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Sammanfattning  
 
Den studie som presenteras i uppsatsen har sökt förståelse för föreställningar om demokrati inom ramen för 
gymnasieskolans pedagogiska verksamhet; en föreställning aktivt förmedlad och gestaltad i de pedagogiska 
arrangemangen, men också en föreställning om demokrati i elevernas upplevelser och uppfattningar. En empirisk 
undersökning, i form av samtalsintervjuer i två grupper om tillsammans fem deltagare, ligger till grund för studien. 
Föreställningarna och elevernas upplevelser om moral och demokrati har betraktats som uttryck för diskurs. Syftet 
har varit att belysa skolans samhällsfostrande roll, nyansera förståelsen av begreppet diskurs samt söka förstå vad 
det är för föreställningar och upplevelser som konstrueras i den pedagogiska verksamheten och hur dessa 
föreställningar kan konstrueras. Den empiriska undersökningen presenteras och analyseras med utgångspunkt i 
elevernas upplevelser av moral och demokrati samt upplevelser av tre olika typer av arbetsform (eget arbete, 
grupparbete och lärarlett arbete). De olika arbetsformerna skapar upplevelser av olika värden och betydelser i fråga 
om exempelvis aktivitet, ansvar och deltagande. Dessa värden och betydelser utgör kärnan i de föreställningar som 
är uppsatsens huvudsakliga intresse: de tar i hög grad sin utgångspunkt i den individuella aktiviteten och det 
individuella ansvaret. För att nyansera dessa upplevelser och föreställningar av moral, demokrat och arbetsform 
tillkommer en fördjupad genomgång av för intresseområdet relevant tidigare forskning: även den tidigare 
forskningen betraktar generellt den individuella aktiviteten och det individuella ansvaret som centralt i skolans 
pedagogiska verksamhet. Uppsatsen fortsätter med en diskussion och fördjupad analys kring hur arbetsformen 
gestaltar värden och betydelser, hur dessa upplevs och tillskrivs betydelse, hur dessa värden och betydelser kan ses i 
förhållande till diskurs samt hur eleverna är med att skapa dessa värden och betydelser, betraktade som 
föreställningar. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion. 
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Sammanfattning 
 
Den studie som presenteras i uppsatsen har sökt förståelse för föreställningar om demokrati 
inom ramen för gymnasieskolans pedagogiska verksamhet; en föreställning aktivt förmedlad och 
gestaltad i de pedagogiska arrangemangen, men också en föreställning om demokrati i elevernas 
upplevelser och uppfattningar. En empirisk undersökning, i form av samtalsintervjuer i två 
grupper om tillsammans fem deltagare, ligger till grund för studien. Föreställningarna och 
elevernas upplevelser om moral och demokrati har betraktats som uttryck för diskurs. Syftet har 
varit att belysa skolans samhällsfostrande roll, nyansera förståelsen av begreppet diskurs samt 
söka förstå vad det är för föreställningar och upplevelser som konstrueras i den pedagogiska 
verksamheten och hur dessa föreställningar kan konstrueras. Den empiriska undersökningen 
presenteras och analyseras med utgångspunkt i elevernas upplevelser av moral och demokrati 
samt upplevelser av tre olika typer av arbetsform (eget arbete, grupparbete och lärarlett arbete). 
De olika arbetsformerna skapar upplevelser av olika värden och betydelser i fråga om exempelvis 
aktivitet, ansvar och deltagande. Dessa värden och betydelser utgör kärnan i de föreställningar 
som är uppsatsens huvudsakliga intresse: de tar i hög grad sin utgångspunkt i den individuella 
aktiviteten och det individuella ansvaret. För att nyansera dessa upplevelser och föreställningar av 
moral, demokrat och arbetsform tillkommer en fördjupad genomgång av för intresseområdet 
relevant tidigare forskning: även den tidigare forskningen betraktar generellt den individuella 
aktiviteten och det individuella ansvaret som centralt i skolans pedagogiska verksamhet. 
Uppsatsen fortsätter med en diskussion och fördjupad analys kring hur arbetsformen gestaltar 
värden och betydelser, hur dessa upplevs och tillskrivs betydelse, hur dessa värden och betydelser 
kan ses i förhållande till diskurs samt hur eleverna är med att skapa dessa värden och betydelser, 
betraktade som föreställningar. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion. 
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1 Inledning 
 
Människor bär på föreställningar om verkligheten; föreställningar, upplevelser, som skapats 
tillsammans med andra människor. Dessa föreställningar kan vara föreställningar om demokrati, 
föreställningar som bland annat skapas i det institutionella utbildningssystem vi känner som 
skolan. Skolan är ett av flera sociala sammanhang genom vilka människor skapar föreställningar 
om både verkligheten och demokratin. Det ligger så att säga i skolans intresse att påverka 
människors föreställningar – det är kärnan i skolans verksamhet: lärande.  
 
