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Abstract

This study has sought to investigate the expressions of content and purpose of the swedish 

upper secondary school based on three distinct categories. These being Qualification, 

Socialisation and Subjectification. The questions asked are What expressions do these three 

categories take as well as What consequences do these expressions have for civics teachers? 

Critical discourse analysis was leveraged to study the curriculum of 2011 and commentary 

thereof, as well as the syllabi for the Civics subject and the relevant commentary material 

thereof. The results show that a great deal of the studied material centers around qualification 

as an aspect, although the other two are still very much present. In addition to this the 

presentation of students as individuals in the larger society, as part of these expressions 

belonging to the categories, overall took on a particularly passive tone, where students were 

urged to be flexible and adaptable to outside influences rather than become sources of 

influence themselves. These findings resulted in several questions being raised to civics 

teachers about how to approach teaching their subject in regards to these particular trends, if 

they ought to encourage students to the passive mentality, for example.
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Education, Critical discourse analysis, Kvalifikation, Socialisation, Subjektifikation, 
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Inledning

Hur kan skolans arbete förstås? Vad inbegriper en utbildning exakt? Hur kan det 

sammanfattas, överblickas och kategoriseras? Vad är skolans syfte och mål? Sådana frågor är 

avgörande för att få insikt i skolans arbete och är därför frågor som lärare måste ställa sig. Det

är förstås inte en helt enkel uppgift, att summera vad skolan ska göra och syfta till, även om 

läroplaner genom tiderna definitivt försökt. Men läroplaner, och andra styrdokument, tenderar

inte att ge en enkelt överblickbar sammanfattning av sitt innehåll eller teman. Istället pratar de

om mål, krav, förpliktelser och behov. 

För att ge en sådan överblickbar summering av allt innehåll, mål och syften är tematiska 

indelningar givande. Sådana indelningar inkluderar kategorierna Kvalifikation, Socialisation 

och Subjektifikation såsom de framförs av Gert Biesta (2015) där han försöker fastställa och 

beskriva vad skolans uppdrag är. Dessa kategorier, kortfattat, vänder sig till förvärvning av 

kunskap, inlemmandet av individer i en större gemensamhet samt etablerandet av en individ 

som en egen person, respektive. Att påstå att skolans verksamhet faller inom dessa tre 

kategorier är kanske inte särskilt kontroversiellt, skolan ska ju trots allt förbereda elever för ett

liv i det vidare samhället och, som vi skall se vidare, är dessa kategorier tämligen vanligt 

förekommande när man pratar om skolans arbete.

Dessa kategorier lider dock av otydlighet, de inbegriper visserligen en typ av strävande, men 

exakt hur går detta till? Hur pratar styrdokumenten om dessa kategorier? Vad för kännetecken 

av dessa kategorier kan man hitta i olika styrdokument? Skolan har flera olika texter som 

beskriver och dikterar hur olika specifika delar av verksamheten ska gå till, men stämmer de 

olika delarnas uttryck för kategorierna med varandra eller skiljer de sig åt? Det är just detta 

som denna studie skall undersöka, vilka uttryck dessa kategorier tar i olika styrdokument, 

vilka skillnader och likheter som finns och till sist vad detta innebär för lärare i skolan.

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieskolans fostransuppdrag utifrån de tre 

kategorierna kvalifikation, socialisation och subjektifikation i relation till 

samhällskunskapsämnet. För att åstadkomma detta nyttjas två huvudsakliga frågeställningar 

och en underordnad sådan. Den underordnade frågeställningen, se nedan, antar en jämförande 
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ansats dock med det huvudsakliga syftet att belysa och nyansera dess överordnade 

frågeställning.

Frågeställning

Denna studie vägleds av två överordnade frågeställningar samt en underordnad sådan, 

kopplad till den första frågeställningen.

1. Vilka uttryck tar de tre aspekterna?
1.1 Vilka skillnader i uttrycken kan urskiljas i yrkesförberedande respektive 

studieförberedande program?
2 Vilka konsekvenser får dessa uttryck för samhällskunskapslärare?

Disposition

Resterande delar av denna studie består av en presentation av forskningsläget kring det 

undersökta ämnet, vilket följer direkt nedan. Därefter behandlas det teoretiska grund- och 

ramverk som formar studiens tillvägagångssätt, den mer specifika metoden som nyttjas samt 

det material som undersöks. Därefter följer resultat och analys vilket är indelat i tre olika 

delar, baserat på kategorierna kvalifikation, socialisation samt subjektifikation. Vardera del av 

materialet presenteras inom en given kategori för sig självt, med undantag av Ämnes- och 

kursplaner samt kommentarmaterial för rubriken Socialisation. Studiens sista del består utav 

den avslutande diskussionen vilken sammanfattar, återkopplar och resonerar kring 

konsekvenserna av studiens fynd.

Forskningsläge

Nedan följer en redovisning av relevant forskning inom det avsedda ämnet för det 

föreliggande arbetet.

I  avhandlingen Kvalifikation och medborgarfostran undersöker Sten Båth, fil. dr i pedagogik,

vad denne kallar skolans ”skolans samhällsuppdrag” (2006, s. 18), samt vilka typer av 

individer den svenska gymnasieskolan syftar till att fostra. Båths studie bygger på kritisk 

diskursanalys av reformtexter från 1960- och 2000-talet. Däri studerar denne mer specifikt de 

”kompetenser och förmågor” (Ibid, s. 18) de olika reformtexterna ger uttryck för, liksom 

potentiella skillnader och utvecklingar som står att finner mellan dessa perioder.

Båth sammanfattar sina fynd i två övergripande diskurser, kvalifikation och 

medborgarfostran. Denne menar att kvalifikation syftar till förberedelse för arbetsliv och 
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således kopplas till ett ekonomiskt strävande för skolan. Medborgarfostran kopplas till idén av

skolan som, såsom Båth uttrycker det, ett ”politiskt projekt” (2006, s. 30). Medborgarfostran i 

detta sammanhang antar klara socialiserande drag där elever skall anamma demokratiska 

värden och förhållningssätt, samt att eleverna skall förmå delta i samhället och samarbeta med

andra individer däri. Vidare hävdar Båth att dessa diskurser visserligen skiljer sig åt något i 

syfte och ansats, men att de båda förekommer i skolan, samt att de, över tid, varierar i vilken 

grad de betonas i relation till varandra. Det står således att finna en kamp om dominans 

mellan dessa diskurser inom skolans värld där resultaten är föränderliga (Ibid, s. 30-33).

Båth noterar vidare att medborgarfostran utgjort den huvudsakliga fokusen för skolan, 

åtminstone för sådan utbildning som riktats mot gemene man, ur ett historiskt perspektiv. 

Detta, menar Båth, är en fortsatt trend under 1970-talet då den svenska gymnasieskolan kom 

att alltmer bli en grundläggande del av det svenska folkets utbildning (Ibid, s. 30-33).

Studiens fynd pekar dock på att kvalifikation och medborgarfostran i det äldre materialet, från

60-talet, trots den generella tendens till fokus på fostran, uppvisar en balanserad relation 

mellan diskurserna. Detta tillstånd förändras dock i materialet från 2000-talet. Däri finner 

Båth att medborgarfostransdiskursen fått ta ett steg tillbaka, dels genom att 

kvalifikationsdiskursen blivit mer dominerande, och dels genom en hybridisering av de både 

diskurserna. Båth pekar ut och förklarar denna hybridisering genom att påvisa förändringar i 

innebörder av kompetenser och förmågor, från ett kollektivt deltagande i samhället till ett 

individualistiskt deltagande i en global ekonomi (2006, s. 185-190).

Vidare argumenterar Båth för att förskjutningen till stor del antar ideologiska dimensioner, där

den ökade dominansen av kvalifikation med förberedelse för arbetslivet som mål och 

hybridiseringen med syn till deltagandet i en global ekonomi utgör en nyliberal strävan intar 

en stark position i det nyare materialet, samt ett mer balanserat förhållande mellan 

kvalifikation och medborgarfostran, med en tydligare ansats till samhällsdeltagande, antar 

snarast socialdemokratiska former (2006, s. 185-190). Således pekar Båths fynd på både en 

ökad ekonomisk fokus för skolan, men även en förskjutning från ett deltagande i samhället, 

till ett deltagande i ekonomin i ett vidare sammanhang.

I något liknande anda undersöker Lena Carlsson, fil. dr i pedagogik, vilken form uttryck kring

elever som medborgare tar i avhandlingen Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck

i skolan (2006). Carlsson söker att fastställa olika diskurser baserat på sådana uttryck, samt 

resonera kring konsekvenserna därav (Ibid, s.17).
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För att åstadkomma detta nyttjar Carlsson reform- och policytexter kring utbildning från 

efterkrigstiden fram till samtida, Lpo94 samt Lpf94, styrdokument för gymnasieskolans 

Handelsprogram. Tillkommande till detta har Carlsson även närvarat vid gruppsamtal mellan 

lärare verksamma inom Handelsprogrammet, mer specifikt vid samtal inom arbetslag av 

lärare. Dessa samtal har således kretsat kring praktiska spörsmål i verksamheten samt 

undervisning, ur vilket Carlsson eftersökt uttryck kring elever som medborgare samt praktiker

i verksamheten som relaterar därtill (2006, s. 19 & 89-91).

Carlsson finner i undersökningen av policy- och reformtexter att en kamp ”mellan det 

demokratiskt/kommunikativa och det marknadsinriktade sättet att se på pedagogik” (2006, s. 

77). Historiskt har den demokratiska ansatsen dominerat, dock med inslag av vad denna kallar

ett vetenskapligt-rationellt synsätt. Vidare, i de samtida texterna, finner Carlsson en förstärkt 

fokus på skolans koppling till marknaden samt på individen som den centrala utgångspunkten 

för skolan. Denna noterar dock även att värdegrundsfrågor kommit att bli av särskilt intresse 

och kommenterar i koppling till detta att de samtida styrdokumenten på intet vis är enspåriga i

relation till demokrati kontra marknad (Ibid, s. 77).

Tillkommande till detta finner Carlsson att de samtida styrdokumenten för 

Handelsprogrammet är synnerligen motsägelsefulla. Carlsson skriver att 

[l]äroplanens demokratiuppdrag och övergripande värden är formulerade med utgångspunkt i människors 

mer vardagsnära liv. Programmål, kursplaner och många av betygskriteriernas kunskapskvaliteter förefaller 

däremot snarare att vara formulerade i en ekonomisk rationalitet och framstår som en spegling mer av 

marknadens intressen för utbildning av effektiv arbetskraft och yrkesmänniskor än av demokrati, samtal och 

kritisk reflektion (2006, s. 86).

Vidare hävdar Carlsson att skillnaderna mellan de olika styrdokumenten och deras 

beståndsdelar resulterar i att de demokrati-relaterade strävanden som ges uttryck för i 

läroplanen försvagas och en tydligare ekonomisk och marknadsorienterad prägel växer fram 

(Ibid, s. 86-87).

Vid analysen av samtalen i arbetslagen finner och sammanställer Carlsson fyra olika 

diskurser, en konserverande, en kommunikativ, en marknadsorienterad samt en beskyddande. 

Den konserverande diskursen, menar Carlsson, placerar studieförberedande elever och 

tidigare decenniers typ av skola som centrala för dess syn på elever och skolans roll. Som ett 

led i detta placerar denna diskurs eleverna på Handelsprogrammet i en underordnad ställning 

till de, upplevda, ideala eleverna på högskoleförberedande program. Carlsson menar att 
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”[e]lever på Handelsprogrammet tillskrivs i de flesta fall en rad brister och framstår därmed 

som passiva och begränsade medborgare” (2006, s. 143). Diskursen framställer således 

eleverna snarast som en slags andra-gradens medborgare som inte riktigt når förmågorna eller 

inflytandet av elever inom studieförberedande program (Ibid, s. 143).

Den kommunikativa diskursen betonar, såsom namnet antyder, kommunikation och 

samverkan. Vidare saknar den, i kontrast till den konserverande diskursen, anknytning till en 

viss tid och fokuserar snarare på handling i nuet (2006, s. 143). Dessa aspekter, menar 

Carlsson, resulterar i att diskursen uppmuntrar elever till ”deltagande på en offentlig arena” 

(Ibid, s. 143). Gällande den marknadsorienterade diskursen skiljer Carlsson mellan två olika 

delar därav. Denna menar att "båda strömningar har det gemensamt att intresset och 

lyhördheten för näringsliv och branscher dominerar” (Ibid, s.143), men att den del som 

fokuserar på näringslivet framställer elever som aktiva och inflytelserika deltagare i 

samhället. Detta i kontrast till diskursens andra del, vilken betonar arbetslivsförberedelse, som

snarare framställer elever ”som arbetskraft i ett styrande arbetsliv” (Ibid, s. 143), istället för 

deltagare i ett vidare samhälle (Ibid, s. 143).

Den fjärde och sista diskursen Carlsson behandlar, den beskyddande, befattar sig främst med 

att försöka skydda elever från att varken ha förmåga att finna anställning eller att ta del av 

vidare studier. Carlsson hävdar att som ett resultat av detta beskyddande löper elever dock 

risen att ”bli ytterligare passiva och beroende av ständig hjälp” (2006, s. 144). Således tycks 

Carlsson mena att elever inte uppmuntras till att bli självständiga deltagare i samhället (Ibid, 

s. 143-144). Carlsson kopplar avslutningsvis den kommunikativa  diskursen till den 

övergripande demokratiska strävan i skolan, liksom, potentiellt, den beskyddande diskursen. 

Vidare kopplar denna den marknadsorienterade diskursen till skolans ekonomiska strävanden. 

Slutligen noterar Carlsson att den konserverande diskursen främst knyter an till de äldre 

läroplanens fokus på ”en essentialistisk utbildningskonception och en vetenskapligt – rationell

läroplanskod” (Ibid, s. 144), med endast en svag koppling till den ekonomiska aspekten av 

skolans verksamhet (Ibid, s. 144).

För att flytta fokusen från uttryck kring elevers roller som medborgare till ämnens roller i 

danandet av elever ser vi till avhandlingen Medborgarbildning i gymnasiet: ämneskunnande 

och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning (2015) av 

Johan Sandahl, universitetslektor inom institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Stockholms universitet, där denne menar att han 

5



ämnar undersöka ”samhällskunskaps- och historieämnenas roll och relation till elevernas 

medborgarbildning” (Ibid, s. 22).

Sandahl för ett utförligt resonemang kring hur dessa ämnen relaterar till varandra inom detta 

uppdrag. Denne menar att ämnena är kompletterande genom sina olika fokus på tid, eller 

temporalitet, där de sammankopplas och därigenom ger insikt i kopplingar mellan dåtid, nutid

och framtid. Dock hävdar Sandahl att ämnenas särskiljning är av vikt, då detta försäkrar att 

respektive ämnes specifika kunskaper bevaras och kan effektivt nyttjas. Dessa kunskaper 

kompletterar varandra och bidrar, åtminstone i teori, till medborgarbildning. Detta genom att 

historieämnet ger insikt i, och förståelse för, historiska skeenden och företeelser, samt 

resultaten och konsekvenserna därav. Samhällskunskapen bidrar i sin tur med en utförligare 

förståelse för ”de politiska tolkningarna: ideologins och kulturens betydelse för vårt sätt att 

tolka omvärlden” (2015, s. 74). Således omfattar historieämnet dåtiden och dess inverkan på 

nuet, medan samhällskunskapsämnet upplyser om nutiden och framtiden, liksom hur olika 

ideologiska utgångspunkter färgar våra tolkningar av verkligheten (Ibid, s. 73-82).

Vidare knyter Sandahl kvalifikation samman med subjektifikation gällande de två ämnena. 

Denna menar att förvärvandet av de kunskaper och förmågor som ämnena erbjuder, alltså 

kvalifikation, tillåter för elever att göra egna, självständiga överväganden och 

ställningstaganden, vilket utgör själva kärnan i subjektifikation. Tillkommande menar Sandahl

att ämnena kan bidra till socialisation på ett vis som anknyter till subjektifikation genom att 

presentera gemensamma värden och ställningstaganden i syfte att låta elever diskutera dessa, 

att debattera deras för- och nackdelar samt dra slutsatser om dessa med hjälp av de kunskaper 

och förmågor ämnena inbegriper (2015, s. 73-82).

Sandahl utvecklar dock sina tankegångar gällande ämnena i sin artikel, och delstudie till ovan 

avhandling, Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola: ämnenas roll och relation 

i diskurs och ämnesplaner (2014). Däri hävdar denne att samhällskunskapsämnet, till skillnad 

från historieämnet, till stor del undviker att befatta sig med medborgarfostran och istället 

huvudskaligen fokuserar på ämnets vetenskapliga karaktär och tillvägagångssätt, där elever 

skall kunna analysera och applicera samhällsvetenskapliga teorier. Sandahl skriver att 

”[m]edborgaridealet tycks reducerat till en analytisk medborgare som betraktar 

samhällsutvecklingen utan att egentligen vara deltagare och utan ambitioner att förstå andras 

politiska ställningstaganden” (Ibid, s. 76). Med detta i åtanke menar Sandahl även att 

”[ä]mnesplanen för samhällskunskap uppvisar istället svaga band mellan ämneskunnande och 
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användbarhet utanför klassrummet. Ämnesplanen för samhällskunskap lägger med andra ord 

en stor tonvikt på kvalifikation” (Sandahl, 2015, s. 68). En bild av samhällskunskapsämnet 

med en försvagad roll i medborgarfostran växer således fram, vilket denne själv menar är 

fallet och pekar ut historieämnet som det ämne som nu främst är bärare av fostransuppdraget 

(Sandahl, 2014, s. 77).

I en mer specifikt fokuserad studie diskuterar Kristina Ledman, lektor vid institutionen för 

tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, gymnasieskolans historieämne ur ett 

yrkesprogramsperspektiv i sin passande benämnda avhandling Historia för 

yrkesprogrammen: Innehåll och betydelse i policy och praktik (2015). Av speciellt intresse för

föreliggande studie är de två, av totalt fyra, delstudier Ledman genomfört som del i denna 

avhandling. Dessa två delstudier är The voice of history and the message of the national 

curriculum: Recontextualising history to a pedagogic discourse for upper secondary VET 

(2014a) samt Navigating historical thinking in a vocational setting: teachers interpreting a 

history curriculum for students in vocational secondary education (2014b).

Delstudie två, The voice of history and the message of the national curriculum behandlar 

innehåll, innebörder och konsekvenser av styrdokument relaterade till historieämnet efter 

reformen 2011. Kompletterande till detta undersöker Ledman historielärares perspektiv på 

ämnets roll inom yrkesprogrammen i Navigating historical thinking in a vocational setting, 

delstudie tre.

Ledman finner att historieämnet, i den utsträckning den är specifikt knuten till 

yrkesprogrammen, klart tjänar till medborgarfostran genom att fostra till ”a shared frame of 

reference, to the individual’s identity formation process, and to the process of becoming an 

autonomous and critically thinking individual” (Ledman, 2014a, s. 175). Vidare noterar denna

ämnets tendens att fokusera på mer samtida historia med dess tydligare kopplingar till nutiden

med syfte att ge en tydligare förklaring och förtydligande av historiens inflytande på nuet 

(Ibid, s. 175-176). Tillkommande påpekar dock Ledman att historia för yrkesprogrammen är 

en förminskad version av de studieförberedande sådana och att de därmed saknar mer 

abstrakta kriterier och strävanden som annars är närvarande. I anknytning till detta resonerar 

Ledman att just sådana kunskaper och förmågor är avgörande för individer om dessa skall, på 

allvar, kunna resonera kring och debattera hur samhället ser ut och hur det bör se ut (Ibid, s. 

175-176).
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Bilden av historieämnet som av vikt för fostransuppdraget återkommer i den tredje delstudien.

Däri undersöker Ledman, såsom nämnts ovan, hur historielärare upplever undervisning i 

ämnet. Ledman hävdar däri att lärare visserligen pekar på ämnets roll i fostran för eleverna, 

men kommenterar vidare att ”[t]he teachers discussed the problems with the students’ 

historical knowledge and general lack of proficiencies in reading and writing when entering 

the history course, and this lack of previous qualification is a hindrance in achieving the 

curriculum goals” (Ledman, 2014b, s. 90). Ytterligare noterar Ledman att lärarna betonat 

behovet av ämnet för fostran för att motarbeta främlingsfientliga tendenser de menade 

förekom hos ett antal av eleverna. Ledman avslutar delstudien med att notera problemen med 

förvärvandet av ämnesspecifika förmågor, såsom historiebruk, för elever som upplevdes 

sakna gedigna förkunskaper och resonerar att strävanden att gynna ”the expansion of students’

autonomous thinking” (Ibid, s. 91) kan få betydligt sämre resultat än förväntat som ett resultat

av bristande förkunskaper (Ibid, s. 90-91).

Något i kontrast till ovan behandlade studier och författare undersöker Fredrik Alvén, lektor 

vid fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet, grundskolans historieämne i 

sin avhandling Tänka rätt och tycka lämpligt: Historieämnet i skärningspuinkten mellan att 

fostra kulturbärare och förbereda kulturbyggare (2017). Alvén utgår däri från en uppdelning 

av ämnet som antingen bekräftande eller omprövande i relation till de tolkningar elever kan 

göra av historiska skeenden (Ibid, s. 19-21). Dessa två inställningar kopplar Alvén till två 

olika strävanden gällande fostran, den bekräftande ansatsen syftar till att införliva elever i en 

etablerad ordning, vad denne kallar ”framtida kulturbärare” (Ibid, s. 21), medan den 

omprövande ansatsen bidrar till att ”utbilda kulturbyggare” (Ibid, s. 21). Denne undersöker 

detta i tre olika led, men den del som befattar sig med de skrivna styrdokumenten är av 

huvusakligt intresse häri.

Alvén menar att historieämnet uppvisar en klar spänning mellan det bekräftande och det 

omprövande synsättet mellan 1991 till 2011. Vidare argumenterar denne att historieämnet 

visserligen i dagsläget tycks förorda ett omprövande förhållningssätt, vilket Alvén menar 

stöds av ett flertal forskare, såsom Johan Sandahl och Kristina Ledman. Vid en jämförelse 

med skolans större kontext och styrdokument utanför endast ämnes- och kursplaner för 

historieämnet menar dock Alvén att denna syn på ämnets karaktär är felaktig. Denne pekar på 

den begränsade faktor som skolans värdegrund utgör för ämnet och argumenterar att kraven 

som ställs genom denna skapar ett tillstånd där de slutsatser som är accepterbara vid en 

omprövning är givna på förhand. Tolkningar utanför denna ram ses således inte som 
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accepterbara och inte valid kunskap, för att nyttja Alvéns egna ord (2017, s. 170-172). Således

intar inte historieämnet en omprövande karaktär till den utsträckning som tycks antydas av 

ämnet självt, på grund av de begränsningar som skapas av övriga styrdokument.

Den ovan behandlade forskningen uppvisar både likheter och skillnader. Båth och Sandahl 

pekar på en ökad fokus på kvalifikation i gymnasieskolan, både generellt, i Båths fall, och 

specifikt för samhällskunskapsämnet i Sandahls fall. Sandahl kopplar vidare kvalifikation och

subjektifikation till varandra, liksom socialisation och subjektifikation. Carlsson menar i 

likhet att demokratirelaterade strävanden dominerat historiskt, med en ökad fokus på 

marknaden och ekonomi över tid. Hon utvecklar dock att denna utveckling knappast är helt 

entydig samt att olika styrdokument är motsägelsefulla gällande framtoning av sådana 

aspekter. Vidare visar Carlsson på en synnerligen negativ syn på elever på yrkesförberedande 

program, specifikt Handelsprogrammet, från lärare verksamma däri. Carlsson menar själv att 

detta tar sin form i framställandet av elever som sämre och mer begränsade medborgare, i 

jämförelse med elever på studieförberedande program. Ledmans fynd följer en liknande tråd 

där lärare, och Ledman själv, framhäver syftet hos historieämnet som fostrande. Ledman 

rapporterar även att lärare på yrkesprogrammen framhävde behovet av historieämnet som 

fostrande där elever upplevdes hysa främlingsfientliga och rasistiska synsätt, men att ämnets 

effektivitet som fostrande kan försvagas då elever även upplevdes att vara i avsaknad av 

nödvändiga förkunskaper. Slutligen framför Alvén kritik av Sandahl och Ledman då denne 

menar att historieämnet inte är fullt så tillåtande för elevers egna tolkningar av skeenden som 

dessa hävdar då kontexten av övriga styrdokument inbegrips i analysen.

Sammanfattningsvis råder en oklarhet i forskningen gällande samhällskunskapsämnets, och 

övriga gymnasieskolans, inställning till fostransuppdraget. De fynd gällande historieämnet är 

inte omedelbart relevant för föreliggande studie, men visar på en brist i att undersöka endast 

ämnes- och kursplaner i avsaknad av en större kontext i form av andra styrdokument. Vidare 

uppvisar Ledmans och Carlssons fynd en klart negativa bild av hur lärare ser på elever i 

yrkesförberedande program, samt skillnader i kurser mellan yrkes- och studieförberedande 

program. För denna studie är det således intressant att undersöka, i bredare kontext än endast 

ämnes- och kursplaner för samhällskunskapsämnet, hur samhällskunskapsämnet relaterar till 

fostransuppdraget och framställningen av idealmedborgare, med syn till potentiella skillnader 

mellan yrkes- och studieförberedande program.
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Teori

Nedan följer en genomgång av först studiens stödjande teoretiska utgångspunkter. Därefter 

följer undersökningens tillvägagångssätt i metodavsnittet samt avslutas med en presentation 

av det nyttjade materialet.

Läroplanstyper

John Goodlad, Frances Klein och Kenneth Tye behandlar fem olika typer av läroplaner, eller 

kanske snarare styrdokument givet engelskans något vidare mening av curriculum än 

svenskans läroplan, i Curriculum Inquiry: The study of curriculum practice (1979), mer 

specifikt i kapitlet The domains of Curriculum and Their Study (Ibid, s. 43-76). Däri 

presenterar författarna dessa fem typer av läroplaner och styrdokument.

För att kortfattat summera tre av dessa, omnämner författarna perceived curricula, 

operational curricula, samt experiential curricula. Perceived curricula innefattar läroplan, 

eller styrdokument, såsom de uppfattas av individer i, och utanför, skolans verksamhet. 

Operational curricula inbegriper den verkställda läroplanen, alltså den praktiska verkligheten 

i skolan, vad som inkluderas däri samt hur detta utförs. Experiential curricula befattar sig 

med hur elever i skolan upplever verksamheten och de bakomliggande styrdokumenten (Ibid, 

s. 61-64). Dessa typer är således inte endast skrivna läroplaner, vilket vi återkommer till 

nedan, utan inkluderar även hur individer tolkar, verkställer och upplever styrdokumenten.

De två kvarvarande typerna som framförs är dock av särskilt intresse häri, ideological 

curricula samt formal curricula. Ideological curricula ser till styrdokument som uttryck för 

vissa ideologiska strävanden och önskemål som placeras på skolans verksamhet. Detta steg, 

eller typ av styrdokument, saknar vanligtvis de kompromisser som förekommer i mer 

färdigställda styrdokument och tenderar således att skilja sig åt från mer formella och 

implementerade sådana (Ibid, s. 60-61). Denna typ handlar således om, såsom namnet 

antyder, de mer grundläggande ideologiska utgångspunkterna och viljorna bakom författandet

och formulerandet av texten än den färdigställda texten i sig.

Dessa mer färdigställda texter, eller formella styrdokument, formal curricula, är sådana som 

genomgått processen med kompromisser mellan olika önskemål och strävanden och således 

blivit den färdigställda yttringen därav. Således består formal curricula av författade och 

godkända styrdokument som tjänar som utgångspunkterna för skolans verksamhet, liksom de 

verksamma däri (Ibid, s. 61).
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Dessa två typer av styrdokument är av intresse i föreliggande studie då de erbjuder en givande

tankestruktur för analyser av styrdokument och deras bakomliggande intressen, strävanden 

och antaganden. Goodlad, Klein och Tye mer att den formella läroplanen, eller 

styrdokumenten, är synnerligen medvetet och intentionellt författade och formulerade och 

således är givande att studera för att fastställa sådana intressen, strävanden och antaganden 

däri (Ibid, s. 61). I denna studie blir då denna tankestruktur användbar då det ger en ram för 

att förstå hur uttryck kring demokratiuppdraget i de formella styrdokumenten kan relateras till

bakomliggande ideologiska styrdokument med deras tankar kring vilka typer av medborgare 

skolan skall syfta till att skapa.

Skolans domäner – Kvalifikation, socialisation och subjektifikation

Gert Biesta diskuterar i artikeln What is education for? On Good Education, Teacher 

Judgement, and Education Professionalism (2015) utbildning, dess syfte, vad god utbildning 

är samt hur en sådan kan nås. I denna diskussion framför Biesta tre aspekter, eller domäner för

att nyttja dennes uttryck, av utveckling som utbildning relaterar till, nämeligen kvalifikation, 

socialisation samt subjektifikation (Ibid, s. 77-78).

Kvalifikation syftar, menar Biesta, på införskaffandet av förmågor och kunskaper som är 

nödvändiga både för specifika yrken och deras utövande samt till ”general education that 

seeks to prepare children and young people for their lives in complex modern societies” (Ibid,

s. 77). Således inkluderar kvalifikationsdomänen strävan efter både specifika kunskaper och 

förmågor för givna yrken och efter mer generella sådana för ett liv i samhället i vidare 

mening.

Socialisation inbegriper propagerandet för särskilda normer, traditioner, kulturella yttranden 

och företeelser samt synsätt och föreställningar i ett givet samhälle. Detta, hävdar Biesta, sker 

både explicit genom uttryckliga strävanden inom utbildning och implicit, baserat på de 

överväganden, antaganden, val, former och konsekvenser som präglar utbildningen (Ibid, s. 

77). Exempelvis kan utbildningen hävda demokratins rättfärdighet i ord och således utgöra en 

explicit socialisering, i teori, till demokratiska förhållningssätt, men undvika att applicera 

sådana förhållningssätt i utbildningens praktiska tillvägagångssätt, vilket, återigen i teori, 

resultera i en implicit socialisering till icke-demokratiska förhållningssätt.

Subjektifikation, till sist, hänvisar till utbildning som ett led i elevers existerande och agerande

som subjekt. Detta gäller alltså elevers tillstånd som individer, eller människor, med egna val, 

ställningstagande och agerande, eller, för att återigen nyttja Biestas egna ord, ”children and 
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young people come to exist as subjects of initiative and responsibility rather than as objects of

the actions of others” (Ibid, s. 77).

Biesta resonerar vidare att dessa tre domäner visserligen utgör olika aspekter som utbildning 

relaterar till, men att det återfinns överlappning mellan dessa. Biesta själv ger exemplet att 

även då syftet endast är att tillhandahålla kunskap så påverkas elever som individer genom 

förvärvandet av denna kunskap och möjligheterna som skapas ur detta. Vidare ges även en idé

om vilken kunskap, eller form därav, som prioriteras i utbildningen genom själva agerandet av

att utbildningen tillhandahåller en viss sorts eller form av kunskap över en annan (Ibid, s. 78).

Intresset för denna uppdelning i föreliggande studie ligger i de tre domänerna som analytiska 

kategorier och verktyg. Att skolan och utbildning relaterar till, och strävar mot, dessa domäner

är kanske föga förvånande, men en sådan kategorisering möjliggör en undersökning av dels 

vilka uttryck som görs i relation till vardera domän i skolans styrdokument, samt dels om 

någon domän är särskilt dominant, såsom Biesta hävdar angående kvalifikation i nutidens 

skolväsende (Ibid, s. 78).

Metod

Föreliggande studie nyttjar kritisk diskursanalys, härefter KDA, i syfte att undersöka 

gymnasieskolans fostransuppdrag samt samhällskunskapsämnets roll däri, genom studerandet 

av uttrycken för kvalifikation, socialisation och subjektifikation, detaljerade ovan, i det valda 

materialet, vilket utvecklas nedan.

Diskursanalys, enkelt uttryckt, ser till hur uttryck kring ett givet fenomen skapar, eller utgör 

delar i, ett system av uttryck gällande fenomenet i fråga. Det exakta tillvägagångsättet för 

detta varierar då diskursanalys inbegriper ett antal olika inriktningar med något olika 

traditioner, förhållningssätt och fokus. KDA befattar sig främst med språk, talat och skrivet, 

inom diskurser och placerar praktiska yttringar som visserligen relaterade och i ömsesidigt 

utbyte med diskurser, men ändock separata, menar både Alan Bryman i 

Samhällsvetenskapliga metoder (2011, s. 474-477 och 483-485) samt Kristina Boréus i 

Handbok i kvalitativa metoder (2015, s. 176-180).

Med detta i åtanke är det texten i de formella styrdokumenten som analyseras för att kunna 

urskilja deras ideologiska bakgrund, för att nyttja Goodlad, Klein och Tyes (1079) begrepp. 
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En sådan analys sker i tre olika steg som Boréus (2015, s. 180) och Bryman (2011, s. 485) 

presenterar.

I steg ett, som Boréus menar ser till ”textens nivå” (2015, s. 180), berör just den skrivna 

textens innehåll och uttrycksformer (Bryman, 2011, s. 485) I detta studie innefattar detta steg 

en kodning av materialets uttryck efter de tre kategorierna samt huruvida materialet ger 

uttryck för elever som aktiva eller passiva i koppling till vardera kategori. Detta steg äger 

huvudsakligen rum under rubriken resultat i föreliggande arbete.

Steg två, vilket sker ”på diskursnivå” enligt Boréus (2015, s. 180) eller för att nyttja Brymans 

något mer svårförståeliga ord ”den diskursiva praxisdimensionen” (2011, s. 485), behandlar 

hur olika diskurser och texter interagerar (Boréus, 2015, s. 180). Detta steg består utav en 

analys av de olika texternas relation till varandra utifrån potentiella skillnader och likheter i 

betoning av de tre kategorierna, liksom aktiva eller passiva framtoningar. Detta steg av 

diskursanalysen sker under rubriken analys nedan. Materialets olika delar samt deras 

relationer till varandra utvecklas nedan under rubriken material, men de resonemang Carlsson 

(2006) och Alvén (2017) för angående olika styrdokuments skillnader och relativa positioner 

lägger grund för en givande dikussion kring konsekvenserna av skillnader inom materialet.

I steg tre av analysen knyts texterna och diskurserna de ger uttryck för till praktiska 

handlingar, eller en ”social kontext” (Bryman, 2011, s. 485). I detta sammanhang innebär 

detta en analys av fynden i de två föregående stegen med syn till vad dessa fynd innebör för 

yrkesverksamma lärare, och då speciellt samhällskunskapslärare. Exempelvis kan detta 

inkludera vilka konsekvenser en stark fokus på kvalifikation kan få för en lärare i deras 

arbete, samt vilka överväganden som måste göras i en sådan situation.

KDA tillåter således för en analys av själva texten och dess språkliga detaljer och uttryck, av 

texters relationer till varandra samt hur dessa texter och diskurser påverkar på, och påverkas 

av, en omgivande verklighet. Metoden har således sina fördelar, den tillåter för en utforskning 

av texter och diskurser med sikte på förståelse, i likhet med andra kvalitativa metoder. Boréus 

(2015, s. 180) påpekar dock att metoden lider av vissa svårigheter i särskiljande av de olika 

analysstegen. Denna hävdar att ”däremot kan det vara svårt att greppa var en analys på 

textnivå slutar och analysen på diskursens nivå tar vid, eller vilka processer som befinner sig 

på den diskursiva respektive den sociala praktikens nivå” (Ibid, s. 180).
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Detta problem har dock mitigerats något i föreliggande studie då aspekterna i vardera nivå 

som undersökts preciserats. I det första steget är själva texten och dess uttryck gällande de tre 

kategorierna i fokus. I steg två har texternas relation mellan specifika och generella sådana 

placerats centralt och slutligen i steg tre är det diskursernas framtoning och förekomst i olika 

delar av materialet som är vägledande i resonemanget kring konsekvenser för lärares praktik. 

Således är nivåerna särskiljda och ramarna för analysen etablerade på förhand. 

Denna inramning utgör dock samtidigt något av en svaghet för studien. Nyttjandet av de tre 

kategorierna, som är givna på förhand, begränsar möjligen studiens fynd i materialet. Utan 

dessa kategorier är det möjligt att studien kunnat finna diskurser eller aspekter av sådana som 

nu förbisetts. Att poängtera är dock att studiens syfte inte är att upptäcka nya diskursiva 

beståndsdelar bortom dessa tre, utan snarare att belysa gymnasieskolans uppdrag genom dessa

och utforska innehållet av vardera av dessa tre kategorier som ett led i detta.

Vidare kommer analysen, såsom nämnts ovan, att utgå från de tre kategorier som framförts av 

Biesta (2015) för att strukturera och sortera de uttryck som görs i materialet angående 

gymnasieskolans fostransuppdrag där ett givet uttryck kopplas till en, eller möjligen flera, 

passande kategorier. Vidare kommer två övergripande analysfrågor att vägleda 

undersökningen, den första av dessa behandlar subjektspositionering (se Boréus, 2015), alltså 

elever som passiva eller aktiva individer. Detta i relation till samhället i stort, specifikt i 

relation till ekonomiska respektive politiska spörsmål. Den andra av analysfrågorna gäller 

utestängningsprocedurer (Boréus, 2015). Här eftersöks vilken den ideala eleven, och därmed 

framtida medborgaren, utgörs att vara och därigenom vilken den oönskade, icke-ideala eleven 

och medborgaren utgör inom diskursen. Dessa analysfrågor stödjer urskiljandet av vilken den 

eftersträvansvärda medborgaren är, liksom vilken den inte är, hur diskursen kring 

fostransuppdraget uttrycker sig därtill och därmed hur detta uppdrag tar form samt vilken roll 

skolan generellt och samhällskunskapsämnet specifikt tar i detta uppdrag.

Material

Materialet för denna studie utgörs av fyra separata men synnerligen sammankopplade texter. 

Dessa texter, eller delar av texter, är ämnesplanen, inklusive samtliga kursplaner, för 

samhällskunskapsämnet på gymnasienivå, Ämnesplan: Samhällskunskap (Skolverket, 2017a),

de två inledande kapitlen av Lgy11, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2017b) samt examensmål för bygg- och 
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anläggningsprogrammet liksom samhällsvetenskapsprogrammet, kommentarmaterial för 

samhällskunskapsämnet, Kommentarmaterial: Samhällskunskap (Skolverket, 2017c) och 

slutligen det första kapitlet av Gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011) liksom de 

programspecifika kommentarerna för bygg- och anläggningsprogrammet och 

samhällsvetenskapsprogrammet däri.

Materialet analyseras genom kritisk diskursanalys, vilket diskuterades utförligare i 

metodavsnittet ovan. Materialet är dock vidare uppdelat i två nivåer, en specifik och en 

generell. Den specifika nivån innehåller:

 Ämnes- och kursplaner för samhällskunskapsämnet
 Kommentarmaterial för samhällskunskapsämnet

Den generella nivån innehåller således:

 De två inledande kapitlen av Lgy11 och programkommentarerna för Bygg- och 

anläggningsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet
 Det första kapitlet av Gymnasieskola 2011 samt kommentarer till Bygg- och 

anläggningsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet

Denna uppdelning har gjorts med Carlssons (2006) resonemang, se tidigare forskning ovan, i 

åtanke. Däri noterar denna ett förhållande där strävanden i övergripande styrdokument 

tenderar att överskridas av mer specifika sådana, exempelvis kursplaners uttryck som 

överskridande gentemot läroplaners generella strävan mot demokratiuppdraget. Denna 

uppdelning har även gjorts då nivåerna följer ett liknande mönster där en text direkt behandlar

verksamheten och en text ger kommentarer därpå.

Urval

Detta material valdes dels för att ge en bred insikt i de dokument som direkt relaterar till 

skolans verksamhet, i form av de två inledande kapitlen av Lgy11, examensmålen för bygg- 

och anläggningsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Dessa mer övergripande 

delar kompletteras med de valda avsnitten ur Gymnasieskola 2011 (2011) med dess 

kommentarer därpå. Vidare valdes dels de mer specifika delarna, ämnes- och kursplaner 

samhällskunskap, samt kommentarer därtill för att belysa hur diskursen kring 

fostransuppdraget ter sig däri.

Sammantaget ger detta material en bild av diskursen kring fostransuppdraget, från det 

generella till det specifika, det som förespråkas till det som eftersöks samt det som 
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kommenteras till det som dikteras. En sådan sammantagen bild ger en bredare kontext för 

diskursen och undviker det problem som Alvén (2017), se tidigare forskning, pekar på, att 

ämnes- och kursplaner behöver ses i kontexten av värdegrunden och skolans mer generella 

ramar. Vidare kan det belysa tendensen Carlsson (2006) pekar på, skillnader i fokus inom 

fostransuppdraget mellan olika styrdokument samt överblicka Ledmans (2014 & 2015) fynd 

av yrkesförberedande historiekurser som förminskade versioner av de högskoleförberedande 

sådana med blick mot om en sådan tendens går att urskilja även inom samhällskunskapen.

Således valdes Gymnasieskola 2011 (2011) och Lgy11 (2017b) för att dessa utgör en 

presentation av och kommentar på den nya gymnasieskolan i det förra fallet samt ett 

befästande av den mer generella ramen för verksamheten och aktiviteten däri i det senare 

fallet. Vidare valdes de programspecifika delarna för att belysa möjliga skillnader mellan 

studie- och yrkesförberedande program gällande de tre kategorierna och diskurserna dessa ge 

upphov till för att ge en ytterligare nyanserad bild av hur fostransuppdraget uttrycks. Valet av 

yrkesprogram var huvudsakligen baserat på Carlsson (2006) och Ledmans (2014a, 2014b & 

2015) studier. Carlsson (2006) såg till Handelsprogrammet medan Ledman inkluderade 

material från flera yrkesförberedande program. Med detta i åtanke valdes Bygg- och 

anläggningsprogrammet för att ge en bredare belysning av yrkesprogrammens framtoning. 

Samhällsvetenskapsprogrammet valdes huvudsakligen med Sandahls (2014 & 2015) studier, 

och synen till samhällsvetenskapslärares arbete, i åtanke. Detta gäller naturligtvis även valet 

av ämnes- och kursplaner för samhällskunskapsämnet, liksom kommentarmaterialet. 

Undersökningen av dessa tillsammans relaterar, såsom påpekats ovan, till en stor del av 

forskningsläget samt ger en sammanhängande bild av skolans verksamhet utifrån 

styrdokumenten som även kan belysa nyanser i diskursen utifrån programspecifika perspektiv.

Resultat

Nedan följer redovisningen av studiens fynd utifrån kategorierna kvalifikation, socialisation 

samt subjektifikation. Presentationen organiseras vidare efter texternas specificitet, från 

specifikt till generellt i enlighet med presentationen av materialet ovan, i materialavsnittet.

Kvalifikation

Kvalifikation - Ämnes- och kursplan

Ämnes- och kursplan för samhällskunskapsämnet betonar i synnerligen hög grad kvalifikation

och har en genomgående fokus på just denna aspekt. I den generella delen av ämnesplanen, 
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alltså beskrivningen av ämnet, syftet samt målen, befattar sig texten till en stor majoritet med 

just kvalifikation. Denna del menar, även då materialet som omnämns i stor utsträckning 

relaterar till demokratiska värderingar och ståndpunkter som är centrala för det demokratiska 

systemet, att elever främst skall förstå materialet eller utveckla förmågor relaterat därtill. 

Exempelvis skall ”eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, 

demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna” (Skolverket, Ämnesplan 

Samhällskunskap, 2017a, s. 1).

Vidare förekommer en stark betoning av ämnets vetenskaplighet och strävan mot att elever 

skall ta del av denna aspekt. Ämnesplanen hävdar att ”[e]leverna ska ges möjlighet att 

utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det 

vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor” (Ibid, s. 1) samt att ”[ä]mnet samhällskunskap är 

till sin karaktär tvärvetenskapligt” (Ibid, s. 1). Ytterligare omnämns två aspekter som är 

återkommande i de individuella kursplanerna, källkritik och informationsbearbetning samt 

presentering av ”kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt” (Ibid, s. 1). Detta 

är huvudsakligen ett uttryck för kvalifikation, men även till viss del av subjektifikation i och 

med presentationer av egna ställningstaganden. Denna aspekt utvecklas dock vidare i den 

relevanta delen av resultaten.

Målen för ämnet som helhet följer ett liknande tema av kvalifikation. Kunskaper och 

förmågor är dominerande, liksom applicerandet av sådana på ett vetenskapligt vis. Värt att 

notera är dock att målet för presentationer endast relaterar till elevers kunskaper, inte 

uppfattningar och ställningstaganden (Ibid, s. 1-2).

Dominansen av strävan mot kvalifikation är fortsatt i de olika kursplanerna. De 

studieförberedande kurserna i ämnet, alltså samtliga kurser med undantag av kurserna 1a1 och

1a2, befattar sig med stoff, förmågor och kunskaper i både deras centrala innehåll och 

kunskapskrav, med mindre undantag där kvalifikation blandas med subjektifikation. Dessa 

delar återkommer dock, återigen, under deras relevanta rubrik (Ibid, s. 8-18).

Det specifika innehållet och förmågorna varierar något mellan kurserna, speciellt i fallen av 

de något mer specialiserade kurserna Internationell ekonomi samt Internationella relationer. 

Dessa kurser fokuserar respektive områden på ett djupare vis, relativt till de mer generella 

samhällkunskapskurserna (Ibid, s. 15-18). Gemensamt behandlar de studieförberedande 

kurserna områden såsom ekonomi, mänskliga rättigheter, politik, ideologier, källkritik, 
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demokrati, samhällsfrågor samt begrepp, teorier och metoder relaterade till ämnet (Ibid, s. 8-

18).

De yrkesförberedande kurserna följer ett liknande tema. Kurs 1a1 behandlar demokrati, 

politik, mänskliga rättigheter, ekonomi och källkritik, exempelvis. Det återfinns dock en 

avgörande skillnad både mellan kurs 1a1, 1a2 samt de studieförberedande kurserna. Kurs 1a1 

saknar genomgående samhällsvetenskapliga teorier, begrepp och modeller (Ibid, s. 3-5). I 

jämförelse med kurs 1a2 saknas behandling av ”[p]olitiska ideologier och deras koppling till 

samhällsbyggande och välfärdsteorier” (Ibid, s. 6) samt ”[s]amhällsvetenskapliga begrepp, 

teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och 

samhällsförhållanden” (Ibid, s. 6). Detta är intressant att notera, speciellt då det centrala 

innehållet för kurs 1b, som 1a1 och 1a2 ersätter, innefattar samma passage om ideologier i 

punkten angående demokrati och politik, som både kurs 1a1 och 1b annars delar. Således har 

passagen gällande ideologier med deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier 

tagits ur formuleringen i 1a1 och flyttats till 1a2 (Ibid, s. 3-8).

Avsaknaden av teoretiska aspekter i kurs 1a2 speglas även i kunskapskraven. Där övriga 

kurser, inklusive 1a2, kräver applicerandet av teorier, modeller och begrepp, saknas 

omnämning av detta helt i 1a1. Kurs 1b kräver för betyg E att ”[e]leven kan analysera 

samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med 

viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder” (Ibid, s. 9) 

medan kurs 1a1 helt saknar kravet för applicerandet och istället endast kräver att ”[e]leven 

kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens” (Ibid, s. 3).

Uttrycken för kvalifikation i samtliga delar av ämnes- och kursplan saknar vidare klara 

passiva eller aktiva uttryck gällande eleverna, med ett mindre undantag vid diskuterandet av 

informationsbearbetning. Däri hävdas att ”[e]tt komplext samhälle med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna 

ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant” (Ibid, s. 1). Således framställs kraven från 

samhället som den agerande parten, eller aktören, och eleven som den påverkade parten, eller 

objektet.

Kvalifikation - Kommentarmaterial

I likhet med ämnes- och kursplan uppvisar kommentarmaterialet en stark fokus på ämnets 

strävan mot kvalifikation. Materialet noterar specifikt de vetenskapliga aspekterna av ämnet 

samt noterar avsaknaden, eller förminskandet, av sådana i kursen 1a1 (Skolverket, 

18



Samhällskunskap kommentarmaterial, 2017c, s. 1-3). I denna kommentar förekommer även 

ett uttryck för att kurs 1a1 ”innehåller mer av vad som kan kallas medborgarkunskap (till 

exempel demokrati, politik och privatekonomi) och mindre av vetenskapliga förmågor, dvs. 

högskoleförberedande kunskapsinnehåll” (Ibid, s. 2). Materialet utvecklar inte resonemanget 

ytterligare, men skapar i denna passage en klar skillnad mellan de olika kurserna och synen på

dessa.

Vidare uppehåller sig materialet i stor utsträckning vid diverse förklaringar av begrepp som 

återfinns i ämnes- och kursplaner. Dessa förklaringar inbegriper dock i synnerligen stor 

utsträckning beskrivningar av det stoff som ryms däri samt vilka förmågor elever skall 

utveckla gällande ett givet begrepp. Exempelvis i relation till demokratimodeller för kurs 1a1 

menar materialet att ”[d]essa modeller problematiserar begreppet demokrati utifrån olika 

perspektiv. Det kan handla om vad demokrati är, vilken roll medborgarna ska ha, hur det 

politiska systemet ska fungera” (Ibid, s. 4). Här återfinns visserligen en möjlig diskussion om 

hur demokrati och dess relaterade beståndsdelar kan uppfattas, men uppmaningar till 

ställningstaganden därom saknas. Istället följs uttalandet upp av hur olika typer av 

demokratier kan kategoriseras, således en klar fokus på kunskap och kvalifikation (Ibid, s. 4). 

Temat av att beskriva de olika begreppen med förmågor och kunskaper i åtanke är fortsatt i 

övriga kurser, exempelvijs i kurs 1a2s välfärdsteorier eller 1bs kollektiva mänskliga 

rättigheter (Ibid, s. 5-6).

Kvalifikation - Lgy11

De generella delarna av Lgy11, alltså de två första kapitlen, rymmer en synnerligen blandad 

mängd av uttryck där kvalifikation på intent vis är ett undantag. Texten är tydlig i sin strävan 

mot kvalifikation redan i dess inledande delar där det hävdas att ”[h]uvuduppgiften för 

gymnaiseskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska 

tillägna sig och utveckla kunskaper” (Skolverket, Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 2017b, s. 6). Här framgår det tudelade

arbete med kvalifikation tydligt, dels att lära elever i och genom skolan och dels att delge 

elever verktygen att själva lära i en mängd olika sammanhang. Denna strävan förtydligas 

ytterligare då det hävdas att ”[g]enom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga 

lärandet” (Ibid, s. 7) samt ”[s]kolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna 

kommer att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för 

elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.” (Ibid, s. 8). Således består 
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kvalifikation i detta sammanhang både av att delge elever kunskaper inom skolans värld och 

av att ge elever verktyg att själva erövra kunskap i framtiden, utanför skolans värld.

Tillkommande till detta präglas uttrycken kring kvalifikation av en helhetssyn på kunskap. 

Detta dels genom framställandet av kunskap som bestående av ”fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet” (Ibid, s. 8) och dels genom att betona kunskapers samband och 

sammanhang. Detta både i deras sammankoppling som ämnen eller teman samt i kopplingen 

mellan skolans och den omgivande världens kunskaper och lärande (Ibid, s. 6-10).´

Det är även värt att notera den övervägande passiva roll elever placeras i gällande lärande och

kunskaper. Kraven på elever och deras förmågor och kunskaper, liksom argumentation för 

förekomsten av vissa förmågor och kunskaper, kopplas upprepande till elevers behov av att 

anpassa sig till omvärlden, snarare än ett strävande mot att elever skall forma och förändra 

världen. Ett kärnfullt exempel står att finna i fortsättningen av citatet ovan, angående det 

livslånga lärandet, där det hävdas att ”[f]örändringar i arbetslivet, ny teknologi, 

internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 

kunskaper och sätt att arbeta” (Ibid, s. 7).. Denna trend fortsätter då texten hävdar att 

”[e]leverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde

och snabb förändringstakt” (Ibid, s. 7). Således är det omvärldens redan existerande, och 

möjligen snart existerande, krav som är vägledande för kvalifikationen, snarare än en strävan 

mot elever som egna påverkande faktorer gentemot världen.

För att fortsätta till de programspecifika delarna av Lgy11 börjar vi med bygg- och 

anläggningsprogrammet. Avsevärda delar av texten gällande programmet behandlar just 

kvalifikation med fokus på det framtida yrkets specifika krav i åtanke. Exempelvis menar 

Lgy11 att ”[u]tbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i byggnation 

och anläggning vid till exempel nyproduktion, ombyggnad och renovering” (Ibid, s. 19). 

Framtoningen av elevernas kvalifikation är huvudsakligen av en passiv art där elever skall 

anpassa sig efter kraven som yrket ställer. Detta är dock inte fullständigt entydigt då texter 

blandar in mindre uttryck för mer aktiva strävanden från elever (Ibid, s. 19-20).

Ett gott uttryck för detta fenomen är då Lgy11 menar att 

[b]yggplatsen är föränderlig och arbetet sker både inomhus och utomhus. Dessutom förändras 

och utvecklas arbetsmetoder, material, verktyg och hjälpmedel. Detta ställer krav på ett flexibelt 

förhållningssätt och kontinuerligt lärande i arbetslivet (Ibid, s. 19).
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Däri uttrycks explicit att elever skall anpassa sig efter yrkeslivets krav, men detta följs upp 

med ”[u]tbildningen ska därför utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga” (Ibid, s. 

19). Här tycks texten antingen mena att eleverna skall agera själva snarare än att bli agerade 

på, eller att de skall, något paradoxalt, aktivt förutse och anpassa sig till utomstående krav.

Ett liknande förhållande går att urskilja i passagen ”[e]ftersom bygg- och anläggningsarbete 

påverkar samhällets infrastruktur och de miljöer man vistas i ska utbildningen ge kunskaper 

om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande” (Ibid, s. 19). Här omnämns 

visserligen inte elever direkt, istället förekommer industrin mer i sin helhet som aktör, men 

gruppen som eleverna är del i presenteras som inverkande på omvärlden snarare än det 

motsatta.

Det samhällsvetenskapliga programmet innehåll gällande kvalifikation följer i stor 

utsträckning samma tema som de ovan behandlade ämnes- och kursplanerna. Demokrati, 

politik, ekonomi och källkritik, som exempel, är närvarande. Likaså är betoningen av 

vetenskapliga aspekter och fokusen på samhällsfrågor som fordon för applicerandet av 

kunskaper och förmågor (Ibid, s. 49).

Vidare saknar texten i stor utsträckning klara passiva eller aktiva uttryck för eleverna, med ett 

mindre undantag då texten menar att ”[u]tbildningen ska ge ett historiskt perspektiv för att 

eleverna med hjälp av det förflutna ska förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera sig

inför framtida samhällsförändringar” (Ibid, s. 49). Häri urskiljs således en något passiv bild 

där elever återigen skall handskas med resultaten av en föränderlig värld, snarare än att själva 

förändra denna. Utöver detta undantag befattar sig texten istället med att notera förberedelser 

för vidare studier, förmåga till analys samt vetenskapliga förhållningssätt som undviker 

kopplingar till konkreta situationer utanför skolans värld (Ibid, s. 49-50).

Kvalifikation - Gymnasieskola 2011

Texten behandlar och kommenterar i synnerligen stor utsträckning kvalifikation. I de 

allmänna delarna noterar texten kraven på ökad specialisering av kunskaper och förmågor, 

utan att förminska elevers generella sådana (Skolverket, Gymnasieskola 2011, 2011, s. 12-13).

Vidare noteras vikten av att tydligt förmedla vilka kunskaper och förmågor ett givet program 

erbjuder för ”[e]lever, föräldrar och avnämare” (Ibid, s. 12). Ytterligare hävdas att ”[e]n 

gymnasieexamen behövs för att förtydliga vad gymnasieskolan kvalificerar för” (Ibid, s. 12). 

Således tycks kvalifikation vara av särskilt intresse, både i främjandet därav samt i tydligheten

för diverse parter i vad denna kvalifikation innebär i ett givet program.
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Gällande bygg- och anläggningsprogrammet fortsätter materialet att presentera programmet 

som högst fokuserat på det framtida yrket och kraven detta ställer på eleven. Vidare 

kombinerar texten detta med en tydlig passiv ton där elever skall vara flexibla och lyhörda i 

relation till industrins och yrkets krav (Ibid, s. 40, 81 och 84). Denna trend är klart formulerad

i ett flertal passager, exempelvis ”[p]å yrkesprogrammen svarar programfördjupningskurserna

mot de krav som arbetslivet ställer” (Ibid, s. 40) samt ”[n]är skolverket har bestämt 

programfördjupning för respektive program har den dominerande principen varit att 

programfördjupningen ska svara mot avnämarnas krav” (Ibid, s. 40).

Dessa uttryck behandlar visserligen samtliga yrkesförberedande program, men liknande 

uttryck står att finna i de programspecifika kommentarerna. Däri hävdas att 

[b]yggarbetsplatsen är föränderlig och inom bygg- och anläggningsarbete sker kontinuerlig 

utveckling av material och arbetsmetoder, och även lagstiftning förändras. Utbildningen ska 

därför ge eleven möjlighet att utveckla en god läsförmåga samt förmåga att söka information 

självständigt med olika hjälpmedel, att reflektera och att ta ansvar för den egna 

kunskapsutvecklingen (Ibid, s. 81).

Häri uppmanas eleverna till självständighet, men i direkt relation till anpassning för yrket och 

industrin.

Vidare då materialet behandlar de gymnasiegemensamma ämnenas roll inom programmet 

framställs dessa genomgående som vägar till ett bättre fungerande yrkesliv (Ibid, s. 84). Ett 

något talande exempel gäller just samhällkunskapsämnet. ”Under utbildningen möter eleverna

lagar och andra bestämmelser som de kommer att arbeta utifrån i sin yrkesvardag. Samverkan 

mellan ämnet samhällskunskap och karaktärsämnena möjliggör att eleverna får förståelse av 

hur arbetsmarknaden är organiserad och hur lagar och andra bestämmelser påverkar det 

dagliga arbetet” (Ibid, s. 84). Kopplingen till yrkesutövandet och hur studiet av 

samhällskunskapsämnet kan bidra därtill är explicit och uppenbar men utgör helheten av 

kommentaren kring ämnets bidrag.

För samhällsvetenskapsprogrammet följer Gymnasieskola 2011 samma punkter för innehåll 

som tidigare noterats gällande programmet och ämnet. Analys, vetenskaplighet samt 

samhällsfrågor återkommer, tillsammans med diverse andra, ovan nämnda, punkter (Ibid, s. 

259-260). Programkommentarerna kopplar vidare de gymnasiegemensamma ämnena inom 

programmet till vetenskapliga strävanden i stor utsträckning, liksom de programgemensamma
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sådana, dock med undantag av filosofiämnet som återkommer nedan under rubriken 

subjektifikation (Ibid, s. 264-265).

Slutligen saknar passager för kvalifikation inom samhällsvetenskapsprogrammet, i kontrast 

till bygg- och anläggningsprogrammet, tydliga uttryck för elever som passiva eller aktiva. 

Framtoningen tycks snarare anta neutrala, eller icke-applicerbara, former där kvalifikation 

syftar till att lägga grunden för vidare studier (Ibid, s. 259-267).

Socialisation

Socialisation - Ämnes- och kursplan och kommentarmaterial

Ämnesplanen, samtliga kursplaner samt kommentarmaterialet för samhällskunskap saknar 

tydliga, uttryckliga uppmaningar, strävanden eller syften relaterade till socialisation. 

Materialet, såsom påpekats ovan, är istället huvudsakligen bekymrat med kvalifikation och, i 

betydligt mindre utsträckning, subjektifikation, vilket behandlas vidare nedan.

Trots avsaknaden av uttryckliga socialiserande passager, kan det vara av intresse att häri 

notera den implicita dimensionen av socialisering inom den ovan behandlade typen av 

kvalifikation. Ämnes- och kursplaner samt kommentarmaterial för ämnet framför ett 

vetenskapligt, analytiskt perspektiv med specifik och uttrycklig applicering på genuina 

samhällsfrågor. Dock saknas uppmaningar till deltagande, istället presenteras ett distanserat, 

analytiskt förhållningssätt. Detta skulle kunna tolkas som en form av socialisation där 

eleverna uppmuntras, om än implicit, till ett tydligt beteende och förhållningssätt i samhället.

Socialisation - Lgy11

I kontrast till det ovan behandlade materialet framgår socialisationsaspekten inom de två 

inledande kapitlen av Lgy11 tydligt. Lgy11 är explicit, upprepande och synnerligen tydlig i 

sitt uppmuntrande till socialisering. I en något blandad men ändock tydlig passage menar 

texten att ”[s]kolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället” (Skolverket 2017b, s. 6). Vidare hävdas att

”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” 

(Ibid, s. 11). Det är således fullständigt klart att Lgy11 uppmuntrar och kräver att 

verksamheten ingjuter vissa värden och förhållningssätt i eleverna.

Vad exakt som inbegrips i dessa gemensamma värderingar är dock inte omedelbart klart, men 

andra delar i Lgy11s två inledande kapitel framför en mängd punkter som verksamheten skall 
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förmedla till eleverna. Dessa inkluderear, exempelvis, mänskliga rättigheter, demokratiska 

värderingar, människors lika värde, jämställdhet och tolerans (Ibid, s. 5-14). Tillkommande 

till dessa aspekter framförs även en strävan mot socialisation med identitetsskapande i åtanke.

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 

undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras 

till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.

(Ibid, s. 5).

Således skall elever inte endast förenas genom gemensamma värderingar och förhållningssätt,

utan även genom en uttrycklig gemensam identitet. Denna tydlighet i tillhörighet via identitet 

hävdas vidare hjälpa med solidaritet, empati samt tolerans och kopplas därmed direkt till de 

övriga socialiserande strävanden texten ger uttryck för.

Uttrycken för socialisation är inte fullständigt klara som passiva eller aktiva. Uttrycken tar 

dock inte formen av uppmananden av elever till att inverka på omvärlden, vilket utesluter en 

aktiv ton. Ytterligare är uttrycken inte lika tydliga i sin passiva form som 

kvalifikationsuttrycken. Trots denna oklarhet tycks denna aspekt anta passiva former, om än 

implicit. Detta genom själva beskaffenheten av socialisationssträvandet, där elever skall 

anamma synsätt, värderingar och förhållningssätt som det omgivande samhället presenterar. I 

och med detta utgör socialisationsprocessen en anpassning till kraven bortom eleven och 

individen där dessa inte skall utveckla eller nyskapa utan endast omfatta det som redan är 

närvarande.

De programspecifika delarna, bygg- och anläggningsprogrammet samt 

samhällsvetenskapsprogrammet, saknar uttryck för socialisation, i likhet med ämnes- och 

kursplaner samt kommentarmaterialet för samhällskunskapsämnet. Samma argumentation 

gällande kopplingen mellan kvalifikation och socialisation som görs ovan gällande detta 

material kan dock appliceras häri, för både programmen. Fokusen på ett specifikt önskat 

förhållningssätt gentemot samhället är klart förekommande i båda programmen, såsom 

noteras ovan. Bygg- och anläggningsprogrammet kan dock hävdas innefatta en tydligare 

tendens till detta, genom dess klara fokus på elever som passiva och anpassningsbara till 

utomstående önskningar, krav och behov.
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Socialisation - Gymnasieskola 2011

Gymnasieskolan 2011 följer samma teman som ämnes-och kursplan, kommentarmaterial samt

de programspecifika delarna av Lgy11. I likhet med dessa texter präglas texten av en fokus på

kvalifikation med en passiv framtoning och kan således inkluderas i det ovan förda 

resonemanget gällande dessa delar.

Subjektifikation

Subjektifikation - Ämnes- och kursplan

Uttryck för subjektifikation inom ämnes- och kursplaner för samhällskunskapsämnet är klart 

begränsade, men ändock återkommande. I första hand är ämnesplanen uttrycklig under 

ämnets syfte där det helt enkelt konstateras att ”[d]essutom ska undervisningen bidra till att 

skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Skolverket, 2017a, s. 1) i 

referens till elevers arbete i ämnet med diverse samhällsfrågor (Ibid, s. 1).

Därefter antar uttrycken högst upprepande former. Det första, av totalt två, förekommer först 

under ämnets syfte där det hävdas att ”[g]enom undervisningen ska eleverna även ges 

möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med 

hjälp av digitala verktyg” (Ibid, s. 1). Presentationen av kunskaper och ställningstaganden är 

därefter återkommande i vardera av ämnets kurser där det centrala innehållet inkluderar 

”[p]resentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter” (Ibid, s. 8) 

eller motsvarande punkt där rapporter saknas, såsom i kurs 1a1, eller andra former tillägs 

såsom i de mer avancerade kurserna (Ibid, s. 3, 6, 8, 11, 13, 15 och 17).

Den andra, och klart relaterade, delen av uttryck återfinns i kursernas kunskapskrav. I 

samtliga kursers kunskapskrav, med undantag av Internationell ekonomi och Internationella 

relationer (Ibid, s. 15-18), eftersöks argumentation och ställningstagande från eleverna. I kurs 

samhällskunskap 2, endast som exempel då samtliga kurser har samma formulering, krävs för 

betyg E att ”[e]leven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla 

omdömen andras ståndpunkter” (Ibid, s. 11). Här skall eleven själv ta ställning och hävda sin 

position, ett klart exempel på subjektifikation. Vidare kopplas även denna subjektifikation till 

kvalifikation då ställningstaganden från både eleven och andra ska rättfärdigas och analyseras.

Två punkter att beakta med dessa uttryck i åtanke är dock först, att ämnets mål, i 

ämnesplanens generella del, inte inkluderar ställningstaganden i relation till presentationer, 

endast kunskaper. Sekundärt att de undantagna kurserna, Internationell ekonomi och 
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Internationella relationer, visserligen inkluderar samma argumentation och bedömande för, 

och av, ställningstaganden, men att dessa inte uttryckligen inkluderar elevernas egna, 

personliga, ställningstaganden (Ibid, s. 15-18). Dessa kräver att elever ”kan ge enkla 

argument för olika ståndpunkter” (Ibid, s. 15). Däri återfinns skillnaden, dessa kurser kräver 

argumentation av olika ståndpunkter, i kontrast till elevernas egna.

Gällande passiv eller aktiv ton antar uttrycken tämligen neutrala termer, med undantaget av 

utdraget ur ämnets syfte, noterat ovan, vilket uppmanar till aktivt deltagande. Ett argument för

subjektifikation som aktivt i och med sig själv kan dock göras. Detta då subjektifikation består

utav etablerandet av elever som unika individer genom egna ställningstaganden och 

hävdandet av den egna positionen, i kontrast till socialisation som ser till elevers och 

individers anpassning till andras positioner. Således kan själva förekomsten av 

subjektifikation utgöra ett uttryck för elever som aktiva individer i relation till omvärlden

Subjektifikation - Kommentarmaterial

Kommentarerna till samhällskunskapsämnet är mestadels tigande angående subjektifikation, 

med ett noterbart undantag. Detta undantag är en förklaring och utläggning gällande termen 

aktivt deltagande i samhället. Däri skrivs 

[m]edborgarkompetensen innefattar förutom kunskaper om samhället också förmåga att aktivt 

delta i samhällslivet. För att man som medborgare ska kunna göra sin röst hörd utöver att rösta i 

val, betonar ämnesplanen att eleverna ska kunna uttrycka sina kunskaper och uppfattningar både 

skriftligt och muntligt samt med hjälp av digitala verktyg. Detta kan göras i till exempel bloggar,

debattinlägg och strukturerade diskussioner. För ett aktivt deltagande i samhällslivet krävs också

kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering. (Skolverket, 2018c, s. 4).

Häri görs återigen kopplingen mellan deltagande och presentationer av ståndpunkter i vissa 

givna former, digitalisering samt kvalifikation, specifikt genom den sista meningen.

Värt att notera är att kommentarmaterialet även berör ”[a]ktörers handlingsfrihet kontra 

strukturella villkor” (Ibid, s. 8). Denna diskussion inkluderar dock inte uppmananden till, eller

kunskaper som syftar till, egna ställningstaganden och utgörs således inte ett uttryck för 

subjektifikation.

Subjektifikation - Lgy11

De generella delarna av Lgy11, och endast dessa av de undersökta delarna däri, innehåller ett 

flertal passager med klara kopplingar till subjektifikation. De två återkommande och 

26



sammankopplande teman för subjektifikation är aktivt deltagande och personliga 

ställningstaganden.

Uppmuntranden till deltagande, specifikt i relation till samhälle och demokratiska processer 

däri, är klart uttryckta, exempelvis i Lgy11s första kapitel där det hävdas att ”[d]et är inte 

tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. 

Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet” (Skolverket, 2017b, 

s. 6). Vidare hävdas att ”[u]tbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet” (Ibid, s. 6). Här 

framförs en utveckling från en strävan mot endast socialisation till en kombination av 

socialisation och subjektifikation där vissa värderingar och karaktärsdrag ingjuts i eleverna i 

syfte att stimulera deras vilja att självständigt delta i samhället.

Vidare är fortsättningen av fokusen på ställningstaganden från ämnes- och kursplaner 

uppenbar. Lgy11 menar att ”[s]kolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra 

att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana” (Ibid, s. 6). Denna uppmaning styrks vidare då de olika perspektiven 

som skall prägla verksamheten presenteras. Skolans etiska perspektiv ska, menar, Lgy11, ”ge 

en grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden” (Ibid, s. 7). 

Detta följs direkt av en argumentation för skolans miljöperspektiv som syftar till att ”ge 

eleverna insikter så de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels 

skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna” (Ibid, 

s. 7). Liknande resonemang förs vidare under rubriken Normer och värden där elever 

uppmanas till ställningstaganden baserat på ”mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar” (Ibid, s. 11.)

Återigen figurerar en koppling mellan socialisation och subjektifikation. I resonemanget 

gällande miljöfrågor och ställningstaganden baserade på demokratiska värderingar är detta 

visserligen inte direkt uttryckt, men är närvarande likaså. I båda fallen utgörs det 

förhållningssätt skolan, och därigenom det större samhället, presenterar ramen för 

deltagandet. Det är ingen fråga om hur elevernas deltagande skall förhålla sig till dessa, och 

de ifrågasätts inte.

Framtoningen av elever som passiva eller aktiva är inte helt entydig häri. Såsom påpekats 

ovan kan subjektifikation visserligen ses som aktiv i sig självt och materialet ger klart uttryck 
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för att elever skall göra egna överväganden och självständigt delta i samhället, men dessa 

faktorer begränsas. Denna begränsning utgörs av kopplingen till socialisering där vissa synsätt

och värderingar ges på förhand och blir en ram utanför vilken elever inte skall träda. Elever 

får aktivt delta och inta positioner, men bara inom det givna urvalet av former och åsikter.

Subjektifikation - Gymnasieskola 2011

Materialet uppvisar endast ett fåtal uttryck relaterade till subjektifikation, lokaliserade i den 

generella delen samt i kommentarerna till samhällsvetenskapsprogrammet. Således saknas 

sådana uttryck i kommentarerna till bygg- och anläggningsprogrammet.

I de generella delarna upprepas uppmaningarna till aktivt deltagande som figurerat ovan. 

Utsträckningen av dessa uttryck är dock synnerligen liten. Det hävdas i all korthet att skolans 

uppgift inkluderar att förbereda elever för deltagande och kopplar därefter samtliga av skolans

ämnen till att förbereda elever för detta deltagande (Skolverket, 2011, s. 8 och 38).

 I kommentarerna för samhällsvetenskapsprogrammet återkommer ställningstaganden, 

exempelvis, ”[e]leverna ska ges möjlighet att diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga 

problem och motivera ställningstaganden med väl grundade argument” (Ibid, s. 257). Denna 

strävan är även närvarande i resonemanget kring filosofiämnets bidrag till programmet. Däri 

hävdas att ämnet ”utvecklar elevernas kritiska tänkande och omdöme när det gäller att värdera

argument och underbygga ställningstaganden” (Ibid, s. 265). Att notera är dock ett liknande 

fenomen som återfanns i de specialiserade samhällskunskapskurserna. Dessa formuleringar 

specificerar inte personliga ställningstaganden. Detta är dock inte lika entydigt som fall i 

kursplanerna där kontrasten var tydlig, snarare utgör detta en otydlighet i vad som exakt 

avses.

Återigen är en klar passiv eller aktiv ton i avsaknad och de ovan förda resonemangen gällande

subjektifikation som aktiv i och med sig självt är applicerbara.

Analys

Nedan följer en analys av fynden som gjorts ovan under rubriken resultat. Detta sker först 

genom en något utredande sammanfattning av dessa fynd för att etablera en mer 

sammanhållen bild därav. Därefter följer en sammankoppling av fynden till den tidigare 

forskningen inom området samt en utforskning av steg 2 av diskursanalysen, alltså relationen 

och kopplingarna mellan de olika styrdokumenten som utgör materialet. Slutligen resoneras 
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kring konsekvenserna för samhällskunskapslärare  genom applicerandet av analysens tredje 

steg, kopplingen till en social kontext, i detta fall skolan och lärares yrkesliv.

Sammanfattning

Stora delar av samtliga texter som utgjort materialet för denna studie behandlar kvalifikation, 

emellanåt nästintill uteslutande. Vidare tar dessa uttryck i stor grad en passiv ton, speciellt i 

relation till bygg- och anläggningsprogrammet, i kontrast till samhällsvetenskapsprogrammet 

och samhällskunskapsämnet där passiva eller aktiva toner i stort saknades. Ytterligare, till 

skillnad från kvalifikation, saknas uttryck för socialisation inom stora delar av materialet, 

med det noterbara undantaget av Lgy11s generella delar. Värt att påpeka är dock 

resonemanget att den passiva tonen av kvalifikationsaspekten kan tolkas som socialisation i 

viss utsträckning. Socialisation i sig självt kan även tolkas som ett uttryck för passivitet 

genom dess betoning av anpassning till utomståendes behov. Subjektifikation är närvarande, 

åtminstone i viss utsträckning, i samtliga texter men saknas i de delar som relaterar specifikt 

till bygg- och anläggningsprogrammet. Uttryck för denna aspekt betonar återkommande aktivt

deltagande samt personliga ställningstaganden. Utöver detta följer ett resonemang, liknande 

det angående socialisation, att subjektifikation kan ses som att hålla en aktiv ton genom sin 

fokus på framhållningen av den egna positionen, åsikten och aktiviteten hos eleverna.

Med detta i åtanke kan en tendens till passivitet i relation till yrkesliv och arbetsmarknad 

urskiljas, vilket är speciellt synlig i de delar som behandlar det yrkesförberedande 

programmet bygg- och anläggningsprogrammet. I motvikt till detta framgår en tydligare 

uppmaning till aktivitet i relation till politiska spörsmål, dock endast i generella delar av 

styrdokumenten eller i delar som behandlar samhällskunskapsämnet eller 

samhällsvetenskapsprogrammet. Denna aktiva ton begränsas dock genom att ramar etableras 

innanför vilka elevers samtliga valmöjligheter måste falla. Utöver dessa skillnader visar även 

kurs 1a1, grundkursen inom samhällskunskapsämnet för yrkesprogram, en avsaknad av 

teoretiska aspekter, till skillnad från kurs 1b vilket utgör grundkursen för studieprogram.

I denna tongivning börjar en bild av idealmedborgare framträda. Karaktärsdragen av denna 

medborgare är något olika mellan yrkes- och studieförberedande program, även om de även 

delar vissa sådana. I yrkesprogrammen, eller mer specifikt bygg- och 

anläggningsprogrammet, tycks det önskade resultatet av medborgare huvudsakligen kunna 

sammanfattas som utbildad arbetskraft. Elever skall visserligen kunna visa visst iniativ, men i

direkt koppling till de arbetsuppgifter de ges av arbetsgivare och industri. De ska vara 
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förmögna att arbeta självständigt och förnuftigt, men alltid med utomstående krav i åtanke 

och mål. I politiska sammanhang skall de visserligen följa den mer generella framtoningen 

med aktivt deltagande och personliga ställningstaganden, men är fråntagna vissa verktyg som 

tillåter för ett djupare resongemang kring samhällets form och individens roll däri. Således är 

deras deltagande begränsat och, trots den generella subjektifikationens aktiva ton, av en 

passiv art, i likhet med deras yrkesliv.

Elever i studieförberedande program presenteras som en något annorlunda form av 

medborgare. I dessa sammanhang är den passiva tonen mestadels frånvarande och istället 

antar den aktiva tonen en något mer dominant position, även om denna position knappast är 

lika tydlig som yrkeselevernas passiva sådana. De skall delta och hävda egna positioner i 

likhet med yrkeselever, ett faktum som framförs både i generella och specifika texter, vilket 

ger den aktiva tonen. Utbytande till den passiva tonen i relation till yrkeslivet som 

yrkesprogrammen presenterar, framställs den analytiska och vetenskapliga fokusen för 

studieförberedande elever istället synnerligen neutral i ton. Denna analytiska och 

vetenskapliga fokus är dock av en distanserad typ gentemot samhället, den skall inte tjäna 

direkt till deltagande eller ställningstagande, istället skall elever endast förstå samhället. I och 

med detta framstår den önskade utkomsten av studieförberedande medborgare, något 

paradoxalt, som både deltagande och positionerande och samtidigt distanserade och analytiska

till samhället. 

För att då låna diskursanalysens termer, subjektspositionering och utestängningsprocedurer, 

placeras elever som högst begränsade aktörer, i synnerhet i ekonomiska spörsmål. Vidare ger 

materialet en god bild av den icke-önskvärda medborgaren genom att presentera den ideala 

sådana. Den oönskavärda medborgaren är en sådan som tar sig alltför mycket frihet i sina 

åsikter, ställningstaganden och försörjning, vilket är speciellt tydligt i fallet av elever i 

yrkesförberedande program. Främlingsfientlighet, ifrågasättande av demokratiska värderingar 

och självständighet gentemot den etablerade industrin och näringslivet är exempel som är 

motsatta de strävanden styrdokumenten ger uttryck för. Ytterligare figurerar ifrågasättande av 

den rådande ordningen som ett oönskat förfarande från elevers sida, yrkeselever får inte 

undervisning i kunskaper som skulle kunna hjälpa en sådan aktivitet och formulerandet av 

studiespecifika kurser i samhällskunskapsämnet är tydligt passiva då sådana kunskaper och 

färdigheter som skulle kunna ge vikt till ett genuint ifrågasättande presenteras.
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Koppling till tidigare forskning

Gällande den överväganden fokusen på kvalifikation samt den ojämna fördelningen vari 

ämnes- och kursplan, liksom kommentarmaterialet därtill, är speciellt dedikerade till denna 

aspekt är Sten Båth (2006) och Lena Carlssons (2006) studier intressanta att notera. Båths 

(2006) fynd av att kvalifikation i dennes studie alltmer kommit att dominera i styrdokumenten

tycks stämma, hybridiseringen av kvalifikation och medborgarfostran är dock lite otydligare 

och något utanför denne studiens undersökning, även om kvalifikation till viss del uppvisat 

kopplingar till socialisation och subjektifikation. Carlssons (2006) resonemang om 

motsägelsefulla styrdokument och blandade signaler baserade på olika styrdokuments fokus 

på vissa aspekter kan urskiljas, speciellt vid beaktandet av kunskapskraven av 

samhällskunskapskursen som nästintill uteslutande fokuserade på kvalifikation. Ämnets 

betoning av kvalifikationsaspekten påminner även om Johan Sandahls (2014 och 2015) 

uppfattning om ämnet som en förminskad aktör i fostransuppdraget, till favör av 

historieämnet. 

Skillnaderna mellan yrkes- och studieförberedande program och kurser är relevanta för 

Fredrik Alvén (2017), Carlsson (2006) och Ledman (2014a, 2014b och 2015). Ledmans 

(2014a) fynd av de yrkesspecifika historiekurserna som i avsaknad av mer teoretiska aspekter,

med resultaten av en förminskad förmåga av elever i sådana kurser att diskutera och resonera 

kring samhället är återkommande i samhällskunskapskurserna. Vidare hävdar både Ledman 

(2014b) och Carlsson (2006) att lärare aktiva inom yrkesprogrammen ger uttryck för tämligen

negativa aspekter av elever däri, men sådana tendenser är, i den utsträckning denna studie 

funnit, inte närvarande i uttrycken för de tre aspekterna nyttjade häri. Vad som dock är 

närvarande är en klar passiv framtoning, då speciellt i relation till bygg- och 

anläggningsprogrammet, i relation till elever i yrkeslivet, något i linje med Alvéns (2017) 

resonemang av skolans tjänande till att skapa kulturbärare, snarare än kulturbyggare. Det 

skulle dock kunna argumenteras att denna bild inte är helt entydig i och med uppmanandet till

aktivitet, med någon större utsträckning hos elever i studieförberedande program, inom den 

politiska sfären. Denna aktivitet begränsas dock med etablerade ramar för accepterade 

valmöjligheter och åsikter och följer genom detta i stor utsträckning Alvéns (2017) 

resonemang.
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Texternas interrelation

För att då nå det andra steget av analysen, angående hur de olika texterna relaterar till 

varandra gällande skolans verksamhet, är som noterats ovan huvudsakligen Carlssons (2006) 

fynd av intresse, där denna noterar skillnader mellan olika styrdokument och effekterna därav,

nämeligen att mer specifika texter tenderar att överskrida direktiv från mer generella sådana. I

fallet av denna studie ser vi, som likaså noterats ovan, att de styrdokument som är specifikast 

och således är närmast kopplade till en given kurs eller ämne tenderar att fokusera på 

kvalifikation i synnerligen stor utsträckning. Ämnes- och kursplan samt kommentarmaterial 

för samhällskunskapsämnet saknar som nämnts explicita uttryck för socialisation och 

inkluderar endast begränsade uttryck för subjektifikation. Detta skapar en skarp kontrast till 

de generella delarna av materialet som visserligen befattar sig långtgående med kvalifikation, 

men även uppvisar klara drag av både socialisation och subjektifikation. 

Här urskiljs således en klar motsättning i hur de olika styrdokumenten ger uttryck för 

gymnasieskolans fostransuppdrag. De specifika delarna av materialet presenterar en diskurs 

om fostransuppdraget som är klart, och tämligen ensidigt, färgad av en strävan mot 

kvalifikation, medan de generella texterna ger en mer nyanserad framtoning av uppdraget där 

samtliga tre kategorier är närvarande, om än i olika utsträckning. Med Boréus (2015) 

sekundära analyssteg i åtanke, tycks en situation uppstå där de olika styrdokumenten betonar 

och prioriterar olika aspekter av uppdraget och således skapar motsättningar mellan varandra. 

Det förekommer alltså en sorts kamp om innehållet i diskursen gällande skolans 

fostransuppdrag, centrerad i de olika styrdokumenten. För att då koppla detta till Carlssons 

(2006) fynd om mer specifika styrdokuments överskridande av generella sådana, tycks detta 

innebära att kvalifikationsaspekten intar en dominant position i diskursen genom ämnes- och 

kursplaner samt kommentarmaterialets överskridande av Lgy11 (2017) och Gymnasieskola 

2011 (2011). Tillkommande till detta resonemang är förekomsten av olika passiva och aktiva 

framtoningar intressanta att begrunda i detta sammanhang. De specifika texterna för 

samhällskunskapsämnet saknar i mycket en klar framtoning av antingen passiv eller aktiv art, 

något som istället är mer framträdande i de generella delarna av materialet. Med detta i åtanke

placeras mycket av dessa framtoningar i bakgrunden och istället framträder den mer 

distanserade analytikern fram som den huvudsakliga fokusen för ämnet.
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Social kontext

För att då slutligen nå det tredje analyssteget Boreus (2015) framför, diskursen sociala 

kontext, skall fynden och analysen därav relateras till skolans verksamhet och i synnerhet till 

samhällsvetenskapslärares arbete.

Den första punkten att notera är den framträdande positionen av kvalifikationsaspekten, 

genomgående i samtliga styrdokument men speciellt angelägen i de dokument specifika för 

samhällskunskapsämnet. I detta ses Båths (2006) fynd om en starkare fokus på just denna 

aspekt igen, såsom noterats ovan, och det skapar en situation där både samhällskunskapslärare

och andra sådana, måste ta ställning till den framskjutna position kvalifikationsaspekten intar. 

Detta tillstånd kopplar även an till både Carlsson (2006) och Sandahls (2014 och 2015) 

studier. Carlssons fynd om prioriterandet av specifika texter innebär att kvalifikation bör 

tendera att inta en ytterligare framskjuten ställning, vilket Sandahl menar är fallet i 

samhällskunskapsämnet.

Detta förhållande är kanske ytterligare angeläget i en situation där yrkeskurser inkluderas. I 

likhet med vad Ledman (2014a) finner i fallet av historieämnets yrkeskurser utgör avsaknaden

av teoretiska aspekter i kurs 1a1, den enda garanterade samhällskunskapskursen för 

yrkesprogram, en förminskning av elevers möjligheter att begrunda samhället och deras roll 

däri. Detta reducerar vidare subjektifikationsaspekten av ämnet då elever i yrkesprogrammen 

ges en mindre möjlighet att hävda sig själva, deras positioner och åsikter genom en 

förminskad samhällskunskapskurs.

Ytterligare figurerar frågan om danandet av elever till medborgare. Yrkesprogrammen 

presenterar en klart passiv, begränsad medborgare som ideal, medan studieprogrammen har en

mer motsägelsefull och paradoxal bild att bidra med. Återigen speglas detta i forskningen, 

Sandahl (2014 och 2015) samt Alvén (2017) pekar på samhällskunskapsämnets avsaknad av 

bidrag till aspekter såsom socialisation och subjektifikation medan Alvén noterar en generellt 

passiv bild av medborgaridealet när helheten av styrdokumenten beaktas. 

Samtliga av dessa förhållanden måste beaktas i skolans, och samhällskunskapslärares, 

verksamhet. Först, om kvalifikation är den huvudsakliga fokusen för kunskapskraven och 

således betygsättning, i fallet av samhällskunskapsämnet, bör detta ta en central position i 

undervisningen, men övriga styrdokument pekar även på socialisation och subjektifikation 

som inte ingår i kunskapskraven och således inte ska betygsättas. Om då undervisningstid är 

begränsad, vilket den naturligtvis är, måste vissa prioriteringar göras angående innehåll och 
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ändamål. Om då endast en aspekt, eller nästan endast en aspekt, mäts hos elever måste detta 

innebära en konflikt med resterande aspekter gällande den begränsade undervisningstiden. 

Samhällskunskapslärare måste således välja hur denna tid skall fördelas mellan tre olika 

aspekter, varav en är klart mer eftersökt i mätningar av elevers kunskaper och förmågor. I 

detta övervägande måste även en prioritering av olika styrdokument göras, skall ämneslärare 

prioritera de krav som ställs av respektive ämnes- och kursplaner, såsom Carlsson (2006) 

menar görs, eller skall medvetna ansträngningar göras mot att inkludera aspekter utanför 

dessa närliggande texter, möjligen även i situationer där det enskilda ämnets strävanden lider 

men av detta?

Vidare är frågan om skillnaderna mellan studie- och yrkeskurser angelägen för ämneslärare. 

Om yrkeskurser ytterligare beskär elevers förmåga till egna begrundanden och 

ställningstaganden, alltså subjektifikation, måste lärare ta ställning till huruvida detta är 

acceptabelt eller om detta förhållande måste åtgärdas. Sådana åtgärder kan naturligtvis 

variera, men i praktiken är de kanske mest närliggande verktygen för att avhjälpa denna brist 

att antingen inkludera sådana aspekter i undervisningen oavsett dess krav eller att kämpa för 

att elever skall läsa påbyggnadskurser för att kunna ta del av sådant innehåll.

Slutligen är det relaterade problemet angående medborgarideal och det övergripande målet av 

gymnasieskolan synnerligen angeläget för verksamma lärare. Sandahl (2014 och 2015) menar

att samhällskunskapsämnet i mycket saknar en klar framtoning av socialisation och 

subjektifikation samtidigt som Alvén (2017) framför idén att skolan i sin helhet är mer 

fokuserad på genererandet av passiva medborgare än aktiva sådana. Detta ligger i linje med 

vad den föreliggande studien funnit och ställer därmed lärare återigen i en situation där de 

måste göra ett övervägande av vilka medborgarideal de själva anser bäst att eftersträva  samt 

hur de bör förena de ideal som framförs av de generella delarna av styrdokumenten respektive

de ämnesspecifika delarna.

Slutsatser

Denna studien sökte att besvara två huvudfrågor, vilka uttryck tar de tre aspekterna? samt 

vilka konsekvenser får dessa uttryck för samhällskunskapslärare? Dessa frågor ställdes i 

relation till gymnasieskolans fostransuppdrag och de tre kategorierna har utgjorts av 

Kvalifikation, Socialisation samt Subjektifikation. För att åstadkomma detta har undersökning 

varit tämligen bred, i syfte att belysa uttrycken för dessa kategorier i mer av en 
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helhetskontext. Detta resulterade i en jämförelse av ett yrkesförberedande program, Bygg- och

anläggningsprogrammet, samt ett studieförberedande program, 

Samhällsvetenskapsprogrammet, som en underordnad strävan till undersökningen av 

uttrycken i kategorierna. För att ytterligare nyansera denna frågeställning tillkom en 

undersökning av uttrycken i relation till subjektspositionering samt utestängningsprocedurer. 

Dessa begrepp syftade till att ge en grund för en tolkning av texternas uttryck angående 

medborgarideal och huruvida elever ämnades bli passiva eller aktiva medborgare.

För att då slutligen sammanfatta de fynd och slutsatser detta arbete funnit, med blick till de 

två huvusakliga frågeställningarna ser vi ett flertal resultat värda att notera här. Uttryck för 

kategorierna kvalifikation, Socialisation samt Subjektifikation antar en stark, genomgående 

fokus på kvalifikation i samtliga undersökta texter. Socialisation och subjektifikation 

förekommer visserligen, men i mindre utsträckning. Vidare är de två senare kategorierna till 

stor del frånvarande i de ämnes- och kursspecifika texterna, liksom i de delar av materialet 

som behandlar bygg- och anläggningsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet, med 

vissa mindre undantag. Uttryck för kvalifikation förekommer således i samtliga texter, medan 

socialisation och subjektifikation mestadels återfinns i de generella delarna av Lgy11.

En vidare del i dessa uttryck är de passiva och aktiva framtoningarna som görs i samband med

kategorierna. Dessa framtoningar är speciellt framträdande vid uttryck för kvalifikation i de 

delar av materialet som relaterar till bygg- och anläggningsprogrammet, alltså det 

yrkesförberedande programmet. Däri är elevers förmågor och kunskaper återkommande 

knutna till flexibilitet och tjänandet av intressen av arbetsgivare och den vidare industrin, 

snarare än egen förmåga till påverkan. Den exakta tonen för samhällsvetenskapsprogrammet, 

det studieförberedande programmet, är i kontrast betydligt mindre klar. Den passiva tonen 

som var så dominant i det yrkesförberedande programmet saknas och programmet antar en 

betydligt mer neutral eller intetsägande ton i dess ställe. De delarna av materialet av generell 

art antog mer blandade toner utan en klar dominans, där kopplingen mellan passivitet och 

kvalifikation var mindre utbredd och uttalad. Vidare bidrog socialisation, med sin fokus på 

anpassning efter samhälle och normer en något passiv ton, samtidigt som subjektifikation, 

som fokuserar på hävdandet av elevens egna positioner och åsikter, en mer aktiv vinkel. 

Sammantaget framgår således en övervägande passiv ton, då speciellt för yrkesprogrammet, 

gällande ekonomiska spörsmål och en svagt aktiv ton i relation till politiska spörsmål, för 

båda programmen och i generella delar av materialet. 
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Dessa fynd ledde i sin tur till en sammanställning av två något olika medborgarideal mellan 

yrkesprogrammet och studieprogrammet. I fallet av yrkesprogrammet framstod idealet av 

eleven som utbildad arbetskraft där de skall ha erövrat förmågor och kunskaper som kan tjäna

i deras arbete inom industrin på ett effektivt vis, med endast begränsat politiskt engagemang. I

studieprogrammet antog bilden något paradoxala former där aktivt deltagande uppmuntrades, 

men analytiska förmågor framställdes som distanserade till samhället med en fokus på 

förståelse snarare än deltagande. Ytterligare begränsades det aktiva deltagandet, för båda 

programmen, till etablerade ramar av tillåtna uttryck. Det handlar således om deltagande inom

ett system av på förhand givna acceptabla valmöjligheter, perspektiv och tillvägagångssätt, 

vilket beskär subjektifikationsaspekten något.

Dessa fynd leder direkt till de konsekvenser som kan urskiljas för verksamma lärare. 

Samhällsvetenskapslärare måste begrunda rollen av sitt ämne i skolan specifikt och skolans 

övergripande målsättning generellt. Skillnader mellan olika styrdokument innebär att lärare 

måste göra överväganden angående vilka som skall väga tyngst, vilka som skall prioriteras då 

de motsäger varandra eller innehåller olika fokus. Denna utmaning är kanske mest uppenbar i 

den starka betoningen av kvalifikation i de ämnes- och kursspecifika styrdokumenten 

samtidigt som de generella texterna istället håller en mer balanserad blandning av de tre 

kategorierna. Även medborgaridealen, och skillnaderna mellan dessa i respektive program, 

utgör ett bekymmer för lärare. Lärare måste begrunda huruvida idealen är acceptabla eller om 

de bör ändras. Möjligen om de ska spegla varandra i de olika programmen eller om en 

skillnad mellan yrkes- och studieförberedande program är att förvänta. Kanske kan 

konsekvenserna summeras i en mening. Lärare måste noga begrunda huruvida skolans 

fostransuppdrag ligger i linje med deras personliga ställningstaganden.
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