolor, till antalet 90 stycken, hade 50 stycken webbplatser med 

kontaktinformation i form av e-post till gymnasielärare. Då det varit nödvändigt att 

undersökningen distribueras och besvaras elektroniskt för att den ska vara hanterbar inom ett 

examensarbetes ramar är det denna offentliga kontaktinformation jag använt mig av. Enkäten 

skickades till 1769 e-postadresser, med reservation för felräkning och eventuella 

dubbelutskick. En del av skolornas kontaktlistor var otydliga gällande vilka adresser som gick 

till gymnasielärare. Detta berodde bland annat på att en del av skolorna hade undervisning på 

både grundskole- och gymnasienivå, eller att man helt enkelt inte specificerat om någon var 

gymnasielärare eller till exempel administrativ personal. Redan på grund av detta kan man 

räkna med ett visst bortfall. 

5.4 Material och materialbearbetning 

Enkäten gick av tekniska skäl ut i flera omgångar, varav det första utskicket saknade viktig 

information om undersökningen i sitt följebrev. När detta gått upp för mig klippte jag raskt in 

rätt formuleringar och använde sedan den nya versionen av följebrevet vid resten av 

undersökningen. Det första följebrevet finns bifogat i slutet av examensarbetet som Bilaga 2 

Följebrev, det senare följebrevet ligger med som en del av Bilaga 3 Enkät. 
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 Materialet som insamlats består dels av de svar som framkommit genom att informanterna 

besvarat själva enkäten, och dels av de mejlkommentarer som undersökningen genererat. På 

detta vis ämnar jag även komma åt informanternas resonemang och reaktioner i den mån det 

är möjligt. 

 Materialet i form av enkätsvar har, delvis automatiskt/datoriserat och delvis för hand, förts 

in i kalkylark. Resultaten har visualiserats med hjälp av olika figurer, vilka presenteras 

tillsammans med analysen i kapitel 6 Resultat och analys. Materialet i form av 

mejlkommentarer har samlats i dokument och kategoriserats efter innehåll. Materialet 

behandlas således olika beroende på om det kommer från de svar som lämnats direkt i 

enkäten eller från mejlkommentarerna. Även dessa resultat redovisas i kapitel 6. 

5.5 Metodkritik 

Metoden jag har använt mig av grundar sig på tidigare forskningsresultat, antaganden i flera 

led och en mindre förundersökning. Vid konstruktionen av mitt undersökningsverktyg utgår 

jag till exempel från att det samband som Gustafsson (2000) visar på mellan den bedömning 

en lärare kan göra av en enskild elevs kunskapsmässiga kapacitet utifrån receptivitet, 

kreativitet och minnesförmåga är likvärdig med den bedömning en lärare kan göra av en hel 

elevgrupps kunskapsmässiga kapacitet utifrån samma kriterier. Genom detta, mitt helt egna 

antagande, utgår jag från att lärare inte gör sämre bedömningar av sina elever som grupp än 

enskilt. Jag ser också Gustafssons (2000) resultat som ett tecken på att 

sambandet/korrelationen mellan lärares skattningar av elevers kapacitet och elevernas 

uppmätta kapacitet även kan gälla för andra områden, så som för förståelseformer. 

 Vidare gör jag i min operationalisering av förståelseformerna en grov förenkling av en 

relativt avancerad utvecklingsteori, i syfte att anpassa den till undersökningsverktygets snäva 

form. Tekniken med vilken undersökningen genomförts, och strävan efter anonymitet, ger 

också att nitiska lärare har haft möjligheten att besvara enkäten flera gånger. Att detta skulle 

vara fallet, med den arbetsbörda som lärare jag varit i kontakt med ofta pekar på, bedömer jag 

vara relativt osannolikt – om än inte omöjligt. 

 Detta är naturligtvis ett förfarande som man kan finna validitetsproblem kring. Till 

exempel kan man fråga sig om Gustafssons (2000) resultat är så pass generaliserbara som jag 

har antagit, om elevbeskrivningarna i enkäten verkligen kan sägas motsvara respektive 

förståelseform, eller om förståelseformerna (som ju delvis överlappar varandra) ens kan 
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presenteras som kategorier. Jag har emellertid gjort bedömningen att så är fallet, och lämnar 

till läsaren att göra sina egna bedömningar med tillgång till de teoretiska utgångspunkter som 

presenterats och de för- och undersökningsverktyg som bifogas examensarbetet. 

 Även vad gäller reliabilitetsfrågor – noggrannhet vid analys – strävar jag efter så hög 

transparens som möjligt. Alla inkomna svar på enkäten redovisas, antingen i form av 

sammanfattningar, figurer eller tabeller. Detta gäller även då lärare valt att, till exempel, mejla 

mig i stället för att enbart posta enkäten med svar på frågorna. Min tanke bakom detta är att i 

så hög grad som möjligt förse läsaren med samma tolkningsmöjligheter som jag själv haft. 
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6 Resultat och analys 

Under denna rubrik redogörs för, analyseras och diskuteras resultaten av undersökningen. Tre 

områden disponerar var sin del av kapitlet: 6.1 Kunskapsmässig kapacitet, 6.2 

Förståelseformer, och 6.3 Utveckling i jämförelse. Varje område är kopplat till en av de tre 

frågeställningarna. 

 Totalt insamlades 198 svar på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på ca 11 %. Av dessa 

uppgav 70 deltagare (35 %) att de undervisade på yrkesförberedande/praktiskt program, och 

128 deltagare (65 %) att de undervisade på studieförberedande/teoretiskt program. Alla 

procentberäkningar som redovisas under detta avsnitt är avrundningar till närmsta heltal. 

 Tretton gymnasielärare (vilka tilldelats varsin bokstav från A till M) valde att, på eget 

initiativ, kontakta mig mejlledes för att framföra frågor och kommentarer. Tre lärare (B, D och 

F) vill kommentera själva undersökningen, åtta lärare (A, C, H, I, J, K, L och M) har 

kommentarer till eller vill ha hjälp att tolka enkätfrågorna och tre lärare (A, E och G) vill 

förtydliga sig/förklara sina ställningstaganden. Utöver dessa har några datorgenererade svar 

från frånvarande lärare kommit in. 

 Tre lärare (B, D och F) väljer att kommentera undersökningen som sådan. I kommentaren 

B1 väljer informanten att kontakta mig för att berätta att jag inte kan förvänta mig särskilt 

många svar på enkäten. Anledningarna som framförs är att lärare har ont om tid, att 

följebrevet är för långt, att svarstiden är för kort och att frågorna är för omfattande. 

Kommentarerna D1 och F1-F2 kommer från lärare som fått ta del av ett första utskick av 

enkäten, där viktig information fallit bort från följebrevet. I kommentar D1 och F1 frågar 

lärarna efter denna information, i ena fallet (D1) utan vidare kommentarer och i andra fallet 

(F1) tillsammans med en något spetsig formulering, vilken även fortsätter i kommentar F2.  

 Fem lärare (kommentarer A1, H1, J1, K1 och L1) funderar kring, alternativt konstaterar 

saker om, enkätfrågorna. Tre av dessa (J1, K1 och L1) för fram att frågorna är svåra att 

besvara, att frågorna är konstiga och motstridiga, samt att informanten inte förstår min 

frågeställning och därför inte kan svara på frågorna.  

 Tre lärare väljer att formulera förtydliganden kring sina svar som komplettering till, eller i 

stället för, enkätsvaren. I kommentar A2 förtydligar informanten att skillnader inom 

elevgruppen inte endast gäller mellan så kallade teoretiska och praktiska program, utan att den 

återfinns även mellan olika inriktningar inom dessa typer av program. I kommentar E1 
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förtydligar informanten att elevgrupperna är blandade (”kommer från många olika 

språkområden och skilda kulturer”) och att detta bidrar till att inga generella svar på frågorna 

kan ges. I kommentar G1 förtydligar informanten att eleverna som informanten undervisar 

inte skiljer sig från andra gymnasieelever, och att de (på skolan) är mycket nöjda med sina 

elever och deras framsteg. 

 En informant kontaktade mig per mejl (kommentaren har arkiverats som kommentar A1) 

och påpekade att Skolverket inte har någon officiell uppdelning mellan 

yrkesförberedande/praktiska och studieförberedande/teoretiska program. Trots detta 

påpekande hade informanten inga problem med att förstå kategoriseringen i sig, och valde 

kategori för de program han undervisar vid i slutet av mejlet. 

Figur 3 Kategorisering av gymnasieprogram 
 

Att en större andel svarande har uppgett att de undervisar på ett studieförberedande program 

kan antingen bero på att enkäten gått ut till fler lärare som arbetar vid den typen av program 

som i allmänhet uppfattas som studieförberedande. Andra alternativ är att lärare valt att 

kategorisera även praktiska program som studieförberedande då de alla ger 

högskolebehörighet, eller att vi har att göra med ett systematiskt bortfall av informanter från 

yrkesförberedande program som kanske reagerat på kategoriseringen. För de gymnasielärare 

som deltog i undersökningen och/eller lämnade kommentarer tycks 

gymnasieprogramskategoriseringen vara ganska oproblematisk. 

 Att inom skolan löst kategorisera gymnasieelever utifrån program, utan grund i 

styrdokument, är att betrakta som en formell värdepedagogisk handling. För de flesta 

svarande verkar denna kategorisering vara tämligen oproblematisk. Endast en lärare (jämfört 

med de sammanlagt tretton lärare som ville kommentera enkätens uppläggning eller de andra 

kategoriseringarna) valde att kontakta mig för att påpeka att en kategorisering som denna inte 
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finns i styrdokumenten. Ytterligare lärare, som har problem med andra kategoriseringar, 

påpekar att just denna kategorisering var det inget problem att göra. 

 Gymnasieprogramskategoriseringen verkar alltså, trots att den inte finns specificerad 

någonstans, vara lätt gjord. Detta kan man se som ett tecken på att kategoriseringen är en 

uttalad praktik, och att den på inget sätt är tabu eller gränsar till vad som inte är politiskt 

korrekt vad gäller elevkategoriseringar. 

 Man kan tänka sig att denna formella värdepedagogiska handling har både explicita och 

implicita drag. Att kategoriseringen är oproblematisk är ett tecken på att den hör till en uttalad 

inställning, och att lärarna utvecklar medvetna metoder för att anpassa sin undervisning till 

elever av den ena eller andra kategorin. Samtidigt för en kategorisering av detta slag även 

med sig en hel del outtalade värderingar om vad en kategorisering som denna egentligen 

innebär. Vad det innebär att placera elever i det ena eller andra lägret verkar vara en 

gemensam, dold kunskap hos lärarna – och denna kunskap präglar naturligtvis också deras 

sätt att bemöta elever från de olika kategorierna. Precis som genusforskningen har visat att 

man gör kön genom att ha olika förväntningar på individer som man uppfattar tillhöra en 

specifik könskategori (se till exempel Elwin-Novak & Thomsson, Att göra kön 2003), kan 

man här eventuellt tala om att lärarna gör elever beroende på vilka förväntningar de har på 

elever på olika gymnasieprogram (en uppdelning som, även den, verkar ha tendenser att 

variera med kön). 

 En stor del av lärarna som fått enkäten har valt att inte delta. Andra har deltagit och av 

dessa har en stor del svarat att variationen inom gruppen gymnasieelever är för stor för att det 

ska gå att uttala sig generaliserande. Detta svarsalternativ kan naturligtvis vara en lätt väg ut 

om man vill ställa upp och delta i undersökningen men inte känner att man har tiden att tänka 

efter. Det kan också vara så att man upplever ungdomar i åldern 16 till 18, vilka läser på 

samma gymnasieskola, som en så heterogen grupp att man inte tycker sig kunna göra någon 

generell bedömning. Om man ska ta lärarnas svar på allvar och inte som ett tecken på lättja, 

vilket jag tycker att man ska, är detta högst intressant. Personligen tänker jag mig att jag 

skulle tycka att det var svårare att kategorisera en grupp utifrån kapacitet och en föreställd 

medelnivå, än utifrån korta, kärnfulla elevbeskrivningar. Resultaten visar dock att oviljan att 

kategorisera eleverna är minst för kategoriseringen av gymnasieprogram (där enkätfrågan är 

formulerad så att man måste ta ställning mellan de två alternativen), och störst för frågan som 

består av elevbeskrivningar. Man kan alltså, om man bortser från att en del som valt att inte 

svara på enkäten kan ha gjort det för att de inte känner att de kan kategorisera sina 
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gymnasieprogram, se en ökande ovilja att kategorisera elever som grupp ju mer specifika vi 

blir i våra definitioner. Det är också rimligt att tänka sig att begrepp som studieförberedande, 

yrkesförberedande och medel från början är mer etablerade och betydelsebärande i 

skolvärlden, samtidigt som det är mer ovant att tala om elevers varierande världsbilder. 

6.1 Kunskapsmässig kapacitet 

Den absolut vanligaste bedömningen av gymnasieelevernas kunskapsmässiga kapacitet 

(29 %) oavsett gymnasieprogramskategori är att den ligger över medel (se figur 4 nedan). 

Detta innebär att totalt 43 % av lärarna har svarat att deras elevgrupp har en kunskapsmässig 

kapacitet som ligger över, eller klart över medel. 11 % har svarat att deras elevgrupp har en 

kunskapsmässig kapacitet under eller klart under medel. Det näst vanligaste svaret (26 %) är 

att elevgruppen har en kunskapsmässig kapacitet på medelnivå. Ytterligare 20 % har svarat att 

variationen inom deras grupp är för stor för att det ska vara möjligt att göra en samlat 

bedömning. I detta samlade resultat kan man se hur det fått ett visst genomslag att fler lärare 

från studieförberedande program har besvarat enkäten. Resultat för studieförberedande 

respektive yrkesförberedande program redovisas separat nedan. 
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Figur 4 Kunskapsmässig kapacitet alla program 
 

För de studieförberedande programmen är den vanligaste bedömningen av kunskapsmässig 

kapacitet (38 %) att eleverna har en kunskapsmässig kapacitet som ligger över medel (se figur 

5 nedan). Detta innebär att inom denna kategori har 59 % uppgett att deras elevgrupp har en 

kunskapsmässig kapacitet som ligger över, eller klart över medel. Det näst vanligaste svaret 

(22 %) är att eleverna har en kunskapsmässig kapacitet motsvarande medel. 17 % bedömer att 

variationerna inom gruppen är för stora för att en bedömning ska vara möjlig. 2 % av lärarna 



 36 

på studieförberedande program bedömer att deras elever har en kunskapsmässig kapacitet 

under medel. Ingen i denna grupp bedömer att eleverna har en kunskapsmässig kapacitet som 

ligger klart under medel. 
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Figur 5 Kunskapsmässig kapacitet studieförberedande program 

 

Det vanligaste svaret (33 %) från lärare på yrkesförberedande program (se figur 6 nedan) är 

att eleverna har en kunskapsmässig kapacitet som motsvarar medel. 16 % uppger att deras 

elever har en kunskapsmässig kapacitet som ligger över eller klart över medel. 27 % av 

lärarna på yrkesförberedande program uppger att deras elever har en kunskapsmässig 

kapacitet som ligger under, eller klart under, medel. Ytterligare 24 % uppger att variationerna 

inom gruppen är för stora för att det ska gå att göra en bedömning. 
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Figur 6 Kunskapsmässig kapacitet yrkesförberedande program 
 

Den absolut vanligaste bedömningen av gymnasieelevernas kapacitet oavsett program var 

”över medel”. Skillnaderna mellan studieförberedande och yrkesförberedande program visade 

sig dock vara ganska stora. Av de lärare som undervisar på studieförberedande program 

uppgav hela 59 % att deras elevgrupp har en kunskapsmässig kapacitet som ligger över, eller 
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klart över medel. Motsvarande siffra för yrkesförberedande program är endast 16 %. Ingen 

lärare på studieförberedande program uppgav att deras elevgrupp hade en kunskapsmässig 

kapacitet som låg klart under medel, och endast 2 % bedömde att deras elever har en 

kunskapsmässig kapacitet under medel. På yrkesförberedande program är motsvarande siffra, 

för kapacitet under eller klart under medel, 27 %. Samtidigt är det bara en lärare på 

yrkesförberedande program som bedömer att elevgruppen har en kunskapsmässig kapacitet 

som ligger på den högsta nivån: klart över medel. Andelen svarande lärare som menar att 

variationen inom elevgruppen är för stor för att man ska kunna göra en bedömning skiljer sig 

däremot bara med 7 procentenheter mellan studieförberedande och yrkesförberedande 

program. 

Tabell 2 Kunskapsmässig kapacitet i jämförelse 

 Studieförberedande program Yrkesförberedande program 

Klart över och över medel 59 % 16 % 

Medel 22 % 33 % 

Under och klart under medel 2 % 27 % 

Variation 17 % 24 % 

Total 100 % 100 % 

 

Här kan man alltså tydligt se hur elevgrupper från studieförberedande program placeras högt i 

skalan över kunskapsmässig kapacitet, medan elevgrupper från yrkesförberedande program 

placeras lågt. Det här resultatet talar alltså för att det finns en snedfördelning mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program. Om snedfördelningen beror på olika 

lärarförväntningar eller att vissa typer av program lockar vissa elever är svårt att säga, 

förmodligen spelar båda faktorerna in. Ett verktyg för att sålla elever inför gymnasievalet är 

ju också betygen från grundskolan, och här är det inte ovanligt att skolan missgynnar elever ur 

vissa socioekonomiska grupper. Redan från skolväsendets uppkomst känner vi till skolan som 

en plats där alla inte var välkomna; skolan har historiskt sett till exempel förutsatt att eleverna 

har vissa förkunskaper, förkunskaper som har visat sig inte alls har vara så självklara som man 

trott. I den numera klassiska studien Ways with Words (1983) redogör Shirley Brice Heath till 
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exempel för sin studie av olika språksocialisationsmönster och vad dessa innebär i 

förberedelse för skolarbete. Utifrån denna forskning är det alltså inte omöjligt att anta att vissa 

elever konsekvent missgynnas redan i grundskolan, och att betygssättningen sedan fungerar 

som en vattendelare vid fördelningen av elever mellan gymnasieskolans studieförberedande 

och yrkesförberedande program. 

 Snedfördelningen av kunskapsmässig kapacitet gymnasieprogrammen emellan talar också 

för en möjlig snedfördelning vad gäller elevgruppernas moraliska utvecklingsnivå. Om det 

samband mellan lärarbedömningar av enskilda elevers kunskapsmässiga kapacitet och 

elevernas uppmätta nivå av moralisk utveckling som Gustafsson (2000) visar på stämmer 

även för lärarbedömningar av elevgrupper så kan man tänka sig att man skulle finna en högre 

grad av komplexa moraliska ställningstaganden hos elever på studieförberedande program än 

på yrkesförberedande program. Detta resultat kan i så fall också delvis tala för Egans 

(1997/2005) antagande om att yrkesförberedande program erbjuder för få arenor för 

utveckling av de verktyg som krävs för komplexa ställningstaganden av den här typen (som 

motsvarar den filosofiska förståelseformen). Dessa tolkningar av resultaten hör naturligtvis 

samman. De olika utvecklingsmöjligheterna på olika gymnasieprogram kan ha att göra både 

med elevunderlaget till respektive gymnasieprogramtyp och med reproducerande 

förväntningar på de olika elevgrupperna. 

6.2 Förståelseform 

Det vanligaste svarsalternativet är att variationen inom gruppen är för stor för att det ska gå att 

göra en bedömning. 20 % svarade att elevbeskrivningen som motsvarar den ironiska 

förståelseformen stämmer bäst på deras elevgrupp. 
Eleverna har en flexibel inställning till generella scheman och inser att teorier 

kan ha olika utgångspunkter. Eleverna kan behandla samma fråga ur olika 

perspektiv, och ha distans både till frågan i sig och till sig själva och sin 

tolkning. 

 

17 % svarade att elevbeskrivningen som motsvarar den filosofiska förståelseformen bäst 

motsvarar eleverna de undervisar. 
Eleverna drivs av en längtan efter generalitet och håller på att fylla sina 

ordförråd med de abstrakta begrepp som behövs för att kunna diskutera 

generella frågor. Eleverna ser sig själva allt mer som resultat av naturlagar, 
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psykologi, social interaktion, och så vidare, och ser gärna de samband de 

hittar i världen som sanningar. 

 

15 % svarade att elevbeskrivningen som stämde bäst för deras elever var den som motsvarar 

den mytiska förståelseformen. 
Eleverna tycker mycket om språklig rytm och rim, och tänker gärna i 

motsatspar. Eleverna förstår och lär sig lättast när fantasin stimuleras och 

nyheter jämförs med det eleverna redan vet. 

 

Minst antal svar (10 %) fick den elevbeskrivning som motsvarar den romantiska 

förståelseformen. 
Eleverna fascineras av mänsklighetens och världens begränsningar, samt det 

fantastiska och hjältar av olika slag. Eleverna har svårt att se samband mellan 

exempelvis olika historiska händelser, och har heller ingen ordentlig 

förståelse för vilken deras egna roll/plats i världen är. 
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Figur 7 Uppskattad förståelseform alla program 
 

De vanligaste svarsalternativen (44 %) för de lärare på studieförberedande program som 

väljer att kategorisera sina elever är att elevbeskrivningarna som stämmer bäst på eleverna är 

de som motsvarar den ironiska eller filosofiska förståelseformen (Figur 8 nedan). Detta är ett, 

på grund av åldern och studieinriktningen, inte helt oväntat resultat. Efter dessa följer den 

mytiska förståelseformen (16 %), och den romantiska förståelseformen (8 %). 
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 Figur 8 Uppskattad förståelseform studieförberedande program 
 

På de yrkesförberedande programmen är svaren jämnare fördelade (Figur 9 nedan). 50 % 

väljer att svara att variationen inom gruppen är för stor för att det ska gå att göra en samlad 

bedömning. Det vanligaste svarsalternativet (14 %) för de lärare på yrkesförberedande 

program som väljer att kategorisera sina elever är annars att elevbeskrivningen som stämmer 

bäst på eleverna är den som motsvarar den romantiska förståelseformen. Denna bedömning 

följs sedan tätt av den ironiska och mytiska förståelseformen med 13 % vardera. 

Svarsalternativet som representerar den filosofiska förståelseformen (10 %) lägger sig sist i 

listan. 
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Figur 9 Uppskattad förståelseform yrkesförberedande program 

 

De vanligaste förståelseformerna bland gymnasieeleverna oavsett program var enligt lärarna 

den ironiska och den filosofiska förståelseformen. Detta resultat stämmer också överens med 

svaren från lärarna på studieförberedande program (från vilka fler svar samlades in). Från 

lärare på yrkesförberedande program får vi ett svar som pekar i en helt annan riktning. Här 

anses nämligen den romantiska förståelseformen – vilket är det alternativ som har fått minst 

antal svar från lärare på studieförberedande program – vara den vanligaste förekommande 

förståelseformen. Man kan också se att svarsvariationen för lärare på yrkesförberedande 
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program är större, samt att en större andel av lärarna på yrkesförberedande program än på 

studieförberedande program bedömer att variationerna inom elevgruppen är för stor för att det 

ska gå att göra en samlad bedömning. 

Tabell 3 De vanligaste förståelseformerna i jämförelse 

Studieförberedande program Yrkesförberedande program 

Ironisk förståelse 25 % Romantisk förståelse 14 % 

Filosofisk förståelse 19 % Ironisk förståelse 13 % 

Mytisk förståelse 13 % Mytisk förståelse 16 % 

Romantisk förståelse 8 % Filosofisk förståelse 10 % 

Variation 33 % Variation 50 % 

100 % 100 % 

 

15 % av de deltagande lärarna, oavsett gymnasieprogram, menade att den vanligaste 

gymnasieeleven är en elev som ”tycker mycket om språklig rytm och rim” och som gärna 

tänker i motsatspar (mytisk förståelseform). 10 % svarade att den vanligaste gymnasieeleven 

är en elev som har svårt att se samband och som fascineras av världens begränsningar 

(romantisk förståelseform). 

 Det faktum att den mytiska förståelseformen generellt sett anses vanligare än den 

romantiska, som ju rimligen borde vara vanligare då man kan förmoda att flertalet 

gymnasieelever är någorlunda läs- och skrivkunniga, kan man tolka på två olika sätt. För det 

första påpekar Egan i sin teori om förståelseformer och kognitiva verktyg att det är många 

som har svårt att föreställa sig att utveckling innebär både vinster och förluster (Egan, 

1997/2005: 83). Att en förståelseform följer på en annan innebär inte att hela det sätt att tänka 

som fanns tidigare fylls på med fler möjligheter till en fylligare tankevärld. Övergången från 

en förståelseform till en annan innebär i stället ett nytt perspektiv på världen, vilket 

oundvikligen påverkar den världsbild individen hade innan. För det andra stämmer denna 

bristande trend i lärarbedömning väl med Gustafssons resultat i studien Ungdomars 

moralutveckling (2000: 132), där lärarbedömningarna av elevernas kunskapsmässiga 

kapacitet gav att de elever som av lärarna bedömdes ha en kunskapsmässig kapacitet på en 
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nivå klart under medel bedömdes ta moraliska ställningstaganden som var mer komplexa än 

klasskamraterna som bedömdes ha en kapacitet på steget över (under medel). 

 Här är det alltså inte omöjligt att vi har att göra antingen med en ovana hos lärarna att 

tänka att utveckling kan innebära förlust av kognitiva verktyg, eller att (som i Gustafssons syn 

på moralutvecklingen) ett steg i utvecklingen där vissa kognitiva verktyg delvis raseras i 

tillägnandet av nya. Om vi litar på lärarnas omdömen och anser det andra fallet mest troligt 

skulle detta kunna innebära att en del av den grupp som lärarna placerar i den mytiska 

förståelseformen i själva verket är på väg att tillägna sig den filosofiska förståelseformen, och 

tillfälligt arbetar med sin mytiska grund i denna del av utvecklingen. Denna tolkning ger i så 

fall förklaring både till att den mytiska förståelseformen anses mer vanligt förekommande än 

man kunde anta, och till att den bedöms lika vanlig som den ironiska förståelseformen på 

yrkesförberedande program. 

 Det tydligaste dessa resultat visar på är att lärare på yrkesförberedande program upplever 

sin elevgrupp som svårare att bedöma som grupp, än lärare på studieförberedande program. 

På studieförberedande program är man mer ense om vilka förståelseformer som är vanligast 

förekommande, och de man väljer för sina elever är dessutom på en nivå som kräver mer 

komplexa ställningstaganden samt närmre vad som kunde förväntas för åldersgruppen. 

6.3 Utveckling i jämförelse 

Alla de lärare som bedömt att deras elever har en kunskapsmässig kapacitet som ligger klart 

under medel väljer också en beskrivning av sin elevgrupp som motsvarar den filosofiska 

förståelseformen. Elevgrupperna som bedöms ha en kapacitet under medel placeras oftast i 

den filosofiska eller ironiska elevkategorin. Elevgrupperna med en kapacitet på medelnivå 

placeras i alla kategorier, men med fler elevgrupper i kategorin som motsvarar den filosofiska 

förståelsen. Bland de elevgrupper som bedöms ha en kapacitet över medel återfinns flest 

ironiska elever, men inga filosofiska. Inom denna kategori finns även en hel del mytiska 

elevgrupper och några romantiska. Bland de som uppgett att variationerna inom elevgruppen 

är för stora för att det ska gå att göra en gemensam bedömning av kapacitet uppger alla att det 

samma gäller för kategorisering efter elevbeskrivningarna. Några lärare uppger att 

variationerna inom gruppen är för stora för att göra en gemensam bedömning efter 

elevbeskrivningarna, men har gjort en bedömning av elevgruppens kunskapsmässiga 

kapacitet. Dessa lärare har uppgett att deras elevgrupp har en kunskapsmässig kapacitet som 
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ligger på medel, över medel, eller klart över medel. 
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 Figur 10 Kunskapsmässig kapacitet för respektive förståelseform alla program 
 

Ingen av lärarna på studieförberedande program bedömde att deras elevgrupp hade en 

kunskapsmässig kapacitet klart under medel. De som bedömde att elevgruppen hade en 

kunskapsmässig kapacitet under medel placerade alla sina elevgrupper i kategorin som 

motsvarar den filosofiska förståelseformen. Den filosofiska förståelseformen återfinns även 

till stor del hos de elevgrupper med en kunskapsmässig kapacitet på medelnivå, där några 

lärare även uppgett att elevbeskrivningen som bäst passar in på deras elever är den som 

motsvarar den ironiska förståelseformen. Av de elevgrupper som bedömdes ha en 

kunskapsmässig nivå över medel kategoriserades större delen i antingen kategorin ironisk 

förståelseform eller mytisk förståelseform. Några få bedömde att dessa elevgrupper bäst 

stämde in på elevbeskrivningen som motsvarade den romantiska gruppen. Av de elevgrupper 

som bedömdes ha en kunskapsmässig nivå klart över medel sades flertalet ha så stora 

variationer inom elevgruppen att en bedömning av vilken som är den vanligaste 

förståelseformen inte gick att göra. Övriga inom denna kategori, samt alla som uppgett att 

variationen inom gruppen var för stor för att göra en bedömning av kunskapsmässig kapacitet, 

bedömde att variationen inom gruppen var för stor för att det skulle gå att göra en bedömning 

av förståelseform. 
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 Figur 11 Kunskapsmässig kapacitet för respektive förståelseform studieförberedande program 
 

De lärare som bedömde att deras elevgrupp hade en kapacitet som låg klart under medel 

bedömde alla att deras elever mest passade in på elevkategorin som motsvarade den 

filosofiska förståelseformen. De lärare som bedömde att deras elevgrupp hade en kapacitet 

som låg under medel tyckte att eleverna mest stämde in på den ironiska, filosofiska och 

mytiska elevbeskrivningen. De lärare som bedömde att deras elever hade en kapacitet på 

medelnivå bedömde sina elever mest vara romantiska eller mytiska. De lärare som placerade 

sina elever kunskapsmässigt över, eller klart över medel bedömde alla att variationerna inom 

gruppen var för stora för att det skulle gå att göra en bedömning av vilken typ av elever som 

fanns i gruppen. Alla lärare som bedömde att variationerna inom elevgruppen var för stora för 

att det skulle vara möjligt att göra en gemensam bedömning av kunskapsmässig kapacitet gav 

samma svar vid bedömningen efter elevbeskrivning. Några lärare som bedömt att eleverna 

hade en kunskapsmässig kapacitet klart över medel menade även de att variationerna inom 

gruppen var för stora för att en gemensam bedömning skulle vara möjligt. 
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Kunskapsmässig kapacitet för respektive förståelseform
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Figur 12 Kunskapsmässig kapacitet för respektive förståelseform yrkesförberedande program 
 

De lärarsvar som motsvarar den filosofiska förståelseformen hör alla, oavsett 

gymnasieprogramkategori, till bedömningar av elevgruppens kunskapsmässiga kapacitet som 

klart under medel, under medel eller medel. Denna förståelseform är den som man, enligt 

Egans teori, kan förvänta sig att eleverna arbetar med under gymnasieperioden och som 

skolsystemet måste vara noga med att skapa arenor för att utveckla. Här skiljer sig dock 

resultaten en aning för yrkesförberedande program, vid vilka inga lärare har uppgett att de 

elever som har en kunskapsmässig kapacitet motsvarande medel kan beskrivas som 

filosofiska. På yrkesförberedande program har heller inte någon av lärarna som bedömer att 

deras elevgrupp har en kapacitet motsvarande över eller klart över medel valt att bedöma 

eleverna efter elevbeskrivningarna. 

 Den förståelseform som, enligt teorin, anses normal och eftersträvansvärd för åldern anses 

av majoriteten av lärarna sammanfalla med en kunskapsmässig kapacitet någonstans under, 

och i vissa fall på, medelnivå. De elevgrupper som bedöms ha en kunskapsmässig kapacitet 

över medelnivå har lärarna svårare att kategorisera vad gäller förståelseform. På 

studieförberedande program bedömer man att en kunskapsmässig kapacitet motsvarande 

medel sammanfaller med en filosofisk eller ironisk förståelseform. På yrkesförberedande 

program bedömer man att en kunskapsmässig kapacitet motsvarande medel sammanfaller 

med en romantisk eller mytisk förståelseform. Dessa resultat väcker frågor dels om vad 

lärarna i allmänhet och skolsystemet i synnerhet har för förväntningar på eleverna, och dels 

(och kanske främst) om vilken kapacitet lärare har att bedöma utveckling då det kommer till 

att se tecken på utveckling som en process, snarare än att bara skikta elever i kategorier av 
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”högre” och ”lägre” nivåer. Resultaten kan alltså tolkas som att en del lärare är kvar i ett sätt 

att tänka som motsvarar ett äldre betygssystem, där eleverna jämfördes med varandra och 

betyg fördelades efter en normalkurva. I ett sådant bedömningssystem är elevens faktiska 

kunskap eller utvecklingsnivå enbart intressant i relation till de andra eleverna, och man har 

ingen vana av formativ bedömning, det vill säga att bedöma kunskapsutveckling i sig. 

Områdets vikt för lärare blev också mer tydligt när kompetensbehov för blivande lärare 

presenterades i betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008: 191-306), och bedömning 

och betygssättning lyftes fram som ett av de åtta moment som föreslås bilda 

utbildningsvetenskapens kärna. 
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7 Slutdiskussion 

Examensarbetets syfte har varit att undersöka lärares bedömningar av elevgruppers moraliska 

och kognitiva utveckling. Den moraliska och kognitiva utvecklingen betraktas som resultat av 

demokratisk fostran och lärares bedömning av elevers kapacitet har i tidigare forskning visat 

sig vara en god markör för elevers uppmätta moraliska utvecklingsnivå. I undersökningen 

finns ett särskilt intresse för skillnader i bedömningar av elevgrupper på gymnasieprogram 

som betraktas som teoretiska respektive praktiska, då det finns både ett teoretiskt och 

empiriskt stöd för att sådana skillnader förekommer. Ett särskilt intresse finns också för hur 

moralisk och kognitiv utveckling, enligt lärarnas bedömningar, sammanfaller. 

 Hur och om man över huvud taget som lärare är villig att kategorisera sina elever efter 

gymnasieprogram, kunskapsmässig kapacitet och kognitiv utveckling säger en del om vilken 

syn man har på eleverna och på sitt uppdrag. Kanske upplever man en konflikt mellan det 

homogeniseringsmål som går att skönja bakom det demokratiska fostransmålet och uppdraget 

att låta varje enskild elev utveckla just sin inneboende kapacitet. Några av lärarna ställer sig 

tveksamma till att kategorisera sina elever som grupp, och visar detta antingen genom att 

kontakta mig via mejl eller genom att svara att variationen inom gruppen är för stor för att en 

kategorisering ska vara möjlig att göra. För en del verkar problemet med att kategorisera 

eleverna handla om att gymnasietiden är en period då eleverna utvecklas väldigt mycket inom 

dessa områden, och att skillnaderna mellan olika åldrar är så stora att de rör sig över 

kategorigränser. För andra är kategoriseringen problematisk eftersom skillnaderna är stora 

mellan elevgrupper på samma eller olika program. Ytterligare några har svårt för 

kategoriseringen i sig, särskilt då det inte är kategorier som de sedan tidigare är bekanta med 

(så som många till exempel är med enkätens första fråga angående gymnasieprogram). 

Svårigheterna, eller oviljan, att kategorisera elever verkar vara större på yrkesförberedande 

program än på studieförberedande program, både vad gäller bedömningen av kunskapsmässig 

kapacitet och förståelseform. Detta kan tolkas som att eleverna på studieförberedande 

program oftare upplevs som en homogen grupp än eleverna på yrkesförberedande program, 

där elevsammansättningen kanske är mer varierad då intagningskraven ofta inte är lika höga. 

 Några större problem med att kategorisera sina elever och gymnasieprogram som antingen 

studieförberedande eller yrkesförberedande verkar lärarna alltså, generellt sett, inte ha. När 

man däremot kommer till punkten att, samtidigt, bedöma elevgruppens kunskapsmässiga 
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kapacitet och kognitiva utveckling får många det svårare. Att man inte kan/vill kategorisera 

eleverna inom dessa områden har säkert flera bakomliggande orsaker. För det första kan det 

vara så att gymnasieelevsidentiteten främst konstrueras utifrån programtyp, och att samtidens 

individfokus gör att det finns en ovilja att tala generaliserande om gymnasieelever som grupp. 

För det andra kan vi ha att göra med en grundskola med bristande likvärdighet, vilket ger att 

den faktiska nivån gymnasieelever emellan är större än man kunde förvänta sig – och att en 

bedömning som denna inte går att göra. För det tredje kan lärarnas svar vara tecken på allt 

från en sund vilja att skydda sina elever från diffusa etiketteringar till att svaret (att 

kategorisering inte är möjlig) är bekvämt eller grundar sig i tidsbrist. 

 Vilken kunskapsmässig kapacitet bedöms av lärare som vanligast för gymnasieelever som 

grupp på så kallade studieförberedande respektive yrkesförberedande program? Den 

snedfördelning av kunskapsmässig kapacitet gymnasieprogrammen emellan som resultaten 

visar på talar för en möjlig snedfördelning även vad gäller elevgruppernas moraliska 

utvecklingsnivå. Detta resultat kan i sin tur tala för att man skulle finna en högre grad av 

moraliska ställningstaganden baserade på komplexa principer hos elever på 

studieförberedande program än på yrkesförberedande program. Detta stämmer med 

antagandet om att elever vid yrkesförberedande program mer sällan än elever vid 

studieförberedande program utvecklar de kognitiva verktyg som krävs för komplexa 

moraliska ställningstaganden, det vill säga en välutvecklad filosofisk förståelse. De olika 

utvecklingsmöjligheterna på olika gymnasieprogram kan ha att göra både med elevunderlaget 

till respektive gymnasieprogramtyp och med reproducerande förväntningar på de olika 

elevgrupperna. 

 Vilken förståelseform bedöms av lärare som vanligast för gymnasieelever som grupp på så 

kallade studieförberedande respektive yrkesförberedande program? Det finns två olika 

resultat som var att förvänta utifrån den teoretiska ramen. Det ena alternativet var att 

majoriteten av alla elever, oavsett program, skulle hamna i den grupp som arbetar med att 

tillägna sig filosofiska verktyg (alternativt arbetar mot, eller vidareutvecklas efter, denna 

förståelseform). För detta finns stöd genom att det enligt Egans teori är dessa verktyg som 

man kan förvänta sig att elever i dessa åldrar arbetar med (se Kapitel 3 Teoretiska 

utgångspunkter). Hade detta varit resultatet så kunde det eventuellt ha tolkats som att det 

svenska utbildningssystemet är bra inte bara på att upprätthålla en likvärdig undervisning 

grundskolan och gymnasieprogrammen emellan (eleverna är redo att arbeta med dessa 

verktyg), utan också att man oavsett program är bra på att skapa ett sammanhang och en arena 
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för utveckling av de kognitiva verktyg som hör till den filosofiska och den ironiska 

förståelseformen. Ett resultat av det slaget hade inneburit att man på gymnasiet arbetar 

mycket med att utveckla de kognitiva verktyg som, enligt teorin, krävs för att eleverna ska bli 

väl fungerande medborgare i en liberal, deliberativ demokrati. Det andra alternativa resultatet 

enligt teorin är att det finns en skillnad mellan kognitiv utveckling på, så kallade, 

yrkesförberedande gymnasieprogram och studieförberedande gymnasieprogram. Denna 

skillnad, som undersökningens resultat även visade på, kan man tolka på två sätt. För det 

första kan man tänka sig att de två programtyperna har så pass olika elevunderlag att en 

närmast ointaglig klyfta har skapats eleverna emellan redan innan gymnasietiden. För det 

andra kan det vara så att man vid yrkesförberedande program inte erbjuder samma 

möjligheter till utveckling av relevanta kognitiva verktyg. Det kan å ena sidan vara så att man 

lägger upp undervisningen efter en föreställd, ålderstypisk, elev och att de elever man sedan 

möter har helt andra förutsättningar. Å andra sidan kan det handla om att man inte har lika 

stora förväntningar på utveckling hos elever på yrkesförberedande program och att dessa 

elever därför inte får samma stimulans. Sannolikt förekommer problem på alla dessa 

områden. 

 Resultaten visar också på att lärare på yrkesförberedande program upplever sin elevgrupp 

som svårare att bedöma som grupp än lärare på studieförberedande program. På 

studieförberedande program är man mer ense om vilka förståelseformer som är vanligast 

förekommande och den nivå man placerar sina elever på är dessutom en nivå som kräver mer 

komplexa ställningstaganden. Denna nivå ligger också närmre vad som är förväntat utifrån 

ålder. Även dessa resultat talar för att elevsammansättningen är mer varierad på så kallade 

yrkesförberedande program, där betyg inte spelar samma roll vid antagningen. En lärare i 

undersökningen påpekar att skillnaderna inom elevgruppen beror på att eleverna ”kommer 

från många olika språkområden och skilda kulturer” (kommentar E1). Denna kommentar ger 

stöd för tolkningen att elevgrupperna på yrkesförberedande program upplevs som mer 

heterogena än de på studieförberedande program. Den riktar också ljuset mot några faktorer 

som kan ligga bakom hur uppdelningen av elever (på gymnasiet eller redan tidigare) sker. 

Elever på yrkesförberedande program bedöms ha lägre kunskapsmässig kapacitet, en kognitiv 

utvecklingsnivå som motsvarar yngre (ännu ej helt läs- och skrivkunniga) elevers och uppges 

samtidigt komma från ”olika språkområden och skilda kulturer”. Denna koppling kan tala för 

att flerspråkiga elever, och elever från ”skilda kulturer” (annan etnicitet än svensk, får man väl 

anta), hör till de som halkar efter redan i grundskolan. Kopplingen tycks också visa på att en 
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av anledningarna till att dessa elever söker sig till yrkesförberedande program kan vara att 

elevernas flerspråkighet inte tagits till vara. Antingen har eleverna inte fått möjlighet att 

utveckla sina språk parallellt så att åldersadekvata kognitiva verktyg har kunnat utvecklas, 

eller så har lärarna svårigheter att se utveckling då den sker i olika kulturella kontexter, eller 

när flera språk är inblandade. Oavsett orsak så tycks detta innebära att elever från vissa 

samhällsgrupper är överrepresenterade på de olika programmen. Skillnaderna mellan hur 

lärare på studieförberedande program och yrkesförberedande program bedömer sin 

elevgrupps förståelseform är alltså, sammanfattningsvis, att betrakta som ganska stora. 

 Hur varierar elevgruppernas förståelseform med deras kunskapsmässiga kapacitet, enligt 

lärarnas bedömningar? På studieförberedande program bedömer man att en kunskapsmässig 

kapacitet motsvarande medel sammanfaller med en filosofisk eller ironisk förståelseform. På 

yrkesförberedande program bedömer man att en kunskapsmässig kapacitet motsvarande 

medel sammanfaller med en romantisk eller mytisk förståelseform. Resultaten av hur 

bedömningarna av kunskapsmässig kapacitet och förståelseformer sammanfaller väcker 

frågor dels om vad det finns för förväntningar på gymnasieelever, och dels om hur 

kompetenta lärare är att göra djupare bedömningar av elevers olika utvecklingsnivåer. 

 Dessa resultat stämmer, sammanfattningsvis, överlag väl överens med Egans antagande om 

att elever på yrkesförberedande program inte i lika hög grad som elever vid 

studieförberedande program ges möjlighet att utveckla nödvändiga kognitiva verktyg. 

Resultaten stämmer också med den bild som presenteras i Skolverkets rapport Ung i 

demokratin (2003), där elever vid (särskilt mansdominerade) yrkesförberedande program 

visar upp sämre kunskaper i demokratifrågor. 

 Elever vid både yrkesförberedande och studieförberedande program behöver 

gymnasieskolan som sammanhang för att kunna utveckla de kognitiva verktyg som samhället 

förväntar sig att en deltagande medborgare i en demokrati har. Samtidigt måste 

undervisningen anpassas och alla elever mötas där de är. Naturligtvis hade det varit önskvärt 

att grundskoleutbildningen var en så pass utjämnande faktor att elever kunde välja 

gymnasieprogram endast efter intresse och fallenhet, men ännu är vi inte där. 

 Utmaningen för gymnasielärare är alltså att aktivt arbeta med att kompensera den 

snedfördelning i elevunderlaget som gymnasieantagningen verkar ge upphov till, men att göra 

detta utan att arbeta efter reproducerande föreställningar om vad det innebär att höra till dessa 

skilda elevgrupper (vilket då i stället skulle öka klyftan grupperna emellan). Lärare måste 

också få större övning i att se tecken på utveckling så att man effektivt kan arbeta med de 
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områden där utvecklingspotential just nu finns, och inte lägga undervisningen på en låg nivå 

på grund av att man inte förväntar sig utveckling. Kanske kunde ett arbete med 

avstigmatisering av yrkesförberedande program, en ny definition av vad det innebär att 

tillhöra yrkesgrupper utan högskole- eller universitetsutbildning, och en uppluckring av 

programdikotomin – tillsammans med tydligt ställda krav på vilken studiemiljö/vilka 

pedagogiska sammanhang elever har rätt att kräva – även det vara en del av lösningen. 

 För vidare forskning skulle det vara intressant att genomföra några fallstudier där man 

jämför praktiken med vad som anses vara (för åldern) önskvärda sammanhang för utveckling 

av kognitiva verktyg. Det skulle också vara intressant att anpassa terminsplaneringar och 

lektionsupplägg till de förslag som läggs fram av Egan, och i en studie undersöka hur eleverna 

påverkas av de olika undervisningsuppläggen. Ytterligare ett område som skulle vara 

intressant att undersöka är just det som berör hur skolan hanterar den spänning som finns 

mellan individers och gruppers medborgerliga rättigheter och skyldigheter, och den 

demokratiska fostrans plats i detta. 
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Bilaga 1 Förundersökningsenkät Sida 1/10 
 

Del A Allmänna frågor 
 

Kön Född år  
 

Kvinna Man 

 

Vilket eller vilka ämnen (kurser) undervisar du i? 
 

 

 

 

Är du behörig att undervisa i dessa ämnen? 
 

Ja, i alla Ja, i följande ämnen  

 

Nej 

 

Hur många år har du arbetat som lärare? 
 

 
Hur många år har du arbetat på den här skolan? 
 

 

Vilket/vilka gymnasieprogram undervisar du på? 
 

 

 

 

Hur många år har du (sammanlagt) undervisat på detta/dessa program? 
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Del B Eleverna 
Nedan följer beskrivningar av tre typelever. Fokus i beskrivningarna ligger på hur eleven tänker och strukturerar 
sin omvärld för att förstå den. Efter beskrivningarna följer fyra frågor (med delfrågor) kring olika elevtyper.  

 

Elev A kan ännu inte läsa och skriva ordentligt, och lever i en ”muntlig kultur”. 

Typelev A  

 Eleven tenderar att tänka i motsatspar och har ännu inte möjlighet att ordentligt nyansera erfarenheter. Om 
eleven sticker in handen under en kran med rinnande vatten så tolkas vattnet antingen som kallt eller varmt, att 
vattnet kan vara ljummet finns ännu inte riktigt med på kartan. 

 Att det i världen faktiskt förekommer nyanser är ett fenomen som elev A gärna möter i fantasin. I fantasin, 
och i de fantastiska berättelserna, kan motsatser utforskas så att eleven får en bild av att en nyans av kallt/varmt 
kan innebära något ljummet, eller att en nyans av liv/död kan innebära spöken. 

 Elev A har en god förmåga att tänka abstrakt, vilket man till exempel kan se genom att eleven lätt tar till sig 
att olika karaktärer i de fantastiska berättelserna och sagorna är bärare av abstrakta, binära, egenskaper 
(god/ond). För att eleven ska kunna prata om det abstrakta krävs dock stöd genom att det abstrakta presenteras 
på ett fantasistimulerande sätt och i form av något bakomliggande motsatspar. 

 Eleven använder gärna och väl metaforer, både när något speciellt ska berättas eller förklaras och i dagligt 
tal. Saker och fenomen i elevens omvärld tolkas nästan uteslutande genom likheter med andra saker och 
fenomen. 

 Eleven tycker mycket om språklig rytm och rim, och förstår lättare när något nytt målas upp i färgstarka 
bilder som det går att leva sig in i. 

 

Elev B håller på att erövra förmågan att läsa och skriva, och gör det snart ganska väl. 

Typelev B  

 Eleven fascineras av världens och mänsklighetens begränsningar (det outforskade) och funderar på saker som 
hur länge en människa egentligen kan hålla andan, eller hur gammalt ett träd kan bli. 

 Eleven tycker om att höra om hjältars bedrifter och har lättare att förstå saker om de görs 
personliga/presenteras i mänsklig skepnad. Hjälten blir, likt antikens gudar, bärare av egenskaper så som stort 
mod och exceptionell styrka. 

 Elevens syn på historia präglas av enskilda stora händelser och personer, vilka träder fram likt bjärta små 
bitar av fascinerande fakta, dramatiska händelser och hjältar. 

 Trots att det kan verka som att eleven, likt viss kvällspress, bara intresserar sig för det sensationella är målet 
med elevens slukande av sensationer att skapa en realistisk bild av världen med både dess ljusa och mörka sidor. 
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Elev C drivs av en längtan efter generalitet. Elevens ordförråd börjar fyllas med kappsäcksbegrepp och andra ord 
som krävs för ett mer abstrakt, teoretiskt tänkande*. Dessa ord har fått nya, mer exakta betydelser för eleven och 
används mer och mer i dagligt tal. Eleven behandlar gärna begreppen som om de hänvisade till någonting 
påtagligt/konkret. 

Typelev C  

 Eleven inser allt mer att eleven själv är en del av den komplexa helhet som utgör världen. Eleven genomgår 
en förändring av jagkänslan och börjar se sig själv som delar av processer och resultat av naturlagar, mänsklig 
psykologi, social interaktion, historia och så vidare. 

 Elevens vilja att generalisera visar sig också genom att, till exempel, historiska händelser allt mer betraktas 
som helheter, system och processer. För eleven hamnar förbindelserna mellan tingen allt mer i förgrunden. 

 Eleven tolkar allt mer verkligheten utifrån de möjligheter eleven ser, i stället för att som tidigare ha sett 
möjligheter utifrån hur verkligheten sett ut. Eleven är allvarlig, engagerad i ett socialt projekt och omgiven av 
människor som är oförmögna att se sanningen i det generella schema (de samband) som eleven själv kan se. 

 Ett allmänt drag hos eleven är att förutsätta att de generella scheman som används för att ge världen en 
ordning är sanna, men eleven rör sig mot en flexibel omvärdering av dessa scheman. 

 
*Ord av typen

absolut, abstrakt, analys, avsiktlig, begrepp, civilisation, deduktion, evolution, induktion, inneboende, kausalitet, 
klassifikation, konkret, koordination, kriterium, kultur, regelbundenhet, relativ, syntes, system, transcendental 

: 

 

 
 

Fråga 1 a 
Kategorisera dina elever som grupp, oavsett program, som mer eller mindre lika typeleverna ovan genom att 
fördela talet hundra (100) i lådorna nedan. En låda kan ha ett värde mellan noll (ingen likhet alls) och hundra 
(stämmer helt), men det sammanlagda värdet ska bli hundra. 

  Elev A  Elev B  Elev C   
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Fråga 1 b För dig som undervisar elever från flera olika program 

Tycker du att du kan se skillnader i elevtyp mellan de olika programmen? 

Jag ser inga skillnader mellan programmen 

Ja, elevtyperna på de olika programmen kan fördelas enligt nedan 

Program:   

  Elev A  Elev B  Elev C   

 

 

Program:   

  Elev A  Elev B  Elev C   

 

 

Program:   

  Elev A  Elev B  Elev C   

 

 
Använd kommentarsfältet längst ner i denna del om du behöver du mer utrymme. 

 
Fråga 2 a 

Upplever du att du kan se att det skett en utveckling/förändring av elevtyperna i en grupp när det är dags att ta 
studenten, jämfört med när eleverna började gymnasiet? 

Ringa in ditt svarsalternativ nedan 

(från 0 – Det har aldrig hänt till 10 – Varje år utan undantag) 

Det har aldrig hänt Varje år utan undantag 

 

0   2,5  5  7,5  10 

 
Fråga 2 b För dig som undervisar elever från flera olika program 

Vilka, om några, skillnader i förändring av elevtyp tycker du dig se programmen emellan (använd samma skala 
som ovan)? 

Program Svar 

Program Svar 

Program Svar 

Program Svar 
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Fråga 3 a  

Skulle du säga att den elevtyp som du tilldelat majoriteten av dina elever är typisk för ungdomar i deras ålder? 

 

Ja  Nej 

 
Fråga 3 b För dig som undervisar elever från flera olika program 

Stämmer svaret på fråga 3 a ovan för dina elever oavsett program? 

 

Ja  

 

Nej, inte då det gäller programmen nedan 

Program: 

 

jag tycker att elever i deras ålder vanligtvis är av elevtyp  A 

  B 

  C 

Program: 

 

jag tycker att elever i deras ålder vanligtvis är av elevtyp  A 

  B 

  C 

Program: 

 

jag tycker att elever i deras ålder vanligtvis är av elevtyp  A 

  B 
  C 
Fråga 4 

Upplever du att det, under din tid som lärare, har uppkommit en skillnad beträffande vilken elevtyp du möter då 
du undervisar på gymnasiet? 

Ringa in ditt svarsalternativ (från 0 – Ingen skillnad alls till 10 – En betydande skillnad) nedan. 

Ingen skillnad alls En betydande skillnad 

 

0   2,5  5  7,5  10 
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Kommentarer – B  

Här finns plats för kommentarer 
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Del C Planeringen 
Nedan följer beskrivningar av tre olika sätt att tänka inför och lägga upp sin lektionsplanering. 
Efter beskrivningarna följer tre frågor (med delfrågor) kring dessa förhållningssätt.  

 

1. Jag börjar med att identifiera vad som är viktigt och fängslande med ämnet; en sorts 
kärna. 

Planering 1  

2. Jag fortsätter med att hitta de motsatspar som bäst fångar in ämnets kärna. 

3. Jag organiserar innehållet så att det får formen av en berättelse. Berättelsen hjälper till att 
synliggöra de dramatiska skillnaderna inom motsatsparet. 

4. Jag sammanfattar min planering genom att bestämma mig för hur uttalad strukturen byggd 
på motsatser ska bli, och hur konflikten mellan motsatsparen bäst blir löst. 

5. Jag avslutar min planering genom att reda ut hur man kan veta att det som är viktigt med 
ämnet har förståtts och att eleverna har lärt sig innehållet. 

 

1. Jag börjar med att identifiera överskridande egenskaper (det otroliga, när saker går över 
gränserna – ”Guinness rekordbok”) som är centrala för ämnet – vilka egenskaper väcker 
störst förundran? Jag funderar över vilka bilder dessa egenskaper framkallar. 

Planering 2  

2. Jag fortsätter med att organisera ämnet så att det följer en narrativ (berättande) struktur.  

3. Jag inleder med någonting fängslande och överskridande, och behåller elevernas intresse 
genom att göra kopplingar till mänskliga och övermänskliga egenskaper. Jag letar också 
efter detaljer som är så intressanta att de kan undersökas in i minsta detalj av eleverna. 

4. Jag sammanfattar min planering genom att reda ut på vilka sätt ämnet kan få ett avslut 
som är till belåtenhet för eleverna. 

5. Jag avslutar min planering genom att reda ut hur man kan veta att eleverna har lärt sig 
innehållet, och att innehållet har engagerat och stimulerat elevernas fantasi. 

 

1. Jag börjar genom att fundera kring vilka generella scheman/teorier som skulle kunna 
förklara ämnet som helhet. Jag letar särskilt efter scheman som är dramatiska och som 
organiserar/ger mening åt en stor del av innehållet, men ser till att det jag fastnar för också 
berör mig själv känslomässigt och estetiskt. 

Planering 3  
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2. Jag fortsätter med att organisera ämnets innehåll så att det passar in i ett generellt schema 

3. Jag planerar att introducera avvikelser till det generella schemat, och tids nog att också 
erbjuda eleverna en alternativ tolkning av helheten som de kanske kan överväga. 

4. Jag sammanfattar min planering genom att fundera över hur jag kan arbeta för att 
undervisningen varken ska leda till att de världsuppfattningar eleverna redan bär med sig 
raseras eller cementeras. Jag vill att undervisningen ska vara en hjälp på traven så att 
eleverna framöver kan se att det ligger olika vetenskapliga antaganden bakom olika 
generella scheman och att de är ”sanna” ur olika perspektiv. 

5. Jag avslutar min planering genom att reda ut hur man kan veta att eleverna har förstått och 
lärt sig innehållet, samt tagit till sig något generellt schema, utvecklat det och fått någon 
förståelse för schemats begränsningar. 

 

 

 

Fråga 1 a 
Kategorisera din egen planering, överlag, efter om den är mer eller mindre lik alternativen 
ovan genom att fördela talet hundra (100) i lådorna nedan. 

En låda kan ha ett värde mellan noll (ingen likhet alls) och hundra (stämmer helt), men det 
sammanlagda värdet ska bli hundra. 

 

  Planering 1  Planering 2  Planering 3  

 

 

 

Fråga 1 b  
Här finns utrymme att, om du vill, förklara din fördelning ovan. Finns det särskilda delar av 
planeringsbeskrivningarna som stämmer väldigt bra, eller inte alls? Finns det delar av 
beskrivningarna ovan som du tycker är irrelevanta? 
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Fråga 2 

Ser din fördelning mellan olika planeringsalternativ olika ut beroende på om eleverna går sitt första, andra eller 
tredje år? 

Min fördelning av de olika planeringsalternativen (enligt fråga 1 ovan) 

påverkas inte 

Ja, min planering ändras enligt nedan 

År 1:   

  Planering 1  Planering 2  Planering 3  

 

 

År 2:   

  Planering 1  Planering 2 Planering 3  

 

 

År 3:   

  Planering 1 Planering 2  Planering 3   

 

 
Använd kommentarsfältet längst ner i denna del om du behöver du mer utrymme för att svara på fråga 2 och 
fråga 3. 

 

Fråga 3 För dig som undervisar elever från flera olika program 

Upplever du att du konsekvent förbereder din undervisning på olika sätt beroende på vilket program eleverna 
går? 

Inga skillnader mellan programmen 

 Ja, min planering ändras enligt nedan 

Program:   

  Planering 1 Planering 2  Planering 3  

 

 

Program:   

  Planering 1 Planering 2 Planering 3  

 

 

Program:   

  Planering 1 Planering 2 Planering 3  
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Kommentarer – C  
Här finns plats för kommentarer 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Demokratisk fostran 
Undersökningen, som riktar sig till gymnasielärare, intresserar sig för elevers moraliska och 
kognitiva utveckling kopplat till skolans uppdrag att fostra elever till demokratiska 
medborgare. 
 
Syftet med undersökningen är att se om det, baserat på de bedömningar lärare gör, går att se 
några samband mellan typ av gymnasieprogram och elevers utvecklingsnivå på dessa två 
områden. 
 
Sista svarsdag är 2009-11-19 
 
Tack för din medverkan! 
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Tre korta frågor till gymnasielärare 
Som en del av mitt examensarbete på den interkulturella lärarutbildningen vid Södertörns 
högskola genomför jag en kort undersökning bland gymnasielärare i Stockholms stad. Urvalet 
begränsas till de gymnasieskolor som presenteras på Stockholms stads webbplats, och till de 
lärare som har sina e-postadresser offentliga på respektive skolas webbplats. Förhoppningen 
är att samla så många lärarsvar som möjligt. 
 
Om du inte är gymnasielärare med arbetsplats i Stockholm har det begåtts ett misstag och jag 
ber dig vänligen bortse från detta mejl. 
 
Undersökningen består av tre korta frågor, där du som lärare ombeds bedöma dina elever 
genom att kryssa i ett av flera alternativ - eller genom att välja att en bedömning är omöjlig att 
göra. 
 
I examensarbetet, som delvis är teoriprövande, intresserar jag mig för elevers moraliska och 
kognitiva utveckling kopplat till skolans uppdrag att fostra elever till demokratiska 
medborgare, samt för lärares bedömningar av eleverna inom dessa områden. 
 
Om du som fått detta mejl är gymnasielärare skulle jag vara väldigt tacksam om du har 
möjlighet att delta i studien. Då undersökningen består av få frågor är det av extra stor vikt att 
många är villiga att delta. 
 
Du deltar genom att svara på frågorna direkt här nedanför, eller genom att följa länken i detta 
mejl till ett formulär. 
 
Svaren sammanställs elektroniskt och ställs mot varandra i en tabell. I undersökningen finns 
inget intresse för att ta reda på vilka individer som svarat, eller vilka skolor de som valt att 
svara arbetar på. 
 
Sista svarsdag är 24 november (tisdag vecka 48). Hoppas du har möjlighet att delta! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Lina Pilo 

 

Gymnasieprogram 
Program * Skulle du kategorisera programmet/programmen som du undervisar på som mer 
teoretiska eller praktiska?  

Studieförberedande / teoretiskt 

Yrkesförberedande / praktiskt 
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Moralutveckling 

Forskning har visat att det finns ett visst samband mellan lärares bedömning av elevers kunskapsmässiga 
förutsättningar (kapacitet) och elevers faktiska sociala eller moraliska utveckling. 
 
Lärarskattning * Du som lärare gör här en subjektiv, mycket grov bedömning av din elevgrupps 
kunskapsmässiga kapacitet utifrån elevernas receptivitet, kreativitet och minnesförmåga. Du avger ett samlat, 
gemensamt omdöme som du tycker stämmer för majoriteten av eleverna i elevgruppen.  

1 Klart under medel 

2 Under medel 

3 Medel 

4 Över medel 

5 Klart över medel 

Variationerna inom gruppen är så stora att det är omöjligt att göra en samlad bedömning. 

 

Kognitiv utveckling 

Du som lärare gör här en subjektiv, mycket grov bedömning av din elevgrupps kognitiva utvecklingsnivå utifrån 
elevbeskrivningarna nedan. 
 
Lärarskattning * Du avger ett samlat, gemensamt omdöme som du bäst tycker stämmer för majoriteten av 
eleverna i elevgruppen. Alternativen beskriver elevstereotyper, och ingen enskild elev eller grupp kan förväntas 
helt passa in på beskrivningarna.  

Eleverna tycker mycket om språklig rytm och rim, och tänker gärna i motsatspar. Eleverna förstår och lär sig 
lättast när fantasin stimuleras och nyheter jämförs med det eleverna redan vet. 

Eleverna fascineras av mänsklighetens och världens begränsningar, samt det fantastiska och hjältar av olika slag. 
Eleverna har svårt att se samband mellan exempelvis olika historiska händelser, och har heller ingen ordentlig 
förståelse för vilken deras egna roll/plats i världen är. 

Eleverna drivs av en längtan efter generalitet och håller på att fylla sina ordförråd med de abstrakta begrepp som 
behövs för att kunna diskutera generella frågor. Eleverna ser sig själva allt mer som resultat av naturlagar, psykologi, 
social interaktion, och så vidare, och ser gärna de samband de hittar i världen som sanningar. 

Eleverna har en flexibel inställning till generella scheman och inser att teorier kan ha olika utgångspunkter. 
Eleverna kan behandla samma fråga ur olika perspektiv, och ha distans både till frågan i sig och till sig själva och sin 
tolkning. 

Variationerna inom gruppen är så stora att det är omöjligt att göra en samlad bedömning. 
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