Om demokratiska värden och om lärande som fostran 
 

Pedagogikens studieobjekt är helt enkelt uppfostran. Det är alltså ovanligt lätt att utpeka; men också 
ovanligt lätt att missförstå. /…/ [U]ppfostran är någonting annat och mera än yrkesverksamhet hos vissa 
enskilda; den är en livsprocess, ett utvecklingsförlopp; den är de nya generationerna, som växa upp och 
växa in i samhällsliv och kultur; den är ett stycke historia: historien om kulturarvets överförande från 
släktled till släktled. För den teoretiska pedagogen blir då uppfostran egentligen icke en verksamhet, för 
vilken han ska skriva lagar, utan en process, ett utvecklingsförlopp, som han har att beskriva och förstå.1

 
Denna studie har som föremål en särskild aspekt av lärandet, nämligen fostran. Ett av 
pedagogikens studieobjekt är fostran2 - intresset är närmare bestämt samhällelig fostran, det vill 
säga hur genom utbildning och lärande, bedriven i skolans verksamhet, fostrar 
samhällsmedborgare. I det samhälle och den pedagogik som kommer att studeras är själva 
föremålet demokratin: det är en framträdande uppgift för skolan att fostra demokratiskt, och 
därmed moraliskt, aktiva medborgare. 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i 
skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och 
en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§). Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 
eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.3

 
Skolan ska fostra eleverna, bedriva en verksamhet som bygger på grundläggande demokratiska 
värderingar. Det finns vissa värden – och dessa uttrycks explicit – som är själva utgångspunkten 
för det lärande i form av fostran skolan bedriver i sin pedagogiska verksamhet. Dessa värden ska 
förmedlas och gestaltas. Dessa värden kan explicit beskrivas, förmedlas, i en lärobok och läraren 
kan med egna ord berätta om dem, till och med elever kan uttryckligen berätta för varandra om 
människolivets okränkbarhet och individens frihet. Emellertid sker en inte obetydlig del av 
värdeförmedlingen i skolans pedagogiska verksamhet implicit. Med detta menas att värden inte 
uttrycks i tal eller skrift, utan värden gestaltas på andra outtalade sätt i, och genom, olika delar av 
skolans verksamhet. Den här studien har intresserat sig för vilka värden skolan, dess pedagogiska 
verksamhet, gestaltar genom sina arbetsformer. 
 
Konstruktionen av demokrati genom innehåll och form 
 
Vi har i den inledande texten bekantat oss med skolans fostrande uppgift, betraktat den i 
förhållande till vårt samhälle – ett samhälle vi betraktar som demokratiskt. Dessutom har vi gjort 
en skillnad mellan explicit och implicit förmedling av värden. Dessa resonemang leder vidare mot 
                                                 
1 Hammer, Bertil (1910), Om pedagogikens problem och forskningsmetoder. Ur Svensk läraretidning, nr. 42/1910; 
940. 
2 Hammer (1910); 940 ff. 
3 Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. Skolverket (2006). Fritzes: Stockholm; 3. 
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perspektiv på en uppdelning mellan förmedling och gestaltning av värden genom å ena sidan 
innehåll och å andra sidan form. 
 
Läroplanen beskriver demokratiska värden och läroplanen reglerar hur dessa ska förmedlas och 
gestaltas. Utöver resonemang om implicit förmedling och gestaltning ska studien ska introduceras 
med några centrala och grundläggande resonemang om demokrati och moral. 
 
Om innehåll och form – att förmedla och gestalta 
 
Innehåll kan betraktas som den explicita förmedlingen av värden genom tal och skrift. Innehållet 
förmedlas genom språkliga, lingvistiska, uttryck. Ett uttryck (senare kan detta förstås som ett 
språkligt tecken) är någonting som sägs eller skrivs. Vi ska senare fördjupa en uppdelning mellan 
(1) pedagoger, (2) pedagogiskt material och (3) pedagogiska arrangemang4, men redan här kan 
den explicita förmedlingen av värden i första hand betraktas ske genom (1) pedagoger, det vill 
säga lärare och annan pedagogiskt personal på en skola, och (2) pedagogiskt material, exempelvis 
läroböcker. 
 
Form betraktas i det här sammanhanget alltså som hur den pedagogiska verksamheten 
organiseras: formen för hur ett innehåll kan uttryckas och förmedlas. Formen, eller snarare 
formerna, för detta gestaltar implicit bestämda värden. Med utgångspunkt i den tidigare 
uppdelningen läggs här fokus på de (3) pedagogiska arrangemangen. Studiens intresse kan sägas 
vara förmedling av värden i skolan, inte genom dess innehåll utan, genom dess form. Denna 
implicita förmedling förstår vi som gestaltning. Form betraktat som pedagogiska arrangemang 
och dess gestaltning av värden är central för förståelsen av den del av pedagogiken som kallas 
värdepedagogik. 
 
Demokrati som föreställning 
 
I uppsatsens grundläggande perspektiv ligger att betrakta synen på demokrati som en social 
konstruktion. Synen på demokrati konstrueras och etableras bland annat som vi kunnat se i 
läroplanen för gymnasieskolan5. Vi kan säga att en betydelse av demokratin etableras, och den 
gör det genom olika dokument, riktlinjer och lagar varav läroplanen är en för skolan central. 
Läroplanen fastställer demokratins betydelse i skolan samt hur denna betydelse ska leda det 
praktiska arbetet med demokratisk fostran i den pedagogiska verksamheten. Läroplanen beskriver 
en syn på demokrati och dessutom de former för hur detta innehåll ska förmedlas. Dessutom 
framträder i pedagogiskt material, skolans läroböcker, ett sätt att se på hur demokratin som 
begrepp kan uppfattas6. Vi ska tala om konstruktioner som kunskap och föreställningar om 
moral och demokrati, och sedan försöka förstå dem som diskurs. Diskurs kan inledningsvis 
betraktas som en typ av kunskap eller föreställning om verkligheten, ett sätt för människor att tala 
om, och därmed tänka på samt förstå någonting, det vill säga en samtalsordning vilken reglerar de 
sätt på vilka någonting kan beskrivas och därmed också uppfattas7. Denna syn på diskurs ska 
genom uppsatsen fördjupas och utvecklas. Demokratiska former måste förstås som uttryck för 
mänsklig aktivitet8. I denna aktivitet ligger praktiker grundade i hur människor upplever sin 
samhälleliga, och därmed moraliska, verklighet. Den här moraliska aspekten rör hur människor i 
                                                 
4 Thornberg, Robert (2004), Grupprocesser och social påverkan. Socialpsykologi med fokus på skolan. Linköpings universitet. 
Institutionen för beteendevetenskap: UniTryck; 45. 
5 Lpf 94 (2006). 
6 Ekholm, David (2006), En berättelse om demokrati – att fixera en idé. Linköpings universitet, Institutionen för 
Beteendevetenskap, Avdelningen för sociologi, D-uppsats. 
7 Phillips, Louise & Winther Jørgensen, Marianne (2000), Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur; Lund. 
8 Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1988), Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. 
Wahlström & Widstrand: Stockholm; 68 f. 
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ett samhälle förhåller sig till varandra. Lärande av moraliska förhållningssätt är en del av 
människans sociala tillblivelse: lärande och socialisation – demokratisk fostran. 
 
Att närma sig intresseområdet 
 
Föreliggande studie är inte isolerad från övrigt vetenskapligt arbete: forskning och tidigare 
studier. Tvärtom hade intresseområdet knappast uppenbarat sig annat än i förhållande till annan 
och egen tidigare aktivitet. Två särskilda, listan skulle kunna göras lång, ingångar ska här 
presenteras: ett forskningsprojekt och en tidigare av mig författad uppsats. 
 
Värden och normer i skolans praktik 
 
I utgångspunkterna att skolan har en samhällsfostrande roll samt i gestaltning av värden genom 
en verksamhets former, tar ett resonemang gällande Gunnel Colneruds forskningsprojekt om 
värden och normer i skolans praktik vid. Tillsammans med bl.a. Robert Thornberg har Colnerud 
bedrivit forskning om det som kallas värdepedagogik. 
 

Termen värdepedagogik refererar /…/ till den aspekt av den pedagogiska praktiken som innebär att 
pedagoger, pedagogiskt material och pedagogiska arrangemang medierar moraliska eller politiska värden 
liksom normer och färdigheter som bygger på sådana värden till elever. /…/ De handlar om 
föreställningar om rätta eller goda handlingar och föreställningar om det goda livet. Politiska värden, t ex 
demokratiska värden, bygger dessutom på moraliska värden då de handlar om föreställningar om det 
goda eller rätta samhället.9

 
Här poängteras den tidigare introducerade uppdelningen mellan (1) pedagoger, (2) pedagogiskt 
material och (3) pedagogiska arrangemang. Denna uppdelning är på intet sätt vattentät: de olika 
kategorierna går så att säga in i varandra, påverkar varandra och är sannolikt i någon mening 
beroende av varandra. Emellertid har vi att göra med en uppdelning vilken i uppsatsen är 
återkommande. 
 
Värdepedagogik betraktas alltså som mediering – förmedling – av moraliska och därmed politiska 
värden och vidare värderingar – föreställningar om rätt och fel – i samhället. En viktig skillnad 
här görs mellan explicit och implicit förmedling av värden10. Explicit innebär uttryckta värden 
såsom de framställs i lärares tal om rätt och fel, officiella och formella regler samt metoder för 
framställande av dessa formella rättesnören11. Emellertid utgör den implicita värdepedagogiken 
en minst lika verkningsfull påverkan inom den pedagogiska verksamheten som den explicita12. 
Genom att organisera den pedagogiska verksamheten, handla, agera – utöva praktiker – på ett 
bestämt sätt gestaltas värden utan att uttryckas i tal eller skrift13, så gestaltas värden implicit. 
 

/…/refererar begreppet värdepedagogik emellertid inte enbart till pedagogiska metoder utan inbegriper 
även de avsiktliga och oavsiktliga, medvetna och omedvetna aktiviteterna och processerna samt det lärande 
som är relevant för detta.14

 
                                                 
9 Thornberg (2004); 45. 
10 Colnerud, Gunnel (2004), Skolan är moralen. Ur Colnerud, Gunnel (red) (2004), Skolans moraliska och demokratiska 
praktik – värdepedagogiska texter 1. Linköpings Universitet. Institutionen för beteendevetenskap: UniTryck; 
Thornberg (2004); 43 ff. 
11 Thornberg, Robert (2006 b), Värdepedagogik i skolans vardag. Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. Linköping 
Studies in Education and Psycholgy No 105. Linköpings Universitet. Institutionen för beteendevetenskap: UniTryck; 
41 f. 
12 Colnerud (2004). 
13 Colnerud (2004). 
14 Colnerud, Gunnel & Thornberg, Robert (2003), Värdepedagogik i internationell belysning. Forskning i fokus, nr 7. 
Skolverket. Fritzes: Stockholm; 18. 
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Med implicit värdepedagogik avses det sätt genom vilket arbetsformerna – de pedagogiska 
arrangemangen – organiseras och de värden denna organisering gestaltar15. Dessa implicita 
värden som inte direkt uttrycks förmedlas inom skolan exempelvis genom att läraren fungerar 
som rollmodell och därigenom gestaltar mer eller mindre oreflekterade moraliska värden vilka 
kan gå utanför den formella läroplanen – i någon mening fungera som en dold läroplan16. Denna 
aspekt lägger fokus på den, i förhållande till eleverna, asymmetriska makt läraren genom 
auktoritet och position som lärare i skolans verksamhet äger; och gestaltas i form av på vilket sätt 
läraren förhåller sig till föremålet för sin undervisning: eleverna17. Viktigt att påpeka här är också 
att denna påverkan ofta underskattas av lärarna18. 
 
En andra aspekt flyttar fokus från läraren som pedagog mot tidigare nämnda pedagogiska 
arrangemang. Liksom den påverkan som sker mellan lärare och elev ofta är underskattad och i 
viss mening oreflekterad är inte alltid dessa pedagogiska arrangemang planerade och strategiskt 
styrda. Exempel på hur pedagogiska arrangemang kan förmedla moraliska värden kan vara 
gestaltningen av rättviseprinciper vid köbildning19 och hur möjligheter till deltagande, inflytande 
och medansvar gestaltas i form av gruppdiskussioner, i olika storlek, och efterföljande 
beslutsfattande rörande gemensamma angelägenheter20. 
 

Åtskilliga forskare med intresse för skolans moraliska dimensioner har haft liknande eller samma idé som 
Dewey om att skolan gestaltar moral mer kraftfullt genom hur man organiserar arbetet än genom de 
verbala budskap som ges.21

 
En berättelse om demokrati 
 
Thornberg talar om ”pedagogiskt material”22 som en del av värdepedagogikens intressen. 
Läromedel är exempel på sådant pedagogiskt material. För att förstå läromedel som pedagogiskt 
material måste framförallt dess explicita förmedling av värden men också dess implicita 
gestaltning genom pedagogiska mönster i materialets texter och uttryck betraktas. Värden – 
beskrivningar av det som är gott23 – framställs i det pedagogiska materialet i form av uttryck 
genom text, i det här fallet texter om det demokratiska samhället. 
 
Jag ska kort redogöra för ett par insikter från en tidigare av mig författad uppsats24 som kan tjäna 
som bakgrund och ingång i detta uppsatsarbetes problemområde. Den första aspekten behandlar 
demokratin beskriven som berättelse och den andra behandlar den pedagogiska framställningens 
form i läromedlen25. 
 
Den etablerade beskrivningen av den västerländska demokratin – det är den västerländska som är 
demokratin – kan förstås som uttryck för en berättelse. En berättelse om demokratin som bland 
annat i och med erövrandet av de mänskliga fri- och rättigheterna mer eller mindre har nått sitt 
slutliga mål. Berättelsen om demokrati fixeras kring frihet, rättighet, aktivitet och individualitet26. 

                                                 
15 Colnerud (2004); 49 f. 
16 Thornberg (2004); 46. 
Thornberg (2006 b); 41 f. 
17 Thornberg, Robert (2006 a), Det sociala livet i skolan. Socialpsykologi för lärare. Liber AB: Stockholm.  
18 Colnerud (2004); 51. 
19 Colnerud (2004); 54 ff. 
20 Colnerud (2004); 77 ff. 
21 Colnerud (2004); 78. 
22 Thornberg (2004); 45. 
23 Thornberg (2006 b); 6 f. 
24 Ekholm (2006). 
25 Dessa läromedel är läroböcker i samhällskunskap för högstadiet samt för gymnasiet. 
26 Ekholm (2006), 55, 57 ff. 
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Det är kort sagt de fria individernas aktivitet som skapat de fri- och rättigheter vi kan betrakta 
som dagens demokratiska samhällsordning. 
 
Den andra aspekten lägger tonvikten på hur kunskaper om demokratin presenteras som fakta 
samt hur de förklaras. Förklaringens – att fakta kan härledas från och motiveras av andra fakta – 
funktion är att systematisera kunskaper om demokrati, att upprätta en ordning. Läromedlen 
präglas av ett pedagogiskt arrangemang där genom instuderingsfrågor, återkopplande till texten, 
eleverna förväntas förklara dessa kunskaper om demokratin. Eleverna ska alltså genom de 
pedagogiska formerna själva lära sig att förklara och genom att koppla till andra kunskaper 
motivera den ordning av kunskaper som den aktuella diskursen föreskriver. Detta är – när det 
gäller läromedel, pedagogiskt material – inte alls någon tydlig process, men det kan ändå sägas att 
läromedlen syftar och möjliggör genom sina former ett av elevens deltagande som ska få eleven 
att själv förklara och motivera kunskaperna om demokratin: detta är en implicit funktion där 
instuderingsfrågan och återkopplingen är det pedagogiska arrangemanget.27

 
Om studien och dess syfte 
 
Uppsatsarbetets intresse kan beskrivas som demokratisk fostran. Utgångspunkten ligger i synen 
på att människor inte föds som demokratiska medborgare – människor lär sig att bli 
demokratiska medborgare. Genom inledningen har intresset avgränsats till och riktats mot att 
handla om hur arbetsformer i skolans pedagogiska verksamhet – dess pedagogiska arrangemang – 
gestaltar bestämda värden. Dessa värden ska betraktas i ljuset av dess demokratiskt fostrande 
syfte. Till det kommer betraktandet av föreställningar om värden och demokrati som diskurs. 
Med dessa ord har vi ringat in studiens intresseområde. 
 
Liten praktisk avgränsning 
 
Med avsikt att närma detta intresseområde har en intervjustudie på en gymnasieskola genomförts. 
Den genom intervjuerna bärande tanken har varit att elevernas upplevelser av hur skolans 
pedagogiska verksamhet organiserats kan säga något om vilka värden som gestaltas. 
Upplevelserna av dessa gestaltningar är tolkningar av verkligheten – upplevelser av värden: 
upplevelser av verkligheten. Uppsatsens studieobjekt kan betraktas som begränsat till fem elevers 
upplevelser av gestaltade värden och sina demokratiska verkligheter. 
 
Syftet kan därför inte vara att förklara generella lagbundenheter eller att klargöra definitiva 
förhållanden inom intresseområdet. Studiens syfte måste istället orienteras mot det avgränsade 
och specifika för att därur – om möjligt – kunna förstå något om det allmänna och förstå 
perspektiv på hur innehåll, form, diskurs: föreställningar om demokrati och moral kan förhålla sig 
till varandra. Utgångspunkten för resonemang tas i det specifika, representerat av den empiriska 
undersökningen, samtidigt som resultaten av denna kommer att kunna betraktas i ljuset av 
allmänna tendenser inom skola och samhälle.  
 
Syfte 
 
Ambitionen med studien är att belysa och förstå föreställningar om moral och demokrati samt 
hur dessa förmedlas och gestaltas genom skolans arbetsformer. Föremålet för belysningen är 
skolans och lärandets samhällsfostrande roll – att peka på hur lärande påverkar och skapar 
föreställningar om samhället och föreställningar om moralisk aktivitet samt former för 
densamma. Dessutom ska dessa föreställningar kunna förstås som diskurs och analyseras som 
sådan. Studien har ambitionen att se perspektiv och nyansera en förståelse av föreställningar 
                                                 
27 Ekholm (2006). 
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betraktade som diskurs. Att nyansera förståelsen av begreppet diskurs, innebär att problematisera 
användandet av begreppet diskurs som uttryck för reglerande samtalsordningar vars föremål är 
moral och demokrati. Det kan innebära att problematisera dessa begrepp med utgångspunkt i en 
uppdelning mellan form och innehåll. Denna ambition kan vidare betraktas genom den 
fördjupade strävan att förstå; hur, genom vilka former, dessa föreställningar kan konstrueras; 
samt förstå vilka värden dessa föreställningar bygger på: vad de har för innehåll. 
 
Studiens syfte är att (1) belysa den pedagogiska verksamheten i skolans samhällsfostrande roll, att 
(2) nyansera förståelsen av begreppet diskurs för att därmed kunna (3) förstå föreställningar om 
moral och demokrati gestaltade i skolans pedagogiska verksamhets arbetsformer, (3a) hur dessa 
föreställningar kan konstrueras och (3b) vad det är för föreställningar som konstrueras i 
gestaltningen genom skolans arbetsformer. 
 
Då kunskapsintresset är förståelse presenteras inga tydliga eller bestämda svar eller slutsatser. Att 
uppfylla studiens syfte kan snarast göras genom en problematiserande, reflekterande och kritisk 
diskussion av de förhållanden som presenterats i dessa inledande texter. 
 
Ett förhållande mellan syfte, teori och metod 
 
Uppsatsen har som vi kunnat se i inledningen ett grundläggande socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Detta perspektiv är genomgående i alla uppsatsens delar, men behöver särskilt 
poängteras gällande förhållandet mellan syfte, teori och metod. Ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv intresserar sig inte för en objektivt existerande verklighet utan istället riktas intresset 
mot de föreställningar, det vill säga den subjektiva och intersubjektiva kunskap, om verkligheten 
som finns och vad dessa föreställningar ger uttryck för samt hur dessa föreställningar socialt kan 
konstrueras28. 
 
Uppsatsens har ett förståelseorienterat kunskapsintresse. Ambitionen att kunna förstå hur de 
pedagogiska arrangemangen – skolans arbetsformer – kan gestalta värden, och därmed vara med i 
det sociala konstruerandet av kunskap och föreställningar om verkligheten, är det centrala 
intresset. För att stödja detta syfte och detta kunskapsintresse präglas både teoretiska och 
metodologiska perspektiv av en socialkonstruktionistisk hållning. Metodologin strävar inte efter 
att nå absolut objektiv kunskap om en oberoende av mänsklig aktivitet yttre existerande 
verklighet, utan liksom dess metodiska uttryck strävar metodologin efter att behandla subjektiva 
och intersubjektiva föreställningar som föremålet för analys. Också samtalsintervjuerna som 
metod utgör rent praktiskt ett sammanhang i vilket betydelse skapas, för att sedan återskapas i en 
analys och fördjupad diskussion. Analysen tar också sina teoretiska utgångspunkter i perspektiv 
på hur verkligheten kan analyseras och förstås som socialt konstruerad. Den gör det med 
utgångspunkt i bland annat begreppet diskurs. Dessa resonemang kommer att fördjupas i 
respektive kapitel för teori och för metod. 
 
Disposition 
 
Det inledande kapitlet i uppsatsen har presenterat studiens övergripande utgångspunkter, dess 
intresseområde och studieobjekt samt dess syfte. De inledande texterna har successivt avgränsat 
studiens omfattning. Ett par, för uppsatsen, mycket grundläggande begrepp har också löst 
introducerats – några av dessa kommer att utvecklas och placeras i mer stadiga sammanhang i 
efterföljande kapitel som behandlar studiens teoretiska utgångspunkter. 
 

                                                 
28 Burr, Vivien (2003), Social Constructionism. Routledge: London. 
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Kapitlet för teoretiska utgångspunkter är uppdelad i fyra huvudsakliga delar. Den första delen 
presenterar socialkonstruktionistiska perspektiv som utgångspunkt för studiens teoretiska karta. 
Den andra delen fokuserar dessa ingångar till ett socialpsykologiskt intresseområde, emedan den 
tredje delen behandlar språk och diskurs med utgångspunkt i begrepp som tecken, diskurs och 
subjekt. Den avslutande delen behandlar perspektiv på moralen. 
 
I ett separat kapitel presenteras studiens metod. Kapitlet är uppdelat i en del för metodologi samt 
en del för metodik. Den förra delen behandlar vetenskapsfilosofiska utgångspunkter för studiens 
metod, utgångspunkter som tidigare gjort sig påminda i såväl inledning, syfte som teoretiska 
förhållningssätt. Den senare delen utgörs av studiens metodiska utförande. Datainsamling, 
bearbetning och tillvägagångssätt vid analys redovisas. 
 
Resultat av den empiriska undersökningen presenteras uppdelat i fyra delar. De två första 
behandlar elevernas föreställningar om moral och demokrati samt deras föreställningar om 
aktivitet, ansvar och deltagande som möjlighet till artikulation. Dessa delar lägger visst fokus vid 
hur eleverna uppfattar sina egna föreställningar och hur de uppfattar sig själva i förhållande till 
dessa föreställningar om moral och demokrati. De två senare delarna behandlar elevernas 
upplevelser av hur den pedagogiska verksamheten i skolan organiseras. Med utgångspunkt i 
elevernas upplevelser erkänns tre huvudtyper av arbetsformer, avslutningsvis presenteras olika 
upplevelser av de olika arbetsformerna. Detta kapitel kan utöver presentation också betraktas 
som en introducerande analys. 
  
Som stöd för de resultat som presenteras i samband med redovisningen av den empiriska 
undersökningen står en genomgång av tidigare forskning om olika sätt att organisera den 
pedagogiska verksamheten i skolan. Genomgången och sammanställningen av den tidigare 
forskningen är i huvudsak gjord efter att den empiriska undersökningen genomförts. De 
resonemang och de slutsatser som lyfts fram i genomgången av tidigare forskning inom det för 
studien intressanta området ligger inte till grund för den empiriska undersökningen. Syftet med 
detta kapitel – och dess placering sent i uppsatsen – är istället att sätta de resultat som 
presenterats av den empiriska undersökningen i perspektiv och att få resultaten att framträda i ett 
större sammanhang.29

 
Det kapitel som presenterar diskussion och fördjupad analys syftar till att sätta de erfarenheter 
som gjorts i tidigare delar i nyanserade perspektiv. Med utgångspunkt i den teoretiska 
orienteringen presenteras perspektiv på resultaten av den empiriska undersökningen samt i viss 
mån den tidigare forskningen. Kapitlet består av fyra delar. Den första behandlar resultatet av den 
empiriska undersökningens förhållande till erkännanden i tidigare forskning. Den andra delen för 
en diskussion kring hur arbetsformen betecknar bestämda värden, varefter den tredje delen 
diskuterar hur dessa värden och dessa arbetsformer skapar förutsättningar för elevernas 
pedagogiska aktivitet. Den avslutande delen fokuserar dessa värden som del av en demokratins 
diskurs. 
 
Uppsatsen avslutas med ett kapitel för avslutande reflektioner. Tyngdpunkten ligger på en 
sammanfattande och återkopplande del samt en mer kritiskt orienterad diskussion om teori och 
metod. 

                                                 
29 Jämför synen på tidigare forskning med exempelvis Forslund Frykedal, Karin (2008), Elevers tillvägagångssätt vid 
grupparbete - om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer. Linköping Studies in Behavioural Science No. 
128. Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. LIU-Tryck. 
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2 Teori 
 
En redovisning av teoretiska referensramar är nödvändig av flera orsaker. Framförallt för att 
förstå vissa för uppsatsen grundläggande teoretiska resonemang och begrepp. Samtidigt som 
dessa resonemang och begrepp är nödvändiga att ha med sig i uppsatsens avslutande 
analyserande och diskuterande delar är de viktiga att förstå som bakgrund till perspektiv på 
metodologi och därmed också metodik. De teoretiska perspektiv som representeras av den 
uppsättning resonemang och begrepp vilka här presenteras har alla gemensamt att de på något 
sätt kan betraktas som socialkonstruktionistiska. 
 
Vad som här målas upp är en teoretisk karta – vi har alltså inte att göra med ett facit över 
teoretiska utgångspunkter, oföränderliga och en gång för alltid givna. Betraktade ur olika 
perspektiv framträder de på olika sätt. I min syn på detta landskap, betraktat genom den 
teoretiska kartan, betonas det gemensamma socialkonstruktionistiska perspektivet – det är 
framträdande i såväl min syn på socialpsykologin och semiologin som intressen, samt i min syn 
på begreppet diskurs. 
 
Kapitlet består av fyra delar. Den första delen introducerar ett grundläggande 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Några viktiga teman presenteras som är centrala för de 
efterföljande delarna om socialpsykologi och analys av diskurs. Den andra delen – om 
socialpsykologi – behandlar främst synen på samhället som subjektiv och objektiv verklighet, 
dessutom placerar den studieobjektet i ett socialpsykologiskt intresseområde. Den tredje delen tar 
dessa utgångspunkter vidare till en presentation av språk och av begreppet diskurs samt hur dessa 
begrepp kan betraktas som en del av, och ett uttryck för-, ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
Den fjärde och avslutande delen i detta kapitel för teoretiska utgångspunkter för tidigare 
resonemang vidare mot problemområdets mer specifika förutsättningar i form av perspektiv på 
moralen. 
 
2.1  Om socialkonstruktionism 
 
Socialkonstruktionistiska perspektiv kan ta sig många olika uttrycksformer och ingen enkel 
definition av vad socialkonstruktionism står för låter sig oproblematiskt formuleras. Emellertid 
finns vissa gemensamma teman för de perspektiv som kan betraktas som 
socialkonstruktionistiska30 – dessa teman är också väldigt centrala för uppsatsen, och för de sätt 
på vilka jag betraktar det teoretiska landskapet. 
 
Fyra grundläggande teman 
 

(1) Ett kritiskt förhållningssätt gentemot för-givet-tagen kunskap. Ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv vänder sig mot exempelvis positivismen i synen på möjligheten för 
människan att erfara objektiv kunskap om verkligheten. Den kunskap människan erfar är 
istället en produkt av betydelser det mänskliga medvetandet tillskriver verkligheten. De 
kategorier genom vilka det mänskliga medvetandet ordnar och uppfattar sin verklighet 
har inte nödvändigtvis något naturligt förhållande till ett objektivt eller naturligt 
ursprung. Vivien Burr exemplifierar detta förhållande med en uppdelning mellan klassisk 
musik och popmusik: det finns ingenting i musikens objektiva natur som tvingar en 
uppdelning av verklighetens objekt i dessa kategorier, kategorierna är produkter av 
mänskliga sociala aktiviteter syftade till att kunna förstå musikens verklighet.31 

                                                 
30 Burr (2003); 2 ff. 
31 Burr (2003); 3. 
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(2) Förståelsen om verkligheten är historiskt och kulturellt specifik. De kategorier som ordnar den 

upplevda verkligheten är historiskt och kulturellt specifika. Detta innebär att 
kategorierna – vad som exempelvis uppfattas som klassisk musik eller popmusik – 
förändras över tid och är olika i olika kulturella sammanhang. Dessutom betraktas 
kategorierna som produkter av det historiska eller kulturella sammanhang de befinner sig 
i: de beror bland annat på sammanhangets bestämda ekonomiska, politiska och sociala 
förutsättningar.32  

 
(3) Kunskap skapas socialt. Kunskapens kategorier har inte något naturligt ursprung, istället är 

de skapade genom interaktion mellan människor. Att all form av interaktion mellan 
människor skapar och förmedlar kunskap och betydelser är en central utgångspunkt för 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, och med denna utgångspunkt blir språket ett 
givet föremål för intresse. Kunskap, betydelser och vad som i ett historiskt och kulturellt 
sammanhang betraktas som sant är sociala konstruktioner.33 

 
/.../ what we regard as truth, which of course varies historically and cross-culturally, may be thought of 
as our current ways of understanding the world. These are a product not of objective observation of the 
world, but of the social processes and interactions in which people are constantly engaged with each 
other.34

 
(4) Det finns ett samband mellan kunskap och social handling. Det sätt på vilket människor 

uppfattar och delar uppfattningar och föreställningar om verkligheten är avgörande för 
vilka handlingar som är möjliga eller tillåtna att utföra. I det att vissa handlingar betraktas 
som möjliga eller tillåtna kan ett socialkonstruktionistiskt perspektiv också peka på 
frågor om makt. 35 

 
Detta tema som beskriver förhållandet mellan kunskap och handling kan formuleras 
som Thomas teorem: ”If men define situations as real, they are real in their 
consequences”36. Uppmärksamheten riktas mot definitionen av situationen37, och hur 
den bestämmer dess konsekvenser i form av handling. Definitionen av situationen är 
aldrig beständig: den omdefinieras ständigt i människors sociala interaktioner38. 

 
Språket och verkligheten – om definitionen av situationen 
 
I Thomas teorem och definitionen av situationen behandlas hur kunskap och social handling 
förhåller sig varandra. Emellertid kan inte dessa perspektiv bidra med någon förklaringsmodell 
för varför en speciell kunskap etableras eller varför en bestämd definition av situationen ges 
företräde framför andra definitioner. De processer genom vilka människor skapar kunskap och 
föreställningar om verkligheten kan inte enbart förstås med utgångspunkt i dessa perspektiv39, att 
kunskap och föreställningar om verkligheten är sociala konstruktioner blir här relativt 
oproblematiserat. I detta sammanhang har språket, som kommunikativ och intersubjektiv 
aktivitet tidigare lyfts fram – intresset för att förstå de processer genom vilka kunskap och 
föreställningar om verkligheten skapas, blir för ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ett intresse 
                                                 
32 Burr (2003); 4. 
33 Burr (2003); 4 f. 
34 Burr (2003); 4 f. 
35 Burr (2003); 5. 
36 Thomas, William I. & Thomas, Dorothy S. (1928), The Child in America. Knopf.: New York. 
37 Trost, Jan & Levin, Irene (1999), Att förstå vardagen. Studentlitteratur: Lund; 12. 
38 Trost & Levin (1999). 12 ff. 
39 Perinbanayagam, Robert S. (1974), The definition of the situation: an analysis of the etnomethodological and 
dramaturgical view. Ur The Sociological Quarterly 15 (4); 521.  
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för språket40. Utgångspunkten är att det som skapar definitionen av situationen är 
kommunikationen, utbytandet och interagerandet av betydelser: den sociala interaktionen.  Här 
blir begreppet diskurs intressant. 
 
Inom ramen för den här studien ska vi se på begreppet diskurs, eller snarare på en analys av 
diskurs, som en analys av de processer genom vilka kunskap och föreställningar om verkligheten 
skapas. Diskurs kