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Abstract 

Jansson, J (2013). Hegemoniska diskurser i gymnasieskolans verksamhetssystem och 
betydelsen av dessa för gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens: En 
diskursanalytiskt inspirerad studie från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på 
hegemoniska strukturer: Högskolan i Gävle. Gävle.  

The aim with this study is to describe hegemonic discourses which can be seen in text that 
governs the content in the upper secondary school business systems concerning the 
illustration of the ideal society citizen and to describe the upper secondary school business 
systems' importance for high school students developing of democratic competence.  

In the analysis of the texts that govern the upper secondary school business systems has the 
choice of method been inspired of the discourse analysis and in order to describe the upper 
secondary school business systems' importance for high school students developing of 
democratic competence has a focus group interview been used.  

The result of the study shows that a discursive fracture, concerning the illustration of the ideal 
society citizen, can be considered as lasting in the text that governs the upper secondary 
school. One discourse includes characteristics like solidarity and responsibility knowing in 
relation to the other there freedom of choice, individualization and konkurens is boredom 
words. Concerning the upper secondary school importance for high school students 
developing of democratic competence shows the study that deliberative conversations has a 
big importance and that the upper secondary school is a social arena that part's can seems 
constructive but also destructive concerning developing of democratic competence. The study 
has also shown that the upper secondary school replicates one destructive relation between 
vertical and horizontal knowledge discourse. This relation can be considered as an 
explanation to origin and maintaining of segregation and socio-economic differences. 
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Abstrakt 

Jansson, J (2013). Hegemoniska diskurser i gymnasieskolans verksamhetssystem och 
betydelsen av dessa för gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens: En 
diskursanalytiskt inspirerad studie från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv med fokus på 
hegemoniska strukturer: Högskolan i Gävle. Gävle  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hegemoniska diskurser i texter som styr innehållet i 
gymnasieskolans verksamhetssystem avseende illustrationen av den ideala 
samhällsmedborgaren samt att beskriva gymnasieskolans verksamhetssystems betydelse för 
gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens. 

I analysen av texterna som styr gymnasieskolans verksamhetssystem har valet av metod 
inspirerats av diskursanalysen och för att kunna beskriva gymnasieskolans 
verksamhetssystems betydelse för gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens har 
en fokusgruppintervju använts. 

Resultatet av studien visar att ett diskursivt brott, avseende illustrationen av den ideala 
samhällsmedborgaren, kan betraktas som varande i de texter som styr gymnasieskolan. Den 
ena diskursen inkluderar karaktärsdrag hos människan som solidaritet och ansvarskännande i 
förhållande till den andra där valfrihet, individualisering och konkurens är ledord. Beträffande 
gymnasieskolans betydelse för gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens visar 
studien att deliberativa samtal har stor betydelse samt att gymnasieskolan är en social arena 
som dels kan verka konstruktivt men också destruktivt avseende utvecklande av demokratisk 
kompetens. Studien har också visat att gymnasieskolan reproducerar ett destruktivt 
förhållande mellan vertikal och horisontell kunskapsdiskurs. Detta förhållande kan betraktas 
som en förklaring till uppkomst och upprätthållande av segregation och socioekonomiska 
skillnader.  
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1 Inledning 
Begreppet demokrati har förmodligen en positiv innebörd för de flesta svenska medborgare. 
Det är också ett begrepp som inom flera vetenskapliga discipliner förefaller vara relativt väl 
utforskat. Jag använde democracy som sökord i Discovery och fick då över 302 000 träffar 
och om democracy används som sökord på Google resulterar det i cirka 300 miljoner träffar. 
Detta kanske kan säga något om demokratins relevans som samhällsfenomen. 

Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, menar att demokrati inte 
är något att sträva efter. Demokrati är istället något som av medborgarna måste återskapas och 
hållas vid liv i alla sociala kontexter som människan befinner sig i under sin livstid (Lundquist 
2001). Demokrati kan vidare beskrivas som en kultur, en kultur som återskapas och utvecklas 
via sociala praktiker, processer och strukturer på olika nivåer i samhället(March, Olsen 
1997).Demokrati kan således förstås som en process som måste hållas vid liv, en kultur som 
återskapas och utvecklas i olika sociala sammanhang. Vad är då enligt detta antagande 
centralt för en demokratis existens? Enligt min mening det erfarande subjektet, människan. 
Utan människan kan det inte finnas några sociala kontexter vari demokratin får mening och 
innebörd. 

För att återgå till hur demokrati kunde beskrivas och förstås, som en kultur vilken lever och 
utvecklas i sociala praktiker, blir det åtminstone inte taget ur sitt sammanhang att hävda att 
demokrati står i ett intimt förhållande till lärande. Kanske dessa begrepp inte ens helt går att 
separera från varandra? Det finns all anledning att anta att det ligger en viss rimlighet i denna 
hypotes. I Utbildningsvetenskapliga kommitténs underlag till Vetenskapsrådet beträffande 
forskningsstrategi beskrivs vad som är av relevans för en demokratisk samhällsutveckling. 
Det uttrycks som att det är lärande och utbildning som ger de efterfrågade effekterna. Lärande 
och utbildning sägs leda till aktivt kunskapssökande subjekt som, enligt Dahlstedt (2007), är 
en förutsättning för deltagande i samhällets olika demokratiska processer. 

Vetenskapliga kommittén menar att utbildningssystemet har ett övergripande ansvar för att 
bidra med de mentala verktyg som människan behöver för att kunna vara aktiva medborgare i 
det demokratiska samhället (Vetenskapsrådet, 2013). Skolan har alltså ett stort ansvar för 
förmedlingen av de intellektuella och praktiska redskap som krävs för ett aktivt deltagande i 
samhällets olika demokratiska beslutsprocesser. 

Inledningsvis antyddes att demokrati som samhällsfenomen och begrepp är väl utforskat och 
då kan frågan såklart vara berättigad vad denna studie skulle kunna tänkas tillföra 
kunskapsproduktionen på området? En övervägande del av forskningen avseende demokrati 
är, som tidigare nämnt, från den statsvetenskapliga forskningen. Denna forskning tar ofta 
avstamp i partipolitiken och politisk styrning eller implementering av politiska och 
demokratiska processer (Ericsson, 2006). Det saknas dock tillräckligt med forskning gällande 
demokrati i förhållande till lärande och kunskap. 

Det finns dock ett antal studier inom det pedagogiska forskningsfältet som berör förhållandet 
mellan demokrati, kunskapsbildning och kompetens. Ett återkommande begrepp i dessa 
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sammanhang är demokratisk kompetens. Enligt läroplanen för gymnasieskolan skall eleven 
efter en gymnasial examen besitta en sådan kompetens (Skolverket 2001:a). Forskningen 
visar att deliberativa samtal i skolan är nyckeln för att eleverna skall kunna utveckla 
demokratisk kompetens (se bl.a. Englund, 1986; Fritzell, 2003; Larsson, 2007; Oscarsson, 
2005). Deliberativa samtal kan beskrivas som ett samtal som förs inom ramarna för 
överväganden och argumentation för ett visst ställningstagande rörande exempelvis ett etiskt 
eller moraliskt dillemma vari det på förhand inte finns några givna ”rätt” eller ”fel” (Englund, 
1986; Habermas 1995). Om vi nu vet detta, att deliberativa samtal har denna effekt, har då de 
elever som lämnar gymnasieskolan denna kompetens? Kommer de att kunna behärska 
demokratins deliberativa dimension och leva upp till samhällets förväntningar och läroplanens 
krav? Är dessa ungdomar de ”önskade” samhällsmedborgarna? 

Det finns anledning att misstänka att så inte är fallet (Gerwall, 2003). Men vilka är egentligen 
de ”önskade” samhällsmedborgarna och vilket är talet om de önskade samhällsmedborgarna? 
Hur kan talet om de önskade samhällsmedborgarna påverka utvecklandet av demokratisk 
kompetens? 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hegemoniska diskurser i texter som styr innehållet i 
gymnasieskolans verksamhetssystem avseende illustrationen av den ideala 
samhällsmedborgaren samt att beskriva gymnasieskolans verksamhetssystems betydelse för 
gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens. För att kunna uppfylla detta syfte 
formuleras forskningsfrågorna vilken/ vilka diskurser i texter som styr gymnasieskolans 
innehåll konstituerar diskursiva hegemonier i gymnasieskolans verksamhetssystem avseende 
den ideala samhällsmedborgaren? Vilka karaktärsdrag tillskriver gymnasister den ideala 
samhällsmedborgaren samt hur skall denna agera i den sociala världen och hur kan den 
deliberativa miljön i gymnasieskolans verksamhetssystem beskrivas?  

2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer tidigare texter, forskning och styrdokument inom området att 
presenteras och behandlas. Detta för att åskådliggöra den centrala betydelsen av demokrati 
och demokratisk kompetens för skolan. 

2.1 Demokratibegreppet 
Begreppet demokrati härstammar från det grekiska språket och har funnits som begrepp sedan 
500 talet f. Kr. Demokrati betyder utifrån en schematisk beskrivning folkstyre. I 
demokratibegreppet finns det placerat grundläggande värden som de mänskliga rättigheterna 
och andra värden som har en central betydelse för människans agerande i den sociala världen 
(Ahokas, 2010). Det beror kanske på begreppets centrala betydelse för dels den enskilde 
människan men också samhället att det har bidragit till och bidrar till partipolitiska 
diskussioner i bland annat riksdagen där det till exempel kan debatteras om hur mycket 
inflytande staten i olika sammanhang bör ha över medborgarna. Demokratibegreppets 
komplexitet och mångsidighet är slående och tolkningarna gällande dess innebörd är många. 
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Inte bara ur ett partipolitiskt perspektiv utan också över gränserna till olika vetenskapliga 
discipliner ända ner till den enskilda människan (Lundquist 2001). 

I forskningen beträffande demokrati som samhällsfenomen kommer kontinuerligt begrepp 
som deliberativ demokrati, deltagardemokrati samt valdemokrati upp som centrala begrepp 
(Dahl, 1989, Oscarsson, 2003, Oscarsson, 2005). Valdemokrati är grundstenen i den svenska 
demokratiska kulturen som bland annat återskapas i sociala praktiker i forma av kontinuerligt 
och återkommande val där medborgarna väljer de politiska representanter som de finner 
lämpliga. På detta vis påverkar medborgarna det politiska livet. Deltagardemokrati krävs i 
valdemokratin då den definierar det politiska deltagande med avseende på kvantitet. Det finns 
med andra ord förväntningar på att svenska folket skall vara delaktiga i en av de mest 
grundläggande demokratiska processer som finns, de allmänna valen (Oscarsson, 2005). 
Deliberativ- demokrati handlar om kvalitet till skillnad från deltagardemokratin. Via samtal 
om demokrati och demokratiska samtal skall medborgarna i dialog och argumentation vaska 
fram det mest lämpade förslaget. I en utopisk värld leder detta fram till ett beslut baserat på 
konsensus där förnuftet segrat (Roth, 2003) 

      Dessa ”demokratiformer” skall inte ses som konkurrenter till varandra och inte heller 
behandlas som autonoma i förhållande till varandra. De är beroende av varandra för att det 
demokratiska systemet med dess processer och strukturer skall kunna fungera (Oscarsson, 
2005). 

2.2 Demokratin och skolan: Individualisten eller den praktiskt kloke? 

Att det via läroplanen, en mängd propositioner och olika utbildningsreformer målas upp en 
bild av den ideala samhällsmedborgaren är inget nytt fenomen. Faktum är att det gjordes flera 
hundra år innan Kristus födelse. Allt från Aristoteles ide om den praktiska klokheten 
(medborgaren måste förstå konsekvenserna av sina handlingar i förhållande till hur de 
påverkar andra människor) där medborgaren tillhör staten till de mest liberala 
föreställningarna som bottnar i individens autonomi i förhållande till staten (Stensmo, 2007).  

Skolan har, som tidigare nämnt, något av en nyckelroll när det kommer till återskapandet av 
demokratin som en del av vår kultur. Efter andra världskrigets slut har ordet demokrati 
förekommit som ett betydande tema i samtliga av skolans läroplaner (Carlsson, 2006). 
Skolans uppdrag att återskapa demokratiska värderingar och förhållningssätt inom ramarna 
för den svenska kulturen har varit och är en gemensam nämnare för alla verksamhetsställen i 
skolans värld. Detta skall återskapas genom att  

Förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla 
kunskaper. Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, 
som aktivt deltar i och utvecklar yrkes och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra 
till elevernas allsidiga utveckling (Utbildningsdepartementet, 2011). 

 Skolan har även ett ansvar för att återskapa demokratin genom att mediera1

                                                           
1 Begreppet mediera kommer att anknyta till Wygoskiljs socialkonstruktivistiska ide om hur kunskap överförs. 
När kunskap medieras överförs den inte ”rakt av”, den kopieras inte. När kunskap medieras så har kunskapen 
varit föremål för ett tolkande subjekts erfarande. När kunskapen medieras vidare av detta tolkande subjekt blir 
den åter ett föremål för ett tolkande subjekts erfarande. Med andra ord: kunskap när den medieras kan skifta i 
innebörd och innehåll då mediering bör förstås som en social process (Kroksmark, 2012).    

 de resurser som i 
framtiden kommer göra att individen har 
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Förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- 
och arbetsliv (Skolverket, 2011 s11).  

Faktum är att det också står i läroplanen att skolans verksamhet som helhet skall bidra till 
återskapandet av demokratin (Skolverket, 2011). Jag menar därför att det inte förefaller sig 
vara en speciellt vågad hypotes att påstå att skolan som verksamhet men också som 
organisation, har en nyckelposition när det kommer till att realisera bilden av den ideala 
samhällsmedborgaren. Men vad är då detta för bild? Hur återspeglar den sig i läroplanen? 
Dahlstedt (2007) menar att den ideala samhällsmedborgaren som implicit illustreras i olika 
läroplaners innehållsbeskrivningar och andra texter som i detta avseende har en relevans för 
gymnasieskolan är det aktivt kunskapssökande subjektet som kan ta sig fram i 
samhällssystemet. En person som är aktiv i sitt lärande under hela sin livstid, så kallat 
livslångt lärande. Ekman (2007) menar utifrån bland annat detta att ansvarskännande är 
centralt. Eleven måste känna ansvar för sitt deltagande i olika demokratiska processer och i 
samhällslivet (Ekman, 2007). 

Om vi då stannar upp och ger lite tid för reflektion kring dessa ställningstaganden! Kan detta 
verkligen stämma? Vad står det de facto i läroplanen? Det står dels att den enskilde individen 
som lämnar gymnasieskolan skall vara ansvarskännande helt enligt Ekmans (2007) tolkning 
men det står också att gymnasieeleven skall kunna vara delaktig i utvecklingen dels 
beträffande arbetslivet/ yrkeslivet men också samhällslivet vilket bekräftar Dahlstedts (2007) 
antagande om den aktivt kunskapssökande individen. Riksdag och regering (beslutar om 
läroplanens innehåll) önskar alltså att människan som lämnar gymnasieskolan skall vara ett 
aktivt kunskapssökande subjekt med ansvarskännande jämt emot yrkes- och samhällslivet 
samt vara aktivt deltagande i utvecklingen av demokratiska beslutsprocesser och i 
utvecklingen av yrkes- och samhällsliv. 

Det tema som utkristalliserat sig är relativt tydlig med avseende på individens förhållande till 
staten, samhället och yrkeslivet. Den enskilde skall förvisso bli ett aktivt kunskapssökande 
subjekt men av anledningen att det skall falla till nytta för samhället och yrkeslivet. Det skall 
falla till nytta för andra människor, strukturer och system. Det är trotts allt en relativt klar 
illustration över vad det politiska livet vill ha för typ av medborgare som ska återskapa och 
utveckla samhällets demokratiska processer, samhällsliv och yrkesliv. Eller kan det verkligen 
tolkas som varande, logiskt och kristallklart? 

Under de tre senaste decennierna har det genomförts en relativt omfattande reformering av 
utbildningssystemet med slagord om decentralisering och valfrihet. Reformeringen av 
utbildningssystemet har resulterat i att individen har fått ett större inflytande genom ökad 
valfrihet, detta åtminstone i retoriska termer. Individen kan byta skola och 
utbildningsinriktning i stort sätt efter behag. Detta har skapat konkurrens mellan skolor och 
kommuner vari elever ses som ”kunder” och utbildning som en handelsvara likt vilken som 
helst på handelsmarknaden (Dahlstedt, 2007). Det finns dock anledning att inte resonera i 
dessa termer avseende utbildning då den bara delvis kan påstås regleras likt andra varor på en 
reell handelsmarknad. Lund (2006) skriver att utbildningsmarknaden bör liknas vid en 
”kvasimarknad” som besitter en mer reglerad struktur i förhållande till den reella marknaden. 
I en kvasimarknad likt gymnasieskolan kan förvisso eleverna välja utbildning men 
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utbildningens innehåll styrs av staten, ekonomiska transaktioner genomförs inte mellan skolor 
och föräldrar/elever och kommunala skolor konkurrerar förvisso om elever men de 
ekonomiska ramarna för de kommunala skolorna är förhållandevis ”luddiga” i relation till 
privata aktörer (Le Grand, 1991). Kvasimarknaden ger dock skolor och kommuner utrymme 
att profilera sig med hänsynstagande till den lokala arbetsmarknaden, det skapas en lokal 
kvasimarknad (Lund, 2006). Detta kan i praktiken innebära att en kommun med en stark 
bilindustri kan profilera den lokala utbildningsmarknaden efter de utbildningsvillkoren som 
en stark bilindustri kräver och i en kommun där tjänstesektorn är dominerande kan den lokala 
utbildningsmarknaden anpassas efter tjänstesektorns struktur och villkor.  

Nylund (2011) gör en åtskillnad mellan horisontell och vertikal kunskapsdiskurs. Den 
horisontella är knuten till specifika handlingar som inte kan omsättas och användas i andra 
sammanhang än det den specifika färdigheten är förbunden till medan den vertikala kan 
användas i flera olika kontexter och utvecklar generella reflektiva färdigheter (ibid). Detta 
reproducerar befintliga lokala klass och maktstrukturer genom att den lokala 
utbildningsmarknaden medierar en vertikal eller horisontell kunskapsdiskurs. Exempel på den 
vertikala kunskapsdiskursen kan vara färdigheter av teoretisk karaktär som förmågan att 
kunna föra abstrakta resonemang och exempel på den horisontella diskursen kan vara 
utvecklandet av färdigheter rörande bilreparationer. Det förhåller sig alltså på det viset att den 
vertikala diskursen och de färdigheter som utvecklas i dess ljus är implicit förbunden till en 
materiell värld medan den horisontella är explicit förbunden till en materiell värld (ibid).  

Dessa diskurser är också knutna till sociala och socioekonomiska klasser och diskurserna 
konstituerar därmed de maktstrukturer som återskapar dessa klasser (Bernstein, 2000). 
Hypotesen att den lokala kvasimarknaden, beroende på den rådande lokala arbetsmarknadens 
kultur (”industri” eller ”tjänstestad”), gynnar en vertikal eller horisontell kunskapsdiskurs som 
återskapar de maktstrukturer som konstituerar befintliga socioekonomiska och sociala klasser 
är mot bakgrund av detta fullt rimlig. Att som blivande gymnasist medvetet ta hänsyn till 
dessa maktstrukturer kan vara mycket begärt. Den blivande gymnasisten har dock, enligt 
decentraliseringsreformerna, kompetens nog att ”konstruera” och fatta egna beslut avseende 
sin egen utbildning (Lindblad & Lundahl 2001). Det finns dock starka belägg för att kunna 
hävda att den gemene niondeklassaren inte klarar av att fatta denna typ av komplexa beslut 
(Loven, 2000). 

Har konsekvenserna av detta har blivit att skolans uppdrag som en organisation och 
verksamhet som återskapar demokratin inom ramarna för vår kultur får stå tillbaka för andra 
meningsskapande handlingar som implementerar en annan diskurs? En diskurs där 
individualisering och valfrihet är centrala begrepp och gymnasieskolan ses som en individuell 
språngbräda i livet, i stort sätt frigjord från skolans roll som uppfostrare av medborgare, 
skolans roll som vägvisare (Lindblad & Lundahl 2001). 

Utbildningsreformerna har alltså, mot bakgrund av Lindblad och Lundahls (2001) 
resonemang, resulterat i ett gymnasieval där gymnasieutbildningen blir ett uttryck för 
individuella önskemål. Individuella önskemål som påverkas av den rådande lokala 
kvasimarknaden och återskapar vertikala och horisontella kunskapsdiskurser som i sin tur 
reproducerar sociala och socioekonomiska strukturer. Det kan alltså röra sig om ett 
reproducerande av strukturer som mer eller mindre leder till ett utanförskap. Samtidigt 
framgår det i läroplanen att individen efter avslutad gymnasieutbildning skall vara 
ansvarskännande jämt emot samhället. Bilden av den ideala samhällsmedborgaren blir, enligt 
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mig, något suddig. Dess tvetydighet bekräftas även av vetenskapliga studier på området 
(Englund, 1999).  

Vem är då studenten som lämnar gymnasieskolans väggar? Är det den konkurrerande 
individualisten eller är det individen som känner ansvar för samhällsutvecklingen?  

2.3 Demokratisk kompetens 

Citat som tidigare presenterades vittnar om ett krav på att individen som lämnar gymnasiet 
skall ha en förmåga att i olika sociala kontexter handla demokratiskt. Denna förmåga kan 
kallas för demokratisk kompetens (Gerrvall, 2003). Skolverket definierar demokratisk 
kompetens på följande vis 

Demokratisk kompetens innebär att kunna reflektera kring, känslomässigt 
bearbeta, förhålla sig till och agera utifrån de grundläggande demokratiska 
värdena (värdegrunden). Demokratisk kometens innefattar också att kunna delta 
i och påverka demokratiska beslutsprocesser. Förmågan att kunna kommunicera 
med andra i svåra och komplexa frågor, även där uppfattningar och åsikter går 
isär, sätts här med i centrum (Skolverket 2001a, s3-4). 

Demokratisk kompetens handlar alltså om reflektion och kommunikation, begrepp som kan 
härledas till något kvalitativt precis som i den deliberativa demokratin som Oscarsson (2003, 
2005) och Dahl (1989) skriver om. Det handlar också om att kunna delta i och påverka 
demokratiska beslutsprocesser vilket anknyter till det som Oscarsson (2003, 2005) och Dahl 
(1989) kallar deltagar- och valdemokratin.  

2.4 Bedöma demokratisk kompetens: Omöjlighet eller utmaning?  

Bedömning kan likt många andra normativa begrepp innehålla olika kvalitéer och innebörder. 
Vi kan anta en position avseende bedömning som skapar en distans mellan bedömare och 
bedömd och detta gör vi mest naturligt genom att formalisera och standardisera bedömningen. 
Formulera kunskapskrav och konstruera bedömningsmatriser (Gerwall, 2003). Om vi inte 
bedömer enligt ovanstående antagande om vad bedömning är hur ska vi då bedöma? 

Faktisk, så kan vi också anta en intersubjektiv position gentemot bedömning, en bedömning 
som kanske mer handlar om att i högre grad grunda den på sociala interaktioner mellan 
människor som inte är beroende av hur den enskilde positionerar/blir positionerade i 
förhållande till bedömnings-begreppet (bedömare eller bedömd). Bedömning blir då genast ett 
naturligt inslag för varje social arena (Gerwall, 2003). 

Dessa två typer av betraktelsesätt beträffande bedömning blir nästan motpoler i förhållande 
till varandra och illustrerar därmed två helt olika sätt att förstå och tolka begreppet bedömning 
på. 

De båda ovanstående betraktelsesätten gällande bedömning har använts som grund för de 
studier som har försökt bedöma demokratisk kompetens. De studier som har försökt bedöma 
demokratisk kompetens utifrån formaliserad bedömning använde sig vanligtvis av enkäter/ 
frågeformulär vars syfte var att mäta vissa utpekade kognitiva förmågor. Det kunde 
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exempelvis röra sig om olika intellektuella färdigheter som förmågan att kunna beskriva, 
analysera, argumentera för och försvara antaganden i olika moraliska dilemman. (se bland 
annat Skolverket 2001;Torney et. al, 2001; National Assesement Govering Board 1999). 

Vad finns det då för problem med dessa studier? Ett av de problemområden som kan lyftas är 
att empirin bara kan generera resultat med avseende på vad individen tycker eller åtminstone 
påstår sig tycka i en specifik fråga. Detta framgår också i utvärderingar av dessa studier (se 
bland annat Black, 2001). Vad hade resultatet blivit om det ägt rum en interaktion, ett 
deliberativt samtal mellan olika personer? Frågan som skulle kunna ställas i dessa 
sammanhang är om deliberativa samtal kan förstås som en nödvändighet för demokratins 
återskapande? (Englund, 1999). 

Om studierna istället ses ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där kunskap, kompetens och 
lärande existerar, återskapas och utvecklas via sociala interaktioner i specifika sociala 
praktiker så måste, som jag ser det, bedömning av demokratisk kompetens behandlas 
annorlunda. Frågan är hur? 

Som nämnts finns det anledning att tro att deliberativa samtal skapar en kultur inom sociala 
praktiker som gynnar utvecklande av demokratisk kompetens. Det finns försök att bedöma 
demokratisk kompetens som knyter an till den deliberativa iden, dessa knyter också an till det 
intersubjektiva antagandet om bedömning. Dessa försök i en mer genomarbetad och 
fullständig form lyser till stor grad med sin frånvaro men det finns några exempel där denna 
koppling är påbörjad. 

Ett av dessa försök som genomfördes på en svensk gymnasieskola sätter den sociala 
interaktionen mellan människor i centrum. Det handlar om att via ett moraliskt dilemma göra 
individuella och kollektiva ställningstaganden som sedan blir föremål för ett deliberativt 
samtal. Det deliberativa samtalet skall sedan individuellt och kollektivt utvärderas och 
redovisas i en skriftlig framställning. Processen genomförs under observation av läraren och 
bedömningen baseras dels på den skriftliga framställningen men också på lärarens 
observationer av den deliberativa processen (Gerwall, 2003). 

Bedömningen kommer till uttryck i form av kvalitativa kategorier som framställs som olika 
nivåer av demokratisk kompetens. Dessa kategorier är individ centrerad hållning: vad är 
fördelaktigt för den enskilde? gruppcentrerad hållning: vad är fördelaktigt för den egna 
gruppen? och den högsta nivån av demokratisk kompetens, rättvisegrundad hållning: vad är 
till fördel för alla, inte bara individen eller den egna gruppen? I en studie av Gerwall (2003) 
konstaterades ett empiriskt resultat som talar för att den demokratiska kompetensen var 
bristfällig.  

2.5 Skolan och eleverna: Differentiella demokratiska värderingar 

Som tidigare nämnt har det framkommit att det finns klara brister i elevernas sätt att reflektera 
och samtala kring moraliska dimensioner av ett problem (Gerrvall, 2003). Det har också 
framkommit att elevers värderingar i förhållande till skolans värdegrund med avseende på 
demokrati hamnar relativt långt ifrån varandra exempelvis beträffande solidaritet (Oscarsson, 
2005) men det finns anledning att anta att det även kan finnas variationer beroende av vilket 
gymnasieprogram individen studerar vid. Det finns studier som visar på att gymnasister vid 
högskoleförberedande program har en övervägande mer positiv inställning till deltagande i 
allmänna val i förhållande till ungdomar på yrkesförberedande program (Ekman, 2007). 
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Skulle det kunna röra sig om olika ”demokrati kulturer” som återskapas via sociala 
interaktioner beroende av vilken programinriktning som väljs? Enligt Ekman (2007) finns det 
mycket som talar för detta. Dock förefaller inte hypotesen att dessa differentiella ”demokrati 
kulturer” redan innan gymnasietiden har varit föremål för socialt återskapande. Detta då de tre 
senaste decennierna av utbildningsreformer gett möjlighet och upphov till blivande 
gymnasisters självsorteringar avseende identitet vid valet av gymnasieprogram (Sandell, 
2007). Det kan med andra ord förhålla sig på det viset att blivande gymnasister mot bakgrund 
av uppfattningen om sin egen identitet sorterar in sig själva i dessa differentiella ”demokrati 
kulturer” via gymnasievalet.      

2.6 Deliberativa samtal 

Utifrån de resultat som nåts i de studier som hittills diskuterats i bakgrundskapitlet avseende 
deliberativa samtal så kan frågan vara relevant hur vida det deliberativa ”förhållningssättet” 
kan vara svaret på hur individen och kollektivet utvecklar demokratisk kompetens? 

Begreppet deliberativ härstammar från latinet och kan som sådan översättas till att rådslå eller 
överväga (Premfors, & Roth, 2004). Tidigare berördes Aristoteles ”praktisk klokhet” och det 
kan även vara befogat att omnämna honom avseende deliberativa samtal. Aristoteles ansåg att 
deliberation var en nödvändighet i en dialog eller argumentation där människan i en specifik 
kontext behöver placera olika alternativ/argument i förhållande till varandra där utfallet blir 
ett visst beslut (Stensmo, 2007).  

Deliberation handlar följaktligen om att placera argument i förhållanden till varandra inom 
ramarna för en diskussion där resultatet/utfallet skall bli ett beslut. En deliberativ 
utgångspunkt avseende demokrati gör anspråk på en mer dynamisk betraktelse där demokratin 
förstås som ett levnadssätt eller en kultur. Om vi återgår till frågan om det deliberativa 
samtalet kan utveckla demokratisk kompetens så blir det lättare att ge ett svar och ett motiv 
om utgångspunkten tas i en specifik social arena. Denna studie koncentrerar sig på 
gymnasieskolans sociala praktik varför det är lämpligt att använda denna som exemplifiering. 

Dysthe (1996) menar att deliberativa samtal kan användas i klassrummet för att uppnå ett 
socialt samspel mellan elever och lärare och elever emellan. Frågor av autentisk art måste 
behandlas, alltså frågor utan ett givet svar om vad som förefaller vara ”rätt” eller ”fel”. Dessa 
frågor kommer då på ett naturligt sätt att öppna för dialog och diskussion utan några, på 
förhand, givna eller bestämda svar.  

Det rör sig alltså om en pedagogik som tränar/lär människan hur man skall vara delaktig i 
frågor som är av relevans för dem. Det handlar inte om att vara delaktig i elevråd och 
liknande strukturer utan om att kontinuerligt föra deliberativa samtal inom ramarna för 
undervisning och andra sociala kontexter (Roth, 2004). Det finns även starka empiriska 
belägg för antagandet att deliberativa samtal är utvecklande för individens och kollektivets 
demokratiska kompetens och flertalet studier framhåller just detta (se bl.a. Fritzell, 2003; 
Englund, 1986; Larsson, 2007). 

En deliberativ miljö vari det deliberativa samtalet kan existera uppstår inte ur ett vakuum, det 
är något som måste skapas. Det måste också skapas under viss grundläggande premisser som 
ömsesidig respekt för medmänniskan samt att alla yttranden måste få vara en del i det 
deliberativa samtalet (Arneback, 2012). 
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2.7 Tidigare forskning – val av design 

Tidigare forskning visar att det finns all anledning att betvivla gymnasieungdomars 
demokratiska kompetens som varande hög (se bl. a Gerwall, 2003) men också att graden av 
demokratisk kompetens varierar i förhållande till vilket program eleven går (Ekman, 2007). 
Det finns även anledning att anta att den lokala kvasimarknaden som uppstår återskapar 
arbetsmarknads relaterade kulturer (Lund, 2006) som i sin tur genererar antingen en vertikal 
eller horisontell kunskaps diskurs och den inbördes variationen mellan dessa diskurser 
återskapar differentiella sociala och socioekonomiska strukturer (Bernstein, 2000). 
Deliberativa samtal har förståtts som ”kärnan” till utvecklingen av demokratisk kompetens (se 
bl. a Fritzell, 2003; Larsson, 2007; Roth, 2004; Englund, 1986) men deliberativa samtal kan 
också förstås som verktyg för kritiskt tänkande och frigörande från maktstrukturer (Bjerg, 
2006; Habermas, 1995). Maktstrukturer likt resultatet av polariseringen mellan vertikal och 
horisontell kunskapsdiskurs. Dessa maktstrukturer beskrivs som i första hand kommande från 
olika politiska processer. 

Politiska processer är inte en endimensionell företeelse. Det handlar om att många olika 
intressen måste tas hänsyn till när beslut fattas och reformer genomförs (Bjerg, 2006). Frågan 
kan då ställas vilka intressen som formar gymnasieskolans innehåll och hur de påverkar 
läroplaner och utbildningsreformer? Detta är givetvis en oerhört komplex fråga och det finns 
inte utrymme för ytterligare avhandling av detta i denna relativt begränsade text. Men när allt 
kommer omkring så är det texter som läroplaner och utbildningsreformer som officiellt skall 
styra skolan i dess två dimensionella uppdrag att dels uppfostra samhällsmedborgare men 
också utveckla elevernas ämneskompetens. Det kan dock som en notis nämnas att antalet 
dimensioner i skolans uppdrag går att diskutera. Landahl (2006) frångår den dualistiska 
indelningen av skolans dimensioner genom att beskriva en tredje dimension, omsorg. Denna 
tredje dimension utgör ett grundläggande antagande om att skolans uppdrag bör förstås som 
något mer komplext än det samhällsuppdrag som idag finns formulerat i bland annat GY 11. 
Omsorgsdimensionen knyter an till den uppfostrande sociala dimensionen men vidgar dess 
betydelse. Den uppfostrande dimensionen handlar om att mediera samhällets demokratiska 
värden och normer i relation till omsorgen som syftar till att reducera elevernas lidande och 
ohälsa. Med andra ord får omsorgsdimensionen sin legitimitet av elever som inte mår bra, 
elever som lider (Landahl, 2006).  

Syftet med uppsatsen är bl. a att undersöka gymnasieskolans betydelse för demokratisk 
kompetens, en kompetens som tillhör den sociala dimensionen av skolans uppdrag. Det blir 
med detta som grund av hög relevans att läsa och tolka politiska texter som officiellt styr 
gymnasieskolans flerdimensionella uppdrag. Englund (1986) menar att de dokument som är 
ämnade för att styra skolans innehåll också är konstituerande för den medborgaruppfostran 
som äger rum i skolan. Med andra ord, vilken samhällsmedborgare önskar sig det politiska 
livet? I syfte att beskriva detta kommer jag att använda mig av en begreppsapparat och en 
analysmetod som redovisas i nästa kapitel. Metodens struktur är inspirerad av Englunds 
tillvägagångssätt i hans klassiska verk från 1986 där han delar upp tillvägagångssättet i sin 
läroplansteoretiska studie i två delar. I den första delen beskriver han de teoretiska antaganden 
som är konstituerande för del två där han kronologiskt tittar på läroplaner utifrån de teoretiska 
antaganden som görs i del ett (Englund 1986). Denna uppsats kommer att inneha samma 
konstruktion där ett teoretiskt ramverk beskrivs och sedan används för att analysera valda 
texter som officiellt styr gymnasieskolans innehåll. Englund (1986) beskriver sin valda 
metod/ tillvägagångssätt som ”manner of presentation” (Englund, 1986 s.26) vilket även 
stämmer överens med den valda metoden/ tillvägagångssättet avseende denna studie. Metoden 
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innefattar en presentation av gällande teoretiska hållpunkter som sedan utgör den 
förståelsehorisont vari för studien relevanta texter kommer att analyseras från.  

En andra del i att uppfylla studiens syfte är att samla empiri från gymnasieskolans 
verksamhetssystem med avseende på demokratisk kompetens. Gällande hur detta har 
genomförts samt vilka teorier och begreppsapparater som använts hänvisar jag till tredje och 
fjärde avsnittet.  

3 Val av teoretiska synfält 
I detta kapitel kommer gällande teoretiska utgångspunkterna att presenters. Dessa 
utgångspunkter kommer även att ligga till grund för analysen av de valda texter som officiellt 
styr gymnasieskolans innehåll samt den empiri som insamlats från fokusgruppintervjun.  

3.1 Socialkonstruktivismen som teoretiskt paraply över 
ramverket 
Lev Vygotskij (1896-1934) skulle utan tvekan kunna benämnas som en pedagogisk klassiker/  
tänkare/ teoretiker vars idéer än idag finns levande i pedagogisk teori och praktik. Här 
kommer framhållas två punkter i hans socialkonstruktivistiska idéer om människan, lärande 
och kunskap som bör förstås som överordnat de övriga delarna av de teoretiska 
utgångspunkterna. För det första bör lärande och kunskapsbildning förstås i termer av sociala 
interaktioner. Människan lär sig och utvecklar färdigheter inom ramarna för olika sociala 
processer i olika sociala kontexter. Dessa sociala processer ligger också till grund för hur 
människan förstår och kommer att förstå den sociala världen. Det handlar alltså inte om att 
människan enskilt konstruerar sin egen verklighet utan handlar istället om att verkligheten 
konstrueras av människan via sociala processer. Världen som människan betraktar den består 
av sociala konstruktioner (socialkonstruktivism). För det andra bör människans språk ses som 
en kommunikativ handling som avspeglar tankeinnehållet. Språket är också det viktigaste 
verktyget människan har för kommunikation och mediering av kunskap (Kroksmark, 2012).  

3.2 Diskurs 
Demokratisk kompetens innebär att kunna reflektera kring, känslomässigt 
bearbeta, förhålla sig till och agera utifrån de grundläggande demokratiska 
värdena (värdegrunden). Demokratisk kometens innefattar också att kunna 
delta i och påverka demokratiska beslutsprocesser. Förmågan att kunna 
kommunicera med andra i svåra och komplexa frågor, även där uppfattningar 
och åsikter går isär, sätts här med i centrum (Skolverket 2001a, s.3-4). 

Uttalandet existerar inom ramen för en social praktik. En social praktik där det är tillåtet att 
yttra vissa meningar och inte andra, en social praktik där det är tillåtet att utföra vissa 
handlingar och inte andra. Det är till och med på det viset att denna sociala praktik placerar 
mentala murar för vad människan kan tänka. Uttalandet kan därför ses som en del i en 
diskurs. Någon som skriver och resonerar i termer av diskurser och som är upphovsman till 
flera utbildningsfilosofiska klassiker är den franska kunskapssociologen och filosofen Michel 
Foucault. Han har i sina klassiska texter behandlat olika historiska kontexter utifrån ett 
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diskursivt perspektiv. En diskurs är enligt Foucault en social praktik som frambringar och 
skapar en viss typ av begreppsliggörande (Foucault, 1993). 

Foucault skulle kunna benämnas som den person vars namn är tätast förknippat med 
begreppet diskurs. Han menar även att en diskurs handlar om hur människan genom språk och 
handling konstituerar olika regelsystem som definieras och görs begripliga för människan dels 
genom vad dem är men lika mycket av vad de inte är. Det finns regelsystem beträffande vad 
som är manligt och kvinnligt vilket konstitueras av genusdiskursen. Dessa regler inkluderar 
vad som är manligt och kvinnligt men utesluter också vad som inte är manligt och kvinnligt. 
Det är på detta sätt människan är i stånd till att definiera vad som är manligt eller kvinnligt. 
Därför kommer begreppet diskurs åsyfta den praktik som resulterar i en viss typ av yttranden. 
Dessa yttranden inkluderar och begränsar vilket gör att olika regelsystem konstitueras av 
människan som sedan återskapas eller omstruktureras alternativt förstörs i mänsklig 
interaktion. Diskurser handlar alltså om maktstrukturer(Foucault, 1993).  

Centralt för Foucault var språket och dess meningsskapande och makt konstituerande 
funktion. Han menade att språket gör att olika fenomen och företeelser i människans sociala 
värld ges en mening och innebörd. Detta uttalande kommer att vara en viktig utgångspunkt för 
denna uppsats. En vanlig kritik mot Foucault är den empiriska otillräckligheten i hans idéer 
och teorier gällande diskursanalysen (se t.ex. Judith et. al, 2001; Jarrick, 1996, 1995; Eggeby, 
1996). Denna text utgår endast från definitionen av diskurs given av Foucault, dock inte 
metodologin och tillvägagångssättet att analysera den på. Men hur kan vi då identifiera 
skoldiskursen? 

3.3 Noder och tecken 
Diskurser skapas, återskapas och förändras via mänsklig interaktion. Men vad händer om en 
mänsklig interaktion bär med sig olika diskurser? Borde det inte, med definitionen av diskurs 
som grund, uppstå en konflikt? Det är precis vad det oftast gör och det är också på detta vis en 
diskusordning tar sig upp i ljuset för mentalt medvetande. En diskursordning berättar om vilka 
normer, informella och formella regler som ett samhälle eller social praktik har att förhålla sig 
till. Den diskurs i diskursordningen som under en specifik tidsepok har störst inflytande blir 
också den som dikterar villkoren för olika regler och normer på olika nivåer och instanser i 
samhället. Det kan även i en kontext uppstå ett diskursivt brott vilket innebär att det inte finns 
någon given diskursordning. I ett diskursivt brott finns det minst två sätt att tala om och ge 
innebörd till ett fenomen. Dessa sätt slåss om legitimitet, de slåss om att ligga först i 
diskursordningen och då också bli det legitima sättet att tala om ett specifikt fenomen 
(Jørgensen, & Phillips, 2007).  

En diskurs består av ”kedjor” eller ”länkar” med olika begrepp och dessa begrepp kan stå sig 
positivt eller negativt i förhållande till varandra. Dessa begrepp kommer att benämnas 
”tecken” och tecken kan ha mer eller mindre betydelse för diskursen och dess samtalsordning. 
Men det finns också begrepp som är av särskild betydelse för en diskurs, som de olika tecken 
som finns existerar runt och placeras underordnat i förhållande till. Dessa typer av begrepp 
kommer att benämnas ”noder”. Det är noderna i en diskurs som kommer att styra hur vi talar 
om vissa fenomen och vad som är ”giltigt” och relevant att påstå om dem (se bl. a Bergström, 
& Boreus 2010; Jørgensen, & Phillips, 2007; Torfing, 1999). Det är med hjälp av tecken och 
noder som diskursen avseende den ideala samhällsmedborgaren kommer att identifieras. 
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Nedan kommer det att illustreras noder och tecken som för denna studie är centralt, bland 
annat ”demokratisk kompetens” och ”demokrati”. Demokratisk kompetens och demokrati i 
detta sammanhang kan vara exempel på noder. Noderna kan i sin omgivning ha olika tecken 
som förhåller sig till noden på olika vis, positivt eller negativt. Exempel på tecken kan vara 
”samtal” och ”lyssna” som är kopplade till noden demokratisk kompetens. Detta är tecken 
som förhåller sig positivt i förhållande till noden. Bilderna skall ses som exempel på hur 
”analysverktyget” är strukturerat och Inte som ett resultat av studien.  

 

 

 

 

 

 

Men om jag åstadkommer en identifiering av skoldiskursen antigen i termer av en existerande 
diskursordning eller ett diskursivt brott hur ska jag kunna operationalisera detta på 
gymnasieskolans verksamhetssystem? 

3.4 Verksamhetssystem 
Ett sätt att se på ett verksamhetssystem är att det är uppbyggt av dels kollektiva sociala 
handlingar som gör att det alls blir ett verksamhetssystem men det är också uppbyggt av 
handlingar och operationer. Handlingarna i ett verksamhetssystem är de individuell 
målorienterade handlingarna som görs inom ramarna för en specifik social praktik. 
Operationerna kan betraktas som någon typ av mikrosysslor. Det kan röra sig om när en 
student använder tangentbordet till datorn (Säljö, 2000).  

Låt oss operationalisera detta genom gymnasieskolan. Gymnasieskolan är ett exempel på ett 
så kallat verksamhetssystem, det existerar för att människor kontinuerligt utför kollektiva 
aktiviteter inom dess ramar. Handlingarna kan exempelvis vara lektionerna. Läraren går till 

Figur 1 Översikt av hur förhållandet mellan noder och tecken kan förstås 
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lektionen för att undervisa i syfte att mediera kunskap till en annan generation (eleverna) och 
eleverna kommer till lektionen som läraren håller för att lära sig något. Både eleverna och 
lärarna återskapar då gymnasieskolans verksamhetssystem genom sina målorienterade 
handlingar. Utan dessa handlingar kan inget verksamhetssystem uppstå, omstruktureras eller 
bevaras. Operationerna kan innefatta läraren som greppar whiteboard pennan och formulerar 
en uppgift på tavlan och som en följd av detta kan en elevs operation bli avskriften av 
uppgiften med sin penna i sitt skrivblock. Alla verksamhetssystem återskapas alltså via 
kollektiva och individuella aktiviteter som är beroende av sociala interaktioner.  

Ett fiktivt fall kan illustreras där gymnasieskolans diskurs innehåller begreppet utbildning. 
Detta baserar vi på användningen av systemet med noder och tecken. Hur kan detta komma 
till uttryck i gymnasieskolans verksamhetssystem? Hur skulle exempelvis människor i 
verksamhetssystemet informera ungdomarna om utbildningsvalet? Vilket program och 
inriktning som skall väljas? Låt oss säga att utbildning är en nod i skoldiskursen och ett 
tecken kan vara information. Då kan det tänkas att sättet att upplysa ungdomarna om 
utbildningsval kan vara genom information avseende vad som väntar under utbildningens 
gång och vad man kan sysselsätta sig med efter utbildningen. Vilket annat verksamhetssystem 
kan jag vara delaktig i återskapandet av efter utbildningen? Handlingarna kan då bestå av 
sammankomster ledd av en person som syftar till att beskriva vad som kan vara tänkbart 
under och efter utbildningen. En operation i denna sammankomst kan kanske vara att ge ut ett 
informationsblad till övriga deltagare i sammankomsten. Den gällande diskursen konstituerar 
både regler och identiteter i detta sammanhang. En regel i denna diskurs kan vara att talet om 
utbildningsval görs inom ramarna för utbildningens innehåll. Denna regel inkluderar vissa ord 
och begrepp samtidigt som den exkluderar andra och det är också på detta viss den blir synlig 
och begriplig. Den kan exempelvis exkludera tal om utbildningsval i termer av olja, krig och 
vapen. Dessa utgör en annan diskurs. 

I alla verksamhetssystem måste det alltså finnas människor som genom individuella och 
kollektiva handlingar återskapar verksamhetssystemet. Alla verksamhetssystem, oavsett om 
det gäller offentliga institutioner eller privat sektor, innehar också en struktur vari det 
existerar hierarkier. Olika individer kan vara olika gynnade av denna hierarkiska struktur 
vilket medför att de som är mest gynnade eftersträvar att bevara den befintliga strukturen i 
verksamhetssystemet.  

3.5 Hegemoni 
Tidigare nämndes att diskurser konstituerar maktstrukturer, maktstrukturer som inte alla 
gånger är av den tydliga och uppenbara karaktären. De explicita delarna av rättssystemet är 
exempel på ett verksamhetssystem med tydliga maktstrukturer där staten utreder om ett brott 
har begåtts, genomför en rättegång och kanske dömer till en frihetsberövande påföljd. En 
implicit eller dold maktstruktur i detta verksamhetssystem kan vara hur vi ska bete oss i 
rättssalen. Vi sitter lugnt och tyst och lyssnar på åklagarens sakframställan och tar inte till 
orda förrän vi har blivit tilltalade. Det tillhör så kallat ”sunt förnuft” att agera på ett visst sätt 
och det är just ”det sunda förnuftet” som är en mycket viktig komponent i förståelsen och 
begreppsliggörandet av dolda maktstrukturer. Antonio Gramsci, Italiensk marxistisk 
teoretiker, skulle med största sannolikhet, åtminstone på en strukturell nivå, benämna 
exemplet med rättsväsendet som kulturell hegemoni. Det som skulle kunna skilja sig åt 
mellan mitt exempel med rättsväsendet och Gramscis kulturella hegemoni kan vara detaljen 
att de osynliga maktstrukturerna, enligt Gramsci, uppstår ur borgarklassen och deras sätt att 
betrakta världen. Borgarklassens världsbild och förgivetantaganden medieras via olika sociala 
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institutioner (exempelvis tidningar och radio) till arbetarklassen som införlivar borgarnas sätt 
att beskåda världen på. Borgarnas ”sunda förnuft” blir också arbetarklassens ”sunda förnuft”. 
På så sätt kan det beskrivas som att arbetarklassen passiviseras och låter denna hegemoniska 
struktur från borgarklassen styra deras agerande i och konstituerande av den sociala världen.  

I uppsatsen används Gramscis förklaring till hur implicita maktstrukturer uppstår men inte 
hela hans begreppsapparat och teoretiska analyser. När det hädanefter skrivs hegemoni 
kommer det att syfta på ”sättet” som implicita maktstrukturer sprider sig på. Det viktiga är 
alltså den process som ligger till grund för konstituerandet av maktstrukturer och hegemoni 
blir i detta ett redskap för att begreppsliga detta. 

3.6 Deliberativt samtal 
Jürgen Habermas, tysk filosof och sociolog menar att människan via deliberativa samtal kan 
frigöra sig från auktoriteter som styr genom intressen och maktkamper. Anledningen till detta 
är att det i det deliberativa samtalets rationella natur ställs argument mot argument i en dialog 
för att slutligen landa i ett beslut baserat på konsensus, vid detta tillfälle har förnuftet segrat 
(Bjerg, 2006). Deliberativa samtal som begrepp kommer att vara en del av studiens teoretiska 
ramverk mot bakgrund av dess placering i tidigare forskning gällande utvecklandet av 
demokratisk kompetens. Vad som är speciellt för Habermas tolkning av det deliberativa 
samtalets funktion är dess koppling till frigörandet från olika maktstrukturer. Människan kan, 
genom deliberativa samtal, frångå makt och intressekonflikter av olika slag och träffa en 
rationell överenskommelse som i bästa fall baseras på konsensus (Habermas, 1995). 
Kopplingen till maktstrukturer blir intressant då diskurs, maktstrukturer och hegemoni är 
viktiga begrepp i denna uppsats.  

3.7 Teoretiska delar blir till verktyg 
Jag har nu skrivit om de fyra delar som det teoretiska ramverket består av och 
socialkonstruktivismen som bör ses som ett uppfällt paraply över det teoretiska ramverket. 
Ramverket kommer jag att använda som ett verktyg i uppsatsen där alla fyra delar integrerar 
och samspelar med varandra på ett mer eller mindre dialektiskt sätt. Verktyget och dess 
komponenter skall därför inte betraktas som statiska utan är i ständig rörelse då de påverkas 
av sociala interaktioner. Verktyget finns och bestäms alltså av och inom ramarna för olika 
sociala konstruktioner och företeelser. Det inleds med identifiering av en diskurs och i den en 
diskursordning eller ett diskursivt brott. Detta genomförs med hjälp av de analytiska 
begreppen noder och tecken. När diskursen och dess ordning eller brott har identifierats 
appliceras denna i teorin om verksamhetssystem i syfte att dels göra det överskådligt hur det 
kommer till uttryck från verksamhetssystem till operationer men också för att det skall kunna 
kontextualiseras. Jag måste med andra ord kunna placera det inom ramarna för dels 
gymnasieskolan men också ett specifikt verksamhetsställe och inom det ett specifikt socialt 
sammanhang (t.ex. klassrum, fokusgruppintervju). Foucault menar att människan via språk 
och handling konstituerar dels sociala identiteter men också maktstrukturer, detta sker när vi 
alls yttrar oss om något i något avseende. Hegemoni kommer att användas för att kunna 
beskriva hur maktstrukturer konstitueras i gymnasieskolan med koppling till resultatet från 
analysen med noder och tecken. Det deliberativa samtalet kommer att ses som ett sätt att 
antingen återskapa, utveckla eller omstrukturera skolans sociala miljö i syfte att påverka 
utvecklandet av demokratisk kompetens som det definieras av skolverket. 
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4 Metod 
Under denna rubrik kommer vald metod allmänt presenteras, studiens tillvägagångssätt och 
etiska överväganden. Även begreppen reliabilitet och validitet/tillförlitlighet och trovärdighet 
kommer att diskuteras i syfte att beskriva hur studiens giltighet som en del i 
kunskapsproduktionen kan förstås.  

4.1 Fokusgruppintervju  
För att kunna åskådliggöra hur diskursen eller det diskursiva brottet i de texter som officiellt 
styr gymnasieskolans verksamhetssystem kommer till uttryck kommer jag att använda mig av 
en fokusgruppintervju. Fokusgruppintervjuer har sedan 1950-talet vunnit allt mer mark i 
samhällsforskningen men också som en förberedande studie inför kommande marknadsföring 
av varor på handelsmarknaden. En fokusgrupp består av ungefär 6-10 personer som samlas 
för att samtala om ett eller flera på förhand bestämda teman. Fokusgrupper används ofta om 
det för studien är fördelaktigt med en rik samling kvalitativt olika utsagor och där det finns en 
förtjänst med den gruppdynamik som i bästa fall uppstår. Den gruppdynamik som i detta 
sammanhang är fördelaktig är den som förefaller sig vara öppen och skapar en social miljö 
som uppmuntrar till diskussion och deliberation. En sådan gruppdynamik resulterar ofta i att 
expresionella och emotionella idéer och föreställningar ofta kommer tydligt till uttryck 
(Kvale, 2009). 

Fokusgruppintervju passar därför mitt syfte bra då det handlar om demokratisk kompetens i 
gymnasieskolan och den ideale samhällsmedborgaren. Dessa teman är, menar jag, av sådan 
normativ art att fokusgruppintervju med dess tillhörande gruppdynamik skapar en social 
kontext som kan göra det ”lättare” att samtala om sådana teman. Expressionella och 
emotionella idéer och föreställningar kommer, som tidigare nämnt, lättare till uttryck via 
fokusgruppintervjuer. Det är med andra ord en metod som har potential att skapa utrymme för 
deliberativa samtal. Deliberativa samtal har som tidigare nämnt en central funktion i denna 
text då det deliberativa samtalet förstås som återskapare och omstrukturerare av hegemoniska 
strukturer i gymnasieskolans verksamhetssystem samt är gynnande för utvecklandet av 
demokratisk kompetens.  

Då jag ämnade samla empiriskt material som utmynnar i en kvalitativ variationsrikedom 
beslutade jag mig för att rekrytera respondenter från dels ett praktiskt inriktat program och 
dels teoretiskt inriktat program. En annan anledning till att jag valde elever från program med 
olika karaktärsdrag var att det utmynnar i en större bredd av gymnasieskolans 
verksamhetssystem i förhållande till om jag endast valt ett program. Mitt urval kan därför 
utmynna i en mer representativ bild avseende de hegemoniska strukturer som existerar i 
gymnasieskolans verksamhetssystem i förhållande till om bara ett gymnasieprogram valts.  

Fokusgruppen bestod av 6 deltagare, tre tjejer och tre killar (jag väljer att benämna dem tjejer 
och killar då de själva använde dessa begrepp avseende genus) vilket ligger inom ramarna för 
rekommenderat antal deltagare i en fokusgrupp (Kvale, 2009). Som tidigare nämnt bör en 
fokusgrupp bestå av 6-10 deltagare men om deltagarna är förhållandevis unga och alla inte 
tidigare stiftat bekantskap med varandra kan det vara fördelaktigt med en relativt ”liten” 
fokusgrupp, alltså en grupp med få deltagare inom ramarna för rekommendationerna. Detta 
med anledning av att en mindre grupp kan generera en öppnare social miljö där interaktionen 
blir mer bekväm och föreställningar avseende det fenomen som behandlas kan under dessa 
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omständigheter lättare komma till uttryck (Kvale, 2009). Samtliga respondenter gick tredje 
året på gymnasiet och syftet med att välja denna åldersgrupp var att de har fyllt 18 år och bör 
enligt läroplanen kunna vara aktiva och utveckla de demokratiska processer som existerar i 
det svenska samhällets demokratiska kultur. Denna åldersgrupp skall alltså redan ha utvecklat 
de färdigheter som behövs för att kunna inneha en hög nivå av demokratisk kompetens. Detta 
gör att empirin mer kan förstås som ett resultat av gymnasieskolans betydelse för utvecklandet 
av demokratisk kompetens i förhållande till om fokusgruppen inkluderat årskurs 1 och 2. 
Dessa åldersgrupper har 1, 2 eller till och med 3 år kvar av sin tid i gymnasieskolan vilket 
innebär att empirin kan komma att förändras i takt med delaktigheten i gymnasieskolans 
verksamhetssystem.  

Jag har medvetet valt dels praktiska och dels teoretiska program, både tjejer och killar, i syfte 
att empirin skulle bli variationsrik och urvalet så representativt så möjligt under de rådande 
omständigheter som gällde för studien, jag valde minsta antal deltagare inom ramarna för 
rekommendationerna i syfte att skapa förutsättningar för en deliberativ miljö och bara 
respondenter som gick tredje året på gymnasieskolan var aktuella då empirin skulle bli ett 
resultat av gymnasieskolans betydelse för demokratisk kompetens. Gymnasieskolan kan efter 
tredje året inte längre påverka elevernas utvecklande av demokratisk kompetens. Detta gör 
mitt urval till ett strategiskt urval som är väl lämpat om det i studien åsyftas att samla empiri 
med god variationsrikedom och bred representation av populationen (Trost, 2010). Med ett 
strategiskt urval kan jag med större precision, i relation till exempelvis snöbollsurval, 
säkerhetsställa att jag får den breda representation av populationen jag behöver för att kunna 
få en mer heltäckande illustration av de hegemoniska strukturer som existerar i 
gymnasieskolas verksamhetssystem.  

Efter att jag beslutat om ett lämpligt urval ringde jag till den valda skolans reception för att 
införskaffa mig telefonnummer till mentorerna för respektive gymnasieklass. Jag valde att 
först kontakta mentorerna för att erhålla ett tillstånd från skolan beträffande studiens 
genomförande men också för att via dem boka in besök på skolan i syfte att presentera mig för 
eleverna, dela ut missivbrev (se bilaga 1) och informera allmänt om studien. Jag fick vid 
telefonkontakt med mentorerna tillstånd att genomföra studien samt tid, datum och plats för 
ett besök i de aktuella klasserna. Jag besökte klasserna under lektionstid där jag också bokade 
tid och plats för genomförandet av fokusgruppintervjun. Platsen där intervjuerna senare 
genomfördes var ett klassrum beläget i skolans källare som var tyst och lugnt vilket gjorde att 
bandupptagningen blev av en sådan kvalitet att jag i efterhand kunde lyssna till 
respondenternas dialog. Samtliga elever var också bekanta med klassrummet och syftet med 
att välja ett klassrum som alla var bekanta med var att känslan av trygghet skulle infinna sig 
som kan underlätta för deliberationen. Syftet med valet av klassrum kan antas blev uppfyllt då 
respondenterna bland annat uttryckte ”vad skönt att göra detta någonstans man känner igen 
sig”. Detta kan kanske förefallit sig vara en faktor till den goda karaktär av deliberativ miljö 
som skapades. Gällande vilka teman som avhandlades under fokusgruppintervjun hänvisar jag 
till bilaga 2. 

4.2 Analys av empiri: En fråga om teoretiskt ramverk  
När jag har analyserat det empiriska materialet från fokusgruppintervjun har jag inte grundat 
detta inom ramarna för några specifika allmängiltiga analysmetoder eller tillvägagångssätt. 
Jag har istället baserat analysen på det teoretiska ramverket med dess tillhörande 
begreppsapparat. Det viktiga i denna form av analys är således inte kunskapen beträffande en 
specifik analysmetod utan kunskapen om det intresseområde som är föremål för analysen 
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samt det teoretiska ramverk/ utgångspunkt som blir de teoretiska glasögon vari empirin 
skådas genom (Kvale, 2009). Resultatpresentationen grundar sig på att jag åtskilliga gånger 
har läst utskriften av fokusgruppintervjun för att stegvis upptäcka centrala teman i empirin. 
Dessa teman beskrivs och analyseras sedan utifrån det teoretiska ramverket. Detta sätt att 
närma sig empirin på liknar Hargreaves studie från 1998 där han genomför en omfattande 
intervjustudie med lärare och rektorer med nära tusen utskrivna sidor. Denna förhållandevis 
massiva utskrift tematiseras för att sedan analyseras utifrån diverse begrepp och teorier  

4.3 Etiska överväganden 
Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1991 ). Alla 
respondenter blev informerade om studiens syfte och konstruktion men på ett schematiskt vis. 
Samtycke har inhämtats från samtliga respondenter i studien och de har även blivit 
informerade om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst får ”dra tillbaka” sitt 
deltagande. Redan i transkriptionerna kodas respondenternas namn vilket göra att 
konfidentialitetskravet uppfylls från min sida. Jag betonar ”från min sida” då jag inte vet hur 
detta kommer att följas av respondenterna innan under och efter fokusgruppsintervjun och 
detta är också något jag meddelar informanterna om, att jag bara kan garantera 
konfidentialitet från min sida. Konfidentialitetskravet uppfylls även genom att verken 
benämning av kommun, program, eller klass görs.  

Respondenternas ålder var 18 år varför jag antog att de själva kan ta ställning till normativa, 
moraliska och etiska frågor av den karaktär som behandlas i studien. Detta antar jag då det 
även framgår i läroplanen att frågor av denna karaktär skall beröras och behandlas i 
gymnasieskolan. 

Jag är medveten om att skolan och vad som görs inom dess ramar skulle kunna uppfattas som 
”tvingande”. Det kan kanske upplevas som en relativt formell miljö där en människa som ”ger 
uppgifter” också får en viss auktoritet, i detta fall jag. Då skulle frågan kunna ställas hur ”lätt” 
det är för eleverna mitt under fokusgruppens process hoppa av studien, meddela att de inte 
längre vill vara en del av den? Det kan trotts allt finnas maktstrukturer i skolan som göra att 
eleverna upplever sig tvingade att genomföra aktiviteter som kan uppfattats vara en del av 
skolan. Jag har gjort mitt bästa för att vara uppmärksam på dessa maktstrukturer och hur de 
kunde påverka eleverna i dels det skedet de först tackar ja till deltagande samt under 
processens gång i fokusgruppintervjun. 

4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet eller validitet och 
reliabilitet? 
I studier som är ämnade för att samla in kvantitativ empiri finns det anledning att fråga sig om 
studien verkligen mäter det den avser att mäta utifrån dess syfte, reliabilitet, men också om 
den valida empirin som har samlats in är giltig, validitet (Holme & Solvang, 1997). Om jag 
vill räkna antalet träd som står utanför mitt bostadsområde i en park krävs det också att jag 
räknar antalet träd och inte antalet grenar för att studien skall inneha hög reliabilitet. Om 
antalet träd och inte antalet grenar räknas, vilket ger en hög reliabilitet i studien, så måste en 
metod användas som passar i förhållande till syftet att räkna antalet träd för att studien skall få 
hög validitet. Om jag går ut i parken och räknar alla träd så kan det antas att validiteten blir 
högre i relation till om jag hade frågat människor inom ett annat geografiskt område hur 
många träd de tror att det finns i parken.  
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Min studie kommer inte att handla om kvantitet, exempelvis att räkna och mäta, den kommer 
att handla om kvalitet. Detta ställer till problem vid användningen av reliabilitet och validitet. 
Jag kan exempelvis inte veta om den empirin jag får av fokusgruppintervjun kommer att vara 
giltig, alltså valid. Dialogen i fokusgruppintervjun och det som faktiskt sägs kan dels vara 
osant men jag som forskare är också ett tolkande subjekt. Jag kan alltså tolka utsagorna på ett 
vis som intervjupersonerna inte ansåg att de skulle tolkas på. Hur ska jag förhålla mig i 
relation till mitt studieobjekt för att kunna erhålla valid empiri? Skall jag vara personlig och 
försöka ”komma nära” mitt studieobjekt eller skall jag ”hålla distansen”, kanske formalisera 
mitt förhållande till mitt studieobjekt ganska rejält? Detta är i princip omöjligt att avgöra 
(Holme & Solvang, 1997; Kvale, 2006, 2009). 

Forskare inom de ”kvalitativa forskningsfälten” är med avseende på användandet av validitet 
och reliabilitet splittrade. Vissa menar att begrepp som handlar om att bedöma en kunskaps 
giltighet härstammar från en positivistisk diskurs där syftet är att trycka undan det kvalitativa 
skapandet som del i en giltig kunskapsproduktion. Andra ägnar sig inte åt en sådan stark 
antipositivitism utan använder sig av dessa begrepp i sin forskning (Lincoln & Guba, 1985).  

I denna studie kommer inte dessa begrepp användas. De är enligt mig förhållandevis 
meningslösa i den kontext de skulle använts i. Om ett reproducerande av min studie görs och 
inte samma resultat fås så skulle reliabiliteten bli låg och detta säger egentligen inget om 
tillförlitligheten i studien. Människor förändras och ersätts dessutom av andra i olika sociala 
sammanhang. Beträffande val av metod och dess förhållande till syftet så menar jag att även 
detta resonemang är, i mitt fall, överflödigt. Om gymnasieskolans betydelse för utvecklandet 
av demokratisk kompetens skall beskrivas måste en metod användas som ger utrymme för 
intersubjektivitet, det måste finnas utrymme för social interaktion. Av denna anledning är 
exempelvis enkäter uteslutna då denna metod missar den deliberativa dimensionen av 
demokratisk kompetens som är en central dimension i sammanhanget. Om jag ska baka 
kanelbullar använder jag mig inte av ett recept till kalops! 

Tillförlitlighet och trovärdighet är andra begrepp som skulle kunna ersätta reliabilitet och 
validitet i en kvalitativ studie. Dessa begrepp är ”bredare” i relation till validitet och 
reliabilitet. Tillförlitlighet handlar om hur det empiriska materialet tolkas av forskaren och 
trovärdigheten handlar om hur väl metoden genomförs och beskrivs (Kvale, 2006). Gällande 
min egen studie skulle tillförlitlighet och trovärdighet kunna ha en plats där arbetet diskuteras 
utifrån dessa begrepp. 

Jag finner resonemang gällande metodens genomförande (trovärdighet) som mer relevanta. 
Äger exempelvis fokusgruppintervjun rum vid en trafikerad väg som stör bandupptagningen 
och hur har det påverkat min studie? Var halva fokusgruppen stressade för att de var på väg 
till en annan aktivitet? Dessa resonemang har en mening, de säger något om omständigheterna 
då empiriskt material samlades in. Omständigheter som mycket väl kan påverka tolkningen av 
empirin (tillförlitlighet).  

4.5 Kort om placeringen av rubriken noder och tecken 
Allmän information beträffande diskursanalysen samt hur jag har genomfört den delen av 
studien där jag med diskursanalytiska begrepp (noder och tecken) har analyserat texter som 
officiellt styr gymnasieskolans verksamhetssystem hänvisar jag till ”3.3 Noder och tecken”. 
Placeringen av den del av studien som inspirerats av bland annat Jørgensen, & Phillips (2007) 
var ingen självklarhet då diskursanalysen dels förfaller sig vara ett tillvägagångssätt men 
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också en metodologisk ansats (Torfing, 1999). Jag fattade sedermera beslutet att placera 
beskrivningen av de diskursanalytiska begreppen i samband med det teoretiska ramverket då 
jag upplevde att kapitlet behövde en beskrivning av dessa begrepp för att bli begripligt. Alla 
delar i ramverket samspelar som tidigare nämnt med varandra och att då beskriva en 
komponent i ramverket under en annan rubrik kan, med avseende på textens 
framställningsform, förvirra läsaren.  

5 Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet att presenteras och i del ett också tolkas. Del ett är ett resultat 
av empiri från texter som styr gymnasieskolans verksamhetssystem och del två från empirin 
avseende fokusgruppintervjun.  

5.1 Resultat del 1 
I följande del av resultat presentationen kommer diskursanalysen om den ideala 
samhällsmedborgaren från texter som styr gymnasieskolans verksamhetssystem att 
presenteras och tolkas genom en metod som är inspirerad av en riktning inom 
diskursanalysen.  

5.1.1 Noden demokrati 

Som tidigare nämnt har skolan ett mycket tydligt demokratiuppdrag och i läroplanen för 
gymnasieskolan framgår att hela utbildningsväsendet vilar på de grundläggande värden som 
inkluderas i demokratin. Detta beskrivs i termer av att skolväsendet vilar på demokratins 
grund (Utbildningsdepartementet, 2011 s.5). Av denna anledning blir demokrati en av 
noderna i denna analys. Jag kommer därmed att behandla demokratin som ett centralt begrepp 
i läroplanens tal om den ideala samhällsmedborgaren. Ett tecken som ofta nämns i samband 
med noden demokrati är värderingar. Utvecklandet av demokratiska och för samhället 
gemensamma värderingar är återkommande i vad jag kallar för talet om den ideala 
samhällsmedborgaren. Detta kan exempelvis komma till uttryck på följande vis  

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling (Gy 
11, Utbildningsdepartementet, 2011 s.11).  

I de demokratiska och för samhället gemensamma värderingar framhålls några egenskaper/ 
kvalitéer hos en människa som är särskilt önskvärda. Skolan skall mediera värden som leder 
till att eleverna bejakar och i framtiden kommer att bejaka Jämställdhet mellan män och 
kvinnor samt solidaritet mellan människor (Gy11, Utbildningsdepartementet, 2011 s.5). Det 
önskas alltså samhällsmedborgare som bejakar och återskapar jämställdhet och solidaritet 
vilket medför att jämställdhet och solidaritet blir ytterligare tecken som även dessa, liksom 
värderingar, förhåller sig positivt till noden demokrati. Läroplanens tal om den ideala 
samhällsmedborgaren framhäver också ansvarskännande över det offentliga och 
gemensamma som en viktig egenskap/ kvalité genom att Utbildningen ska främja elevernas 
utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet (Gy11, Utbildningsdepartementet, 2011 s.6). Nästa tecken blir således 
ansvarskännande. 
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Tecken som inte förhåller sig positivt till noden är förtryck och kränkning som således inte är 
önskvärda företeelser i samhället och skolan skall vara aktiva i demokratiarbetet på ett sådant 
vis att eleverna Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling 
samt medverkar till att hjälpa människor (Gy11, Utbildningsdepartementet, 2011 s.11). 

5.1.2 Noden entreprenörskap 

Entreprenörskap blir den andra noden i talet om den ideala samhällsmedborgaren. Dels mot 
bakgrund av antalet gånger entreprenörskap benämns i läroplanen men också hur det benämns 
och i viken kontext. Jag skulle först vilja presentera hur entreprenörskap och dess roll i 
utbildningssammanhang benämns i ett pressmeddelande från närings och 
utbildningsdepartementet. Där benämns entreprenörskap som något mycket centralt. Det är 
till och med något som skall löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet 
(Utbildningsdepartementet/Näringsdepartementet, Pressmeddelande 26 maj 2009). Av denna 
anledning ska skolan arbeta aktivt med att främja elevernas kunskapsutveckling och lärande i 
förhållande till entreprenörskap (Gy11, Utbildningsdepartementet, 2011). När 
entreprenörskap omnämns i läroplanen relateras det ofta till företagande och 
innovationstänkande varför dessa begrepp blir tecken som förhåller sig positivt till noden 
entreprenörskap. Detta kommer till uttryck i läroplanen genom exempelvis följande 
formulering: Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som 
främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande (Gy 11, 
Utbildningsdepartementet, 2011 s.7). Skolan skall bidra med detta mot bakgrund av att 
Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier(Gy 
11, Utbildningsdepartementet, 2011 s.7). I denna formulering är begreppen samhällslivet och 
arbetslivet centrala. Detta vittnar om att eleverna skall utveckla entreprenöriella förmågor dels 
för den egna individuella kunskapens och färdighetsutvecklingens skull men också för det 
gemensamma, samhället och arbetslivet. Andra tecken som används i samband med 
entreprenörskap är marknadsföring, företagsekonomi och kundkrets. Dessa begrepp antyder 
att kompetens önskas hos eleverna av ekonomisk karaktär. Detta beskrivs i läroplanen genom 
att utbildningen ge kunskaper om entreprenörskap och företagande, från grundläggande 
företagsekonomi och marknadsföring till att skapa och behålla en kundkrets (Gy11, 
Utbildningsdepartementet, 2011 s.27). 

5.1.3 Noden valfrihet 

Valfrihet kan betraktas som den viktigaste noden i propositionernas och 
utbildningsreformernas tal om den ideala samhällsmedborgaren. Det skulle kunna tänkas att 
decentralisering också kan agera nod i kontexten men faktum är att valfriheten kan betraktas 
som ett resultat av decentraliseringen (Englund, 1999). Decentraliseringen blir alltså en 
övergripande organisatorisk företeelse som leder fram till valfriheten där det tydligare kan 
utläsas vad propositionerna och utbildningsreformerna önskar för samhällsmedborgare. 
Valfrihetens relevans beskrivs bland annat i termer av att ”den viktigaste drivkraften för 
förnyelse, effektivitet och kvalitet är valfrihet för eleverna och konkurrens mellan skolor” 
(Regeringens proposition, 1997/98:169 s.82). I detta citat syns också ett av de begrepp som 
kommer att användas som ett tecken, konkurrens. Ett annat tecken som återkommer i 
samband med valfrihet är kvalitet som bland annat får en betydelse i ovanstående citat där 
valfrihet upprätthåller kvalitet. Men valfriheten bidrar inte bara till att bibehålla kvalitet utan 
bidrar också till kvalitetsutveckling vilket styrker dess realavans som nod ”Genom mångfald, 
konkurrens och valfrihet stimuleras kvalitetsutvecklingen i skolan” (Regeringens proposition, 
2008/09:199 sid 40). Två andra begrepp som förknippas med valfriheten är målstyrning och 
frihet. Målstyrningen ökar nämligen skolornas frihet att profilera sig själva och styra 
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organisation och verksamhet efter egna önskemål. ”En önskvärd effekt av ökad målstyrning är 
minskad detaljreglering och ökad frihet för skolor och huvudmän att organisera sin 
verksamhet (Regeringens proposition, 2009/10:165 s.208). 

                                                                                                                  

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Den hegemoniska diskursordningen/brottet samt reflektioner 

Läroplanens tal om den ideala samhällsmedborgaren bottnar alltså i iden om att människan 
skall verka för det gemensamma, återskapa och reproducera demokratiska värderingar. Den 
ideala samhällsmedborgaren är också individen som utvecklar yrkes och samhällslivet. 

Valfrihet

Målstyrning

Frihet

Kvalitet

Konkurrens

Demokrati

Jämställdhet 
(positiv)

Ansvarskännande 
(positiv)

Solidaritet 
(positiv)

Värderingar 
(positiv)

Förtryck 
(negativ)

Kränkningar 
(negativ)

Entreprenörskap

Samhällsliv

Kundkrets

Företagsekonomi
Marknadsföring

Innovationstänkande 

Arbetsliv

Företagande

Figur 2 Översikt av resultatet avseende den diskursanalytiskt 
inspirerade textanalysen 
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Kränkningar och förtryck av andra människor skall individen helt ta avstånd från och istället 
anamma jämställdhet och solidaritet. Individen skall också ha enreprenöriella förmågor som 
innovationstänkande, vara företagsam, kunna sin företagsekonomi och marknadsföring samt 
kunna konsten att bibehålla en kundkrets. Detta är förstås dels för individens skull men också 
för det allmänna. Entreprenöriella färdigheter gynnar nämligen, enligt läroplanen, både det 
gemensamma samhällslivet och arbetslivet (Gy 11).  

Den demokratiska diskursen förhåller sig som en uråldrig dinosaurie i förhållande till den 
entreprenöriella. Entreprenörskap är, officiellt, en ny röd tråd för gymnasieskolans läroplan 
2011. Jag vågar påstå att det inför en ny diskurs gymnasieskolans verksamhetssystem, den 
ekonomiska diskursen. Det framgår dock att detta nya ”diskursiva tillskott” också, likt den 
demokratiska diskursen i läroplanen, har tydliga inslag av Aristoteles praktiska klokhet. Jag 
menar att även delen av läroplanen som talar om den ideala samhällsmedborgaren i termer av 
entreprenörskap gör detta inom ramarna för den tidigare nämnda rättvisegrundade hållnigen 
som Gerwall (2003) benämnde som den högsta nivån av demokratisk kompetens. De 
entreprenöriella färdigheterna skall inte utvecklas enbart för individens egen vinnings skull, 
de skall utvecklas för att det gemensamma samhället och arbetslivet behöver dessa 
färdigheter. De skall alltså utvecklas med en rättvisegrundad hållning vilket innebär att det 
utvecklas för det allmänna bästa (Gerwall, 2003). Noden demokrati med dess hegemoni blir 
väldigt tydlig där det politiska livet försöker förmedla de demokratiska ”sunda förnuftet” via 
gymnasieskolans verksamhetssystem till eleverna som i sin tur skall återskapa de 
demokratiska värdena som bland annat inkluderar tecken som solidaritet, värden och 
ansvarskännande (Gy 11, Utbildningsdepartementet, 2011). Det rättvisegrundande 
förhållningssättet blir i den demokratiska delen av skoldiskursen, menar jag, relativt tydlig 
med dessa tecken. Om samhällsmedborgaren är solidarisk och ansvarsfull gentemot sina 
medmänniskor och samhällslivet samt anammar de demokratiska värdena så blir detta en 
person som kommer att handla utifrån det allmänna bästa.  

Noden valfrihet är central i de tre senaste decenniernas utbildningsreformer men vad innebär 
detta egentligen för illustrerandet av den ideala samhällsmedborgaren? Vad innebär det att det 
föreligger en bred valfrihet för eleven, konkurrens mellan skolor och ett målstyrt 
skolväsende? Vad kräver detta för samhällsmedborgare och vilken samhällsmedborgare kan 
potentiellt bli stöpt i denna form? 

Mycket talar för att valfrihet och decentralisering är kontraproduktivt för arbetet mot 
segregation, jämställdhet och mångfald. Valfriheten utmynnar i att gymnasievalet och dess 
innehåll blir föremål för elevers självsorteringar och individuella önskemål (Sandell, 2007). 
Gymnasietiden blir en individuell språngbräda som ställer krav och ger möjligheter till att 
fatta beslut för egen vinnings skull (Dahlstedt, 2007). Konkurrensen som uppstår mellan 
skolorna gör eleverna till kunder och utbildningsväsendet blir i sin konstruktion likt fenomen 
på handelsmarknaden (Lindblom, 2010) eller som Lund (2006) kanske skulle uttryckt sig: likt 
andra fenomen på kvasimarknaden. Oavsett som marknaden benämns enligt Lund eller 
Lindblom utmynnar det i de facto att det finns möjligheter att tjäna pengar på elever. 
Valfrihets och decentraliseringsreformerna har även utmynnat i en möjlighet att lokalt 
profilera gymnasieutbildningarna i syfte att utbildningarnas innehåll skall följa den lokala 
arbetsmarknadens villkor (Lund, 2006). Detta innebär att de horisontella och vertikala 
kunskapsdiskurser som är socialt och socioekonomiskt konstituerande återskapas och 
upprätthåller därmed sociala klasser och utbildningsdifferentieringar. Den vertikala och 
horisontella kunskapsdiskursen upprätthåller därmed den hegemoniska struktur som gör att 
människor har olika möjligheter att göra sig hörda i samhället, upprätthåller de strukturer som 
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medför att alla inte har samma möjlighet till delaktighet i samhället. Denna hegemoni skapar 
strukturer som förhåller sig likt en motpol till den hegemoni som demokratisk kompetens 
skapar som kännetecknas av bland annat solidaritet och gemenskap. Om dessa två strukturer 
appliceras över i gymnasieskolans verksamhetssystem kommer de att komma till uttryck på 
två olika vis. Den hegemoni som återskapar den vertikala och horisontella kunskapsdiskursen 
kommer att basera sig på kollektiva aktiviteter och individuella handlingar som begränsar 
vissa individers delaktighet i samhället mer i förhållande till andras och den hegemoniska 
struktur som blir en följd av demokratisk kompetens kommer i verksamhetssystemet utmynna 
i inkluderande och delaktighet.  

Målstyrningen öppnar för skolors möjligheter att profilera sig själva i olika riktningar och 
eleverna kan välja skola efter egna intressen och önskemål. Friheten innebär också andra 
marknadsförings möjligheter, att locka elever med datorer och resor är legitimt och möjligt. 
Tonvikten i noden valfrihet och dess tillhörande tecken ligger alltså på individualisering. Att 
eleven skall välja och verka i gymnasieskolan efter egna önskemål och intressen. Detta kan 
antas skapa ett diskursivt brott i talet om den ideala samhällsmedborgaren. Noderna demokrati 
och entreprenörskap har två helt olika diskursiva inriktningar. Den inkluderar och utesluter 
olika kommunikativa handlingar och de har två olika begreppsapparater som skapar mening 
och innebörd. Demokratinoden har solidaritet och jämställdhet som betydelsefulla tecken i 
förhållande till entreprenörskapet där marknadsföring och företagsekonomi är tecken av stor 
betydelse. Tecken som dessa noder har gemensamt är dock samhällsliv och arbetsliv vilket 
gör att noderna kan ses med ett rättvise grundat förhållningssätt, den högsta nivån av 
demokratisk kompetens (Gerwall, 2003). Frågan kvarstår dock hur dessa två noder kommer 
till uttryck i gymnasieskolans verksamhetssystem? Begreppsapparaten till noden valfrihet har, 
enligt mig, en individualiserande koncentration. Det handlar om hur individen förvaltar sin 
valfrihet på ”utbildningsmarknaden”, om hur individen som aktivt kunskapssökande subjekt 
väljer efter eget intresse och egna önskemål (Dahlstedt, 2007). Detta blir en hegemoni som 
utmynnar i en individualisering av utbildningssystemet, utbildningssystemet blir konstruerat 
som en individuell språngbräda. I en skola som också blir allt mer målstyrd och där 
mätinstrument för kunskap blir allt viktigare i kombination med att gymnasieskolan blir en 
individuell ansats i livet så kan det antas att denna del i det diskursiva brottet om den ideala 
samhällsmedborgaren vill stöpa högpresterande individualister. Det finns mot bakgrund av 
detta mycket som talar för att det föreligger ett diskursivt brott i diskursen om den ideala 
samhällsmedborgaren. Diskursen inkluderar kommunikativa uttryck som demokrati och 
solidaritet men inkluderar också kommunikativa uttryck som valfrihet och konkurrens som 
alla på sitt sätt konstituerar maktstrukturer och, som allt språk och text, skapar mening och 
innebörd till den sociala världen (Foucault, 1993).  

Hur kan då detta diskursiva brott påverka gymnasisters utveckling av demokratisk 
kompetens? När olika diskurser slåss om legitimitet i en specifik kontext och på differentiella 
vis skapar mening till den sociala världen kan det också antas att människor mer eller mindre, 
medvetet eller undermedvetet, anammar en av dessa diskurser. De gymnasister som anamanar 
den individualiserade diskursen som i denna text har likhetsställts som en motpol till 
demokratisk kompetens har kanske heller inte samma möjligheter för utvecklandet av 
demokratisk kompetens. Kan möjligen det rådande diskursiva brottet som jag i denna text 
anser mig ha bevisat varande förefalla sig vara en faktor till att den demokratiska 
kompetensen enligt Gerwall (2003) är låg bland gymnasister? Om utgångspunkten är att text 
och språk, skapar mening till den sociala världen (Foucault, 1993) och text och språk 
dessutom skapar hegemoniska diskurser som är konstituerande för den sociala världen och 
blir till ett oreflekterat kollektivt ”sunt förnuft” (Gramsci, 1967). Ett kollektivt ”sunt förnuft” 
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som kommer till uttryck som kollektiva handlingar i olika verksamhetssystem och återskapas 
via sociala interaktioner så kan hypotesen att det diskursiva brottet i gymnasieskolan har en 
negativ inverkan på elevers utveckling av demokratisk kompetens vara ett relativt kvalificerat 
antagande.  

5.1.5 Konklusion  

Det finns all anledning att anta att det föreligger ett diskursivt brott i de texter som styr 
gymnasieskolans innehåll med avseende på de gällande texternas illustration av den ideala 
samhällsmedborgaren. Detta diskursiva brott utmynnar i olika hegemoniska strukturer som 
skall komma till uttryck i gymnasieskolans verksamhetssystem. Enligt dessa texter skall alltså 
olika bilder av den ideala samhällsmedborgaren medieras till eleverna, olika idéer som skall 
ligga till grund för den medborgaruppfostran som är inkluderad i skolans uppdrag. Talet 
beträffande den ideala samhällsmedborgaren är uppdelat i två olika hegemonier där det ena 
sunda förnuftets innehåll beskriver individualisering och konkurrens som något självklart i 
förhållande till den andra som beskriver det sunda förnuftet likt solidaritet och 
ansvarskännande. Om den enskilda gymnasisten anammar hegemonin avseende solidaritet 
och ansvarskännande så förefaller hypotesen vara fullt rimlig att vederbörande har och 
utvecklar resurser som är mer lämpade för demokratisk kompetens i förhållande till 
hegemonin avseende individualisering och konkurrens. Detta mot bakgrund av skolverkets 
definition av demokratisk kompetens. Vilken hegemoni som anammas och vilken som blir 
den individuellt givna diskursen avseende den ideala samhällsmedborgaren påverkas 
naturligtvis av den sociala omgivningen. Bland annat på vilket sätt de texter som styr 
gymnasieskolans innehåll kommer till uttryck i verksamhetssystemet. Jag vill alltså inte 
reducera utvecklandet av demokratisk kompetens till ett helt individuellt baserat beslut då 
människan påverkas i sociala kontexter.  

Slutligen skulle jag nog våga producera hypotesen att det diskursiva brottet avseende den 
ideala samhällsmedborgaren i de texter som styr gymnasieskolans verksamhetssystem skapar 
och återskapar hegemoniska strukturer som kan vara hämmande för gymnasisters utvecklande 
av demokratisk kompetens.  

Den viktigaste frågan kvarstår. Hur kommer detta diskursiva brott där det gemensamma och 
det individuella krigar om legitimitet till uttryck i gymnasieskolans verksamhetssystem? 
Vilken är den dominerande hegemonin, med andra ord, vilket är det ”sunda förnuftet”? Finns 
det kanske en diskusordning i gymnasieskolan eller föreligger det även där ett diskursivt 
brott?  

6 Resultat del 2 
Under denna rubrik presenteras resultatet från fokusgruppintervjun och detta resultat kommer 
även att placeras i relation till det diskursiva brott som utkristalliserade sig i analysen av texter 
som styr gymnasieskolans verksamhetssystem. Detta resultat implicerar alltså vilka 
hegemoniska strukturer som existerar i gymnasieskolans verksamhetssystem, råder det ett 
diskursivt brott eller en entydig diskurs? Presentationen av resultatet kommer att framställas i 
tre delar, det moraliska ställningstagandet, deliberation i klassrummet samt den ideala 
samhällsmedborgaren. 
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Namnen som skrivs i samband med resultatpresentationen är endast fiktiva namn, dock gäller 
inte detta utskriften av inriktning på gymnasieprogram (teoretisk eller praktisk). Inriktningen 
stämmer alltså överens med varje utsaga.  

6.1 Det moraliska ställningstagandet 
Empirin från denna rubrik baserar sig på en fiktiv situation som fokusgruppen fick presenterat 
för sig. Schematisk handlade denna situation om en insamling till en klassresa som skulle ske 
genom försäljning av paraplyer. Försäljningen startade på 12 kr styck men plötsligt började 
det regna varpå en dam lämnar, obetänksamt, 120 kr för ett paraply. En person i gruppen som 
säljer paraplyer får iden att höja priset till 120 kr då människor verkar vara i stort behov av 
paraplyer under det betungande ösregnet. Frågan ställdes till fokusgruppen hur de skulle ha 
agerat vid detta tillfälle. 

6.1.1 En fråga om ekonomisk vinst 

Kalle (teoretisk): Ur ett affärsperspektiv skall man ju såklart höja 
priset. 

Emma (teoretisk): Om det finns en efterfrågan och det köps så 
varför inte. 

Sara (teoretisk): Men beror det inte lite också på hur mycket man 
har sålt innan? Om man har sålt lite klart man höjer.  

Dessa citat vittnar om att respondenterna återskapar den del i det diskursiva brottet från de 
texter som styr gymnasieskolans verksamhetssystem vars innehåll präglas av valfrihet, 
individualisering och konkurrens. Temat är vinst, egen vinning, och någon annan dimension 
berörs inte vilket gör att den rådande hegemonin förefaller vara den egna gruppens välstånd i 
”paraplyaffären”. Diskursen utmynnar i att gruppens agerande bestäms av vinsten. Sara 
antyder förvisso att om försäljningen givit god utdelning så kanske inte priset behöver höjas 
men faktum kvarstår att vinsten är den ända och avgörande dimensionen i diskursen som 
denna utsaga representerar.  

6.1.2 Den moraliska dimensionen 

Johan (teoretisk): Men sen är det ju lite omoraliskt också . Om man 
säljer för 12 spänn och så börjar det regna och då säljer man för 120 

Kalle (teoretisk): Ja, ur det moraliska perspektivet så är det ju fel 

Dessa utsagor konstituerar hegemoniska strukturer som handlar om moral och solidaritet. Hur 
respondenterna agerat i detta fiktiva fall styrs av moraliska förpliktelser mot den sociala 
världen och diskursen utesluter att agerandet skulle basera sig på egen ekonomisk vinst. 
Diskursen inkluderar där emot att agerandet måste basera sig på antagandet om att det är fel 
att utnyttja människor i ”nöd” för egen vinnings skull. Dessa citat återskapar den del av det 
diskursiva brottet i texterna som styr gymnasieskolans verksamhetssystem som talar om 
demokrati och solidaritet.  
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6.1.3 Resultatet av deliberationen avseende det moraliska ställningstagandet: 
Kompromiss mellan ekonomisk vinst och moral  

Kalle (teoretisk): Men vi kanske ändå kan komma överens om att vi skulle 
kunna höja lite grann. 

Sara (teoretisk): Ja, så att man slipper sälja så jäkla många. 

Johan (teoretisk): Jo men så gör vi. 

Resultatet av det deliberativa samtalet blev till synes verken mot bakgrund av diskursen som 
handlade om vinst eller diskursen som handlade om solidaritet och moraliska förpliktelser. 
Respondenterna beslutar sig för att höja ”lite grann” men inte mot bakgrund av moraliska 
förpliktelser eller ekonomisk vinst utan mot bakgrund av det arbete som krävs för att sälja 
tillräckligt många paraplyer när priset är 12 kr. Denna diskurs konstituerar en hegemonisk 
struktur som styr agerandet utifrån den egna gruppens arbetsbörda. Dock kommer 
fokusgruppen fram till detta beslut efter dieliberation där dels den hegemoniska diskursen 
avseende ekonomisk vinst men också moral var inkluderade i deliberationen. 

Denna kompromiss kan därför betraktas som ett resultat av ett deliberativt samtal där två 
hegemoniska diskurser vill uppnå legitimitet och därmed hamna först i en eventuell 
diskursordning.  
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6.2  Den deliberativa miljön i gymnasieskolan 
Empirin under denna rubrik grundar sig på samtalsledarens (jag) frågeställning som framställs 
i den första utsagan under 5.4.1. 

6.2.1 Deliberation? Det handlar om lärarnas intresse 

Samtalsledaren: När jag under gårdagen besökte er under en lektion så 
uppstod en dialog mellan er avseende när ett visst prov skulle förläggas i 
schemat. Berätta mer om det. Hur ofta och när uppstår denna typ av dialog 
eller argumentation? 

Johan (teoretisk): Ja det uppstår rätt ofta men särskilt inför olika prov.  

Sara (teoretisk): Men det beror ju också mycket på vilken lärare man har. Alla 
lärare vill inte ha den argumentationen alltså det beror på vilken lärare man 
har helt enkelt. Det är väldigt olika från lärare till lärare. 

Emma (teoretisk): Ja. Vissa lärare struntar i vad vi tycker.  

Johan (teoretisk): Jo så är det.  

Kvaliteten avseende den deliberativa miljön i klassrummet, det vill säga den miljö som 
uppmuntrar till deliberativa samtal, står alltså förbundet med vilken lärare som för tillfället 

Det moraliska ställningstagandet

En fråga om 
ekonomisk vinst 

En fråga om moral

Resultatet av deliberationen avseende 
det moraliska ställningstagandet:

 Kompromiss mellan ekonomisk vinst och moral

Figur 3 Översikt av resultatet från fokusgruppintervjun 
avseende det moraliska ställningstagandet 
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undervisar. Den rådande diskursen konstituerar hegemoniska strukturer som vittnar om att 
deliberation i klassrummet är något positivt och detta mot bakgrund av att deliberation uppstår 
då läraren skapar möjlighet till detta. Hur denna hegemoniska struktur som konstitueras av 
eleverna kommer till uttryck står sig alltså relativt i för hållande till vilken lärare som vid det 
specifika tillfället undervisar.  

6.2.2 Deliberation? Det handlar om elevernas intresse 

Emma (teoretisk): Men hur har ni det? Berätta om hur ni har det? 

Henrik (praktisk): Mycket värre än vad ni har det 

Johan (teoretisk): Vadå? Får ni inte bestämma så mycket? 
Argumentera och sådant 

Henrik (praktisk): Jo det får vi väl. Vi bryr oss nog bara inte 
så mycket. Det får bli som det blir liksom. Lärarna brukar 
säga att det räcker om vi är med på lektionerna. Annat 
behöver vi inte liksom 

Emma (teoretisk): Men Gud!! vi har ju inlämning, inlämning 
och inlämning av olika uppgifter hela tiden. Diskussioner i 
klassen blir det alltid om saker och ting. Vad skönt ni har det. 
Man kanske skulle byta haha.  

Henrik (praktisk): Ja vi orkar nog inte diskutera så mycket. 
Det får typ bli med grejer som det blir. Tror att lärarna inte 
heller orkar. Men så fort vi har typ fordonsprov vill såklart 
alla vara med och göra det och så 

Johan (teoretisk): Det känns som om vi är lite bättre på att ta 
för oss generellt än vad de på alla praktiska program är. Ni 
säger exempelvis att ni inte orkar men vi känner att vi måste 
vara involverade i allt och därför blir det ju såklart också 
diskussioner. 

Deliberation eller inte blir enligt ovanstående en fråga om intresse av att påverka sin situation. 
Det skapas enligt ovanstående en hegemonisk struktur som utmynnar i resonemang likt att 
”det får bli som det blir” och att det inte finns energi och intresse för deliberation. 
Deliberation är, mot bakgrund av ovanstående citat, ingen naturlig del av den diskurs som 
konstituerar hegemoniska strukturer i gymnasieskolans verksamhetssystem med avseende på 
de praktiska programmen. Inställningen till ”fordonsprov” är dock inte fullt lika lättvindig, det 
är en företeelse som tas på allvar. Diskursen på det praktiska programmet inkluderar begrepp 
avseende fordonsprovet som gemenskap och motivation, alla vill vara med på fordonsprovet.  

6.2.3 Kunskap som en begränsande faktor avseende deliberation 

Johan (teoretisk): Just nu är det ju mycket förberedelser 
inför studenten som diskuteras som det råder lite delade 
meningar om. 
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Kalle (teoretisk): Ja det är mycket med det där. Man skall 
samla in pengar och man ska bestämma hur var och när 
och viket flak man ska åka vad man ska göra innan flaket 
och sådant. 

Emma (teoretisk): Ja och sedan är det ju studentmössor 
och sådant 

Kalle (teoretisk): Men vi har inte fått lov att ha några 
egna idéer om studentfirandet om man så säger. Det är 
liksom uppstyrt från styrelsen i studentkomiteen . 

Emma (teoretisk): Vi får inte ens veta allting vad de 
planerar inför studenten 

Kalle (teoretisk): De i studentkommiten vet ju allt om 
planeringen inför studenten så att det blir väl så att vi inte 
får vara med och tycka och bestämma om det. Blir inte så 
mycket argumenterande om det utan de blir som de säger. 
Vi pratar ju såklart om det men kanske mer om att det ska 
bli roligt och så. 

 

Studentkommiten har kunskapen om hur förfarandet beträffande studentfirandet processas 
och detta skapar en hegemoni som utmynnar i att andra individer i klassen inte bjuds in till en 
dialog avseende studentfirandet. Studentkommitens kunskap utmynnar i en begränsning av 
den deliberativa miljön i gymnasieskolans verksamhetssystem. 

 

Den deliberativa miljön i gymnasieskolan

Deliberation?: 
Det handlar 
om läraren

Kunskap som
begränsande

 faktor avseende
 deliberation

Deliberation?:
 Det handlar om 

elevernas intresse

Figur 4 Översikt av resultatet från fokusgruppintervjun avseende den 
deliberativa miljön 
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6.3 Den ideala samhällsmedborgaren: Solidaritet och 
ansvarskännande 

Emma (teoretisk): Det känns inte som om man bara kan peka ut en 
sorts medborgare som ideal. Det skulle vara jättetråkigt.  

Johan (teoretisk): Man skall ju vara laglydig främst. Följa regler 
och grejer. 

Kalle (teoretisk): Betala skatt måste man såklart också göra. 

Johan (teoretisk): Men hur man är som person finns det nog inga 
regler för. 

Emma (teoretisk): Jo kanske att man bara inte tänker på sig själv 

Sara (teoretisk): Ja att man är som man vill att andra skall vara 
mot en själv. 

Diskursen beträffande den ideala samhällsmedborgaren har laglydighet och solidaritet som 
centrala begrepp, människan skall inte bara tänka på sig själv utan även ta hänsyn till andra 
individer i den sociala världen. Detta konstituerar hegemoniska strukturer som håller 
solidaritet och gemenskap som varande och utesluter egoism och individualisering från 
diskursen avseende den ideala samhällsmedborgaren. 

 

 

Den ideala samhällsmedborgaren.

Karakteriseras av
 solidaritet jämt emot
sina medmänniskor

Karakteriseras av
ansvarskännande

Figur 5Översikt av resultatet från fokusgruppintervjun avseende 
den ideala samhällsmedborgaren 
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7 Reflektioner  
Tesen att det även föreligger ett diskursivt brott i gymnasieskolans verksamhetssystem är mot 
bakgrund av ovanstående resultat inte orimlig. Det föreföll sig till exempel inte självklart att 
det skulle finnas ett rättvise grundat förhållningssätt, som är högsta nivån av demokratisk 
kompetens (Gerwall, 2003), i ”paraplyaffären”. Detta förhållningssätt kom först till uttryck 
efter deliberativa samtal i fokusgruppen där respondenterna kom fram till att det fanns en 
moralisk dimension i ”paraplyaffären”. Detta kan antas bekräfta Fritzells (2003), Englunds, 
(1986) och Larssons (2007) teser avseende hur demokratisk kompetens utvecklas. De första 
utsagorna avseende ”paraplyaffären” var styrda av en hegemonisk diskurs som placerade vinst 
i första och viktigaste rummet men det fanns också en annan diskurs som innehöll en moralisk 
dimension. När dessa två diskurser avseende hur det var lämpligt att handla i det specifika 
fallet möttes fanns det från start ingen given hegemonisk diskursordning i 
verksamhetssystemet vilket utmynnade i ett deliberativt samtal. Ett samtal som resulterade i 
att priset bara höjdes något då det annars blivit påfrestande med antalet paraply som behövts 
säljas. Det var dock inte enbart arbetsbelastningen som låg till grund för beslutet att höja 
priset ”lite” utan även den moraliska dimensionen av ”paraplyaffären” som kom till uttryck i 
samband med det samtalet.  

Det skulle kunna antas att de idéer avseende hur människan skall handla i liknande situationer 
som ”paraplyaffären”, innan fokusgruppsintervjun, utgjorde ett diskursivt brott i den specifika 
frågeställningen vari varje diskurs i det diskursiva brottet hade sin hegemoniska struktur 
beträffande det ”självklara handlandet” i situationen. Dessa hegemoniska strukturer har 
inkluderats i återskapandet av gymnasieskolans verksamhetssystem och kunde omstruktureras 
via samtal och ett beslut kunde fattas som kan tolkas som en kompromiss.  

Om inte respondenternas hegemoniska diskurser avseende ”paraplyaffären” blivit föremål för  
samtal finns alla anledning att anta att det i ”paraplyaffärens” fiktiva verksamhetssystem 
kommit till uttryck på två olika vis. Den hegemoniska diskursen som höll vinst som centralt 
hade kollektivt återskapat verksamhetssystemet genom handlingar som i mångt och mycket 
betraktat ekonomisk vinst som centralt i förhållande till den som även låtit en moralisk och 
etisk dimension fått inneha en central position. Mot bakgrund av detta vågar jag hävda att 
deliberativa samtal är av mycket hög relevans för gymnasieskolans verksamhetssystem om 
gymnasieskolan ämnar uppfostra elever till demokratiskt kompetenta medborgare. Det finns 
nämligen all anledning att anta att ingen given hegemonisk diskursordning existerar i 
gymnasieskolan, avseende hur människan bör agera i den sociala världen, som gynnar 
utvecklandet av demokratisk kompetens hos eleverna.  

En icke existerande diskursordning gör att ett diskursivt brott avseende hur människan bör 
agera i den sociala världen kan betraktas som varande. Som tidigare nämnt har deliberativa 
samtal en positiv inverkan på gymnasieelevers utvecklande av demokratisk kompetens. Denna 
text visar dessutom att deliberativa samtal kan fungera som verktyg i syfte att omstrukturera 
hegemoniska diskursordningar som kan verka på ett negativt vis avseende gymnasieelevers 
utvecklande av demokratisk kompetens. Detta påminner om Habermas (1995) ide om nyttan 
med delibertaiva samtal. I denna studie tog omstruktureringen av den hegemoniska diskursen, 
som är negativ för utvecklandet av demokratisk kompetens, sig uttryck genom att införa en 
moralisk dimension till beslutet beträffande agerandet i ”paraplyaffären”. Men hur förhöll det 
sig med den deliberativa miljön i gymnasieskolans verksamhetssystem? Den miljö som skapar 
utrymme och möjlighet för samtal?  
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Möjligheten att föra deliberativa samtal styrs enligt resultatet från denna studie bland annat av 
lärarens intresse för elevernas åsikter men likaså intresset för att skapa en gynnande miljö för 
dessa samtal. De elever som via fokusgruppintervjun gav uttryck för den diskursiva hegemoni 
som presenterade deliberation som en positiv del av vad som kollektivt kunde återskapas och 
utvecklas i verksamhetssystemet menade att vissa lärare inte visade något intresse för vad de 
tyckte och vilka idéer de hade i olika frågor. Lärare som inte visar ett sådant intresse kan 
återskapa hegemoniska strukturer i gymnasieskolans verksamhetssystem som skulle kunna 
vara relativt destruktiva avseende elevers utvecklande av demokratisk kompetens. Det fanns 
dock lärare som lyssnar till eleverna och bjuder in dem till samtal vilket skapar en positiv 
hegemonisk diskurs som kommer till uttryck i verksamhetssystemet just som deliberativa 
samtal i olika sammanhang. Dessa lärare tillåter en hegemonisk struktur som förhåller sig 
positiv avseende gymnasieelevers utvecklande av demokratisk kompetens.  

Tesen att det även föreligger ett diskursivt brott i lärarkåren avseende den deliberativa miljön 
i gymnasieskolan blir mot bakgrund av detta fullt rimlig. Frågan kan då ställas hur detta 
avspeglar sig i kulturen i organisationen? Hur kommer denna eventuella konflikt mellan två 
olika diskurser hos lärarkåren avseende gymnasieskolans deliberativa miljö till uttryck? Det 
finns kanske ett samband mellan dessa diskursiva brott i hela utbildningssystemet? Från de 
politiska texterna som reglerar gymnasieskolans innehåll vidare genom verksamhetssystemet 
där människor kollektivt återskapar detta diskursiva brott. Ett diskursivt brott där den ena 
sidan kanske inkluderar meningar som att ”det är läraren som bestämmer” eller ”det blir bara 
krångel om eleverna skall vara med och bestämma” i förhållande till den andra sidan som kan 
innefatta meningar som ”klart att eleverna måste få ha medbestämmande” eller ”det är bra om 
eleverna får vara med och ta ansvar över upplägget av sin egen utbildning”. Det blir en strid 
mellan två olika diskurser avseende den deliberativa miljön i gymnasieskolan som strider om 
att bli varande i en given hegemonisk diskursordning. Denna strid kommer till uttryck i 
verksamhetssystemet på sätt som ibland är gynnade för elevers utvecklande av demokratisk 
kompetens och ibland inte. 

Det handlade inte enbart om lärarnas intresse för deliberation utan även elevernas. Eleverna 
på de praktiska programmen uppgav att det inte fanns något intresse för detta, saker och ting 
får bli som de blir och argumentation är jobbigt. En företeelse som den uppmärksamma 
läsaren möjligen la märke till var den inaktivitet i fokusgruppen som eleverna från de 
praktiska programmen uppvisade i förhållande till eleverna från de teoretiska. Vad som 
uppgavs av eleverna från de praktiska programmen som var av intresse för dem var 
”fordonsprov”. Om detta placeras i relation till Nylunds (2011) teori gällande vertikal och 
horisontell kunskapsdiskurs får detta intresse för fordonsprov, i förhållande till ”allmänt” 
intresse för skolan och samhället, en innebörd som handlar om möjlighet till delaktighet och 
färdigheter som härleder till om individen kan hävda sin rätt i samhället. Det finns mot 
bakgrund av detta alla anledning att anta att en horisontell kunskapsdiskurs återskapas på de 
praktiska programmen där det enbart finns intresse för utvecklandet av vissa färdigheter som 
är förbundna till en specifik praktik. Till exempel färdigheten att bemästra reparationen av en 
trasig generatorrem i en bil. Detta antagande kan bekräftas av Ekmans (2007) avhandling där 
hon fann att den demokratiska kompetensen förhöll sig differentiell i relation till vilket 
program som väljs, praktiskt program eller teoretiskt. Eleverna från de praktiska programmen 
antog att lärarna inte heller är så intresserade eller orka upprätthålla en deliberativ miljö. Med 
andra ord så kan det återskapas en hegemonisk diskurs i gymnasieskolans verksamhetssystem 
avseende de praktiska programmen som upprätthåller en horisontell kunskapsdiskurs. En 
kunskapsdiskurs där majoriteten av de färdigheter som utvecklas är av sådan specifik karaktär 
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att de inte faller inom ramarna för deliberativa samtal och inte heller inom ramarna för 
utvecklande av demokratisk kompetens.  

Men skall en samhällsmedborgare enligt eleverna vara demokratisk kompetent? Jag är 
benägen att svara ja på denna fråga. Det första som benämndes var laglydighet vilket skulle 
kunna tolkas som att individen måste kunna känna ansvar över sina handlingar. Via samtal 
kom även fokusgruppen fram till att en samhällsmedborgare inte enbart skall tänka på sig 
själv utan även på andra människor vid agerande i den sociala världen. Med andra ord, 
solidaritet. Detta är en beskrivning av den ideala samhällsmedborgaren som grundar sig i en 
hegemonisk diskurs som inkluderar begrepp som ansvarskännande och solidaritet och 
exkluderar därmed individualism, egoism och konkurrens. Denna hegemoniska diskurs 
inkluderar flera av de begrepp som Gerwall (2003) framhäver i den högsta nivån av 
demokratisk kompetens.  

7.1 Konklusioner 
Tesen att det även föreligger ett diskursivt brott avseende hur människan bör handla i den 
sociala världen samt relevansen av en deliberativ miljö i gymnasieskolans verksamhetssystem 
är mot bakgrund av resultatredovisningen från fokusgruppintervjun till synes korrekt. Detta 
medför att det finns en hegemonisk diskurs som är hämmande för gymnasieelevers 
utvecklande av demokratisk kompetens som strider om legitimitet mot den hegemoniska 
diskurs som är fruktbar avseende utvecklande av demokratisk kompetens. Gymnasieskolan 
kan därför dels vara en arena som gynnar utvecklingen av demokratisk kompetens hos dess 
elever men också missgynnande avseende detta. Den hegemoniska diskurs som stod för ett 
begreppsliggande av den sociala världen som förefaller vara destruktiv för utvecklandet av 
demokratisk kompetens kunde omstruktureras via de deliberativa samtal som ägde rum i 
fokusgruppen. Bland annat införde samtal den moraliska dimensionen i "paraplyaffären" och 
tillade i talet om den ideala samhällsmedborgaren att denna även måste kunna agera på ett 
solidariskt vis. 

Det existerar alltså en hegemonisk diskurs som kommer till uttryck i verksamhetssystemet 
som ett begreppsliggörande av den sociala världen i termer av vinst och individualism med 
detta kan överbryggas med deliberativa samtal. Men en deliberativ miljö är inte självklart för 
alla lärare och elever vilket försvårar omstrukturering av den diskursiva hegemoni som är 
destruktiv för utvecklandet av demokratisk kompetens. Denna hegemoni kan kopplas till 
vertikal och horisontell kunskapsdiskurs. Den horisontella kunskapsdiskursen inkluderar 
specifika färdigheter som är kopplade till en specifik social praktik (Nylund, 2011). Exempel 
på en horisontell kunskapsdiskurs var värdet av att vara delaktig och lyckas på 
"fordonsprovet" för de elever som gick ett praktiskt program. Ett fordonsprov kan förstås 
inom ramarna för de specifika färdigheter som är intimt förknippade med den horisontella 
kunskapsdiskursen. De färdigheter som kan vara förknippade med den vertikala 
kunskapsdiskursen som delibertiva samtal beskrevs som jobbiga och icke intressanta. Detta 
medför att den hegemoniska diskurs som återskapar förhållandet mellan den vertikala och 
horisontella kunskapsdiskursen upprätthålls. Liknande skillnader benämner Nylund (2011) 
som faktorer som återskapar bland annat socioekonomiska differentieringar och ökar 
skillnader mellan individers förmåga att kunna hävda sig i samhället  

Det finns mot bakgrund av detta en anledning att göra antagandet att gymnasieskolans 
verksamhetssystem återskapar diskursiva hegemoniska strukturer. Strukturer som dels är 
destruktiva i avseende utvecklande av demokratisk kompetens men också avseende 
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återskapandet och upprätthållandet av förhållandet mellan vertikal och horisontell 
kunskapsdiskurs. Detta förhållande, om det skall appliceras i gymnasieskolans 
verksamhetssystem, utmynnar i strukturer som gör att elever som väljer ett teoretiskt program 
har större möjligheter i relation till elever som väljer ett praktiskt program att utveckla 
generella färdigheter. Generella färdigheter som dels är gynnande för utvecklandet av 
demokratisk kompetens men som också gynnar individens förmåga att kunna vara delaktig 
och "ta för sig" i samhället.  

7.2 Reflektioner avseende resultatredovisningen från del 1 
och del 2 
Resultatet från den diskursanalytiskt inspirerade analysen av texter som styr gymnasieskolans 
verksamhetssystem gör tesen befogad att det föreligger ett diskursivt brott i talet om den ideal 
samhällsmedborgaren. På den ena sidan av det diskursiva brottet finns den diskursiva 
hegemoni som illustrerar den ideala samhällsmedborgaren som en aktiv individualist och 
entreprenör. En person som kan förvalta sin valfrihet till förmån för sig själv. På andra sidan 
illustreras en demokratiskt kompetent person där begrepp som gemenskap och solidaritet 
inkluderas i den hegemoniska diskursen.  

Detta diskursiva brott som kan betraktas som varande i den första delen av 
resultatpresentationen i denna studie kan även beskådas i gymnasieskolans 
verksamhetssystem. I ”paraplyaffären” kommer det till uttryck genom att en hegemonisk 
diskurs som inkluderade begrepp som ekonomisk vinst och konkurrens som centralt för hur 
människan bör verka i den sociala världen. Dock genom deliberativa samtal kunde denna 
hegemoniska diskurs omstruktureras och även en moralisk dimension fördes in i 
”paraplyaffären” och bidrog därmed till ett annat begreppsliggande av hur människan bör 
handla i den sociala världen.  

Även illustrerande av den ideala samhällsmedborgaren i fokusgruppen kunde via ett 
deliberativt samtal kompletteras med karaktärsdrag som liknar den, enligt Gerwall (2003), 
högsta nivån av demokratisk kompetens.  

Deliberativa samtal kan alltså användas som verktyg i omstrukturerandet av hegemoniska 
diskurser som inte är gynnande för gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens. När 
miljön i gymnasieskolans verksamhetssystem behandlades i fokusgruppen framgick dock att 
lärare återskapar ett diskursivt brott och då också två olika hegemoniska diskurser avseende 
hur deliberativa samtal används i gymnasieskolan. På den ena sidan av det diskursiva brottet 
illustrerades en diskursiv hegemoni där läraren inte lyssnade på eleverna eller inte orkade 
upprätthålla den deliberativa miljön. På den andra sida illustrerades en hegemonisk diskurs 
där lyssna på eleverna och involvera dem i olika beslut var av hög relevans. Eleverna spelar 
också en betydande roll. Eleverna från de teoretiska programmen representerade en 
hegemonisk diskurs där samtal var ett önskvärt fenomen i gymnasieskolans 
verksamhetssystem. Detta i förhållande till eleverna från de praktiskt inriktade programmen 
som stod för en hegemonisk diskurs där saker och ting fick bli som det blir och där eleverna 
inte orkade diskutera så mycket. Detta kom även till uttryck under fokusgruppintervjun 
genom att eleverna från de praktiskt inriktade programmen var betydligt mindre aktiva i de 
samtal som uppstod i förhållande till eleverna från de teoretiskt inriktade programmen.  
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Tesen att detta kan vara en förklaring till de differentieringar i graden av demokratisk 
kompetens beroende av om eleven studerar vid ett teoretiskt eller praktiskt program som 
Ekman (2007) skriver om är mot bakgrund av detta fullt rimlig. Om den diskursiva 
hegemonin gällande färdigheter från de teoretiskt inriktade programmen höll ”generella” 
färdigheter som centrala så föreföll sig färdigheter av mer specifik och avgränsad karaktär 
vara intressanta för eleverna från de praktiskt inriktade programmen. Den diskursiva 
hegemoni beträffande färdigheter från eleverna på de praktiskt inriktade programmen höll 
som centralt att handlingar och operationer i verksamhetssystemet som hör fordonsproven till 
var viktiga att engagera sig i.  

Är då inte detta engagemang fördelaktigt? De specifika färdigheter som hör fordonsprov till 
kan härledas till den horisontella kunskapsdiskurs som beskrivs av Nylund (2011). 
Färdigheterna i fordonsproven är så kontextuellt bundna att de inte går att applicera över på 
andra kontexter. De färdigheter som var viktiga för eleverna på de teoretiskt inriktade 
programmen som exempelvis deliberation kan härledas till den av Nylund (2011) beskrivna 
vertikala kunskapsdiskursen. Nylund (2011) beskriver förhållandet mellan dessa 
kunskapsdiskurser som en företeelse vars struktur återskapar och upprätthåller sociala klasser 
och socioekonomiska skillnader. Med andra ord återskapar gymnasieskolans 
verksamhetssystem diskursiva hegemonier som upprätthåller sociala klasser och 
socioekonomiska differentieringar. Gymnasieskolan som verksamhetssystem återskapar via 
denna relativt rimliga tes olika typer av segregationer som kan skådas i dagens samhälle.  

Återskapandet av en diskursiv hegemoni som medierar kunskap på ett sätt som upprätthåller 
denna destruktiva relation mellan horisontell och vertikal kunskapsdisksurs vars resultat 
utmynnar i segregation är inte den ända företeelsen som är motstridig mot gymnasieelevers 
utvecklande av demokratisk kompetens. Det diskursiva brottet som återfinns i de texter som 
styr gymnasieskolans verksamhetssystem utmynnar i en kamp mellan två olika illustrationer 
av den ideala samhällsmedborgaren. Den ena illustrationen är grundad på en diskursiv 
hegemoni som inbegriper begrepp som konkurrens, individualisering och valfrihet. De ligger i 
strid om legitimitet med den som begreppsligar den ideala samhällsmedborgaren med 
solidaritet och gemenskap. Detta diskursiva brott kommer även till uttryck i gymnasieskolans 
verksamhetssystem genom att solidaritet och gemenskap inte är självklara begrepp som skall 
ligga till grund för människans verkande i den sociala världen. Att detta inte är självklart 
skulle förmodligen enligt Gerwall (2003) generera en relativt låg grad av demokratisk 
kompetens. Men denna studie visar att denna diskursiva hegemoni som inte gynnar 
gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens kan omstruktureras via deliberativa 
samtal. Denna funktion av dessa samtal kan härledas till Habermas beskrivning av dess 
ändamål som är att omstrukturera och synliggöra maktstrukturer. Det kan heller inte nog 
poängteras det deliberativa samtalets positiva inverkan på individers utvecklande av 
demokratisk kompetens (se bl.a. Fritzell, 2003, Englund, 1986, Larsson, 2007).  

Denna studie visar dock att deliberativa samtal inte uppmuntras av vissa lärare och anses inte 
av vissa elever vara en färdighet värd att utveckla. Tesen är alltså relativt rimlig att 
gymnasieskolans verksamhetssystem återskapar hegemoniska diskurser som kan vara 
destruktiva för elevers utvecklande av demokratisk kompetens. Det finns dessutom anledning 
att anta att gymnasieskolans verksamhetssystem medierar kunskap som utmynnar i vertikala 
och horisontella kunskapsdiskurser som i sin relation till varandra utmynnar i återskapade av 
segregation. Begrepp som inte liknar ansvarskännande, solidaritet och gemenskap som enligt 
Gerwall (2003) och Skolverket (2001) kännetecknar demokratisk kompetens.  
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Något som inte är att förglömma är de hegemoniska diskurser som verkar positivt avseende 
gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens. Dessa slåss i ett diskursivt brott om 
legitimitet på dels den utbildningspolitiska nivån men också i gymnasieskolans 
verksamhetssystem. Vilken av dessa diskursiva hegemonier kommer att stå först i en möjligen 
framtida diskursordning? Är det den demokratiskt kompetenta eller den konkurrerande 
individualisten, är det verksamhetssystemet som inte är eller är en del i återskapandet av 
segregation genom mediering av färdigheter som upprätthåller relationen mellan vertikala och 
horisontella kunskapsdiskurser. Jag menar att människan via kollektiva sociala handlingar i 
högsta grad påverka utfallet av denna diskursiva kamp. Denna diskursiva kamp bör, trotts allt, 
förstås som en mänsklig konstruktion. 

8 Fortsatt forskning 
Denna studie har haft förhållandevis begränsade tidsramar varför frågan gymnasieskolans 
betydelse för gymnasisters utvecklande av demokratisk kompetens ytterligare behöver 
utredas. Denna uppsats skulle kunna ha en betydelse i en sådan kunskapsproduktion dels 
avseende dess resultat men också angrepps och tillvägagångssätt. Jag hade gärna sett att 
liknande studier i betydligt större omfång hade genomförts med fler fokusgrupper samt en 
mer omfattande diskursanalys av de texter som styr gymnasieskolans verksamhetssystem. Det 
behövs även studier som mer ingående berör hur en deliberativ miljö i specifika 
verksamhetssystem kan utvecklas, detta mot bakgrund av dess relevans för utvecklandet av 
demokratisk kompetens, samt effekterna av en sådan utveckling. Det behövs också studier 
som mer ingående behandlar gymnasieskolans reproducerande av det destruktiva förhållandet 
mellan vertikal och horisontell kunskapsdiskurs med avseende på dess skapande och 
upprätthållande av segregation.   
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Bilaga 1 

Mitt namn är Joel Jansson och jag är student vid Högskolan i Gävle och skriver nu min D-
uppsats i pedagogik. Anledningen till att jag skriver detta brev är för att jag har för avsikt att 
genomföra en fokusgruppintervju med gymnasister. Intervjustudien kommer att omfatta totalt 
6 elever från olika gymnasieprogram. Syftet med studien är att beskriva gymnasieskolans 
betydelse för sina elevers utvecklande av demokratisk kompetens och Din medverkan blir till 
stor nytta som en del i detta ”pussel”. 

Intervjuerna görs konfidentiellt vilket innebär att din identitet kommer att vara skyddad på så 
vis att verken din kommun, skola, program, namn eller personnummer kommer att presenteras 
i studien.  

Intervjuernas längd kommer avgöras av hur uttömmande och omfattande vår dialog blir men 
kommer att ha en maximal tidsram på 60 minuter.  

Intervjuerna kommer att spelas in på en bandspelare för att jag som uppsatsförfattare skall 
kunna lyssna på intervjuerna i efterhand.  

Vid frågor kontakta mer än gärna mig eller min handledare med hjälp av följande 
kontaktuppgifter. 

Uppsatsförfattare:  

Joel Jansson: 0733-54 90 93, joel.86@live.se  

 

Handledare: 

Daniel Pettersson: 026- 64 82 32, dalpen@hig.se 
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Bilaga 2 

– Presentation av moraliskt dilemma:  

Det skall ske en insamling till en klassresa som skulle ske genom försäljning av 

paraplyer. Försäljningen startade på 12 kr styck men plötsligt började det regna varpå 

en dam lämnar, obetänksamt, 120 kr för ett paraply. En person i gruppen som säljer 

paraplyer får iden att höja priset till 120 kr då människor verkar vara i stort behov av 

paraplyer under det betungande ösregnet. Frågan ställdes till fokusgruppen hur de 

skulle ha agerat vid detta tillfälle. 

• Samtal rörande gymnasieskolans verksamhetssystem med avseende på den 

deliberativa miljön. 

• Beskrivning av den ideala samhällsmedborgaren. 
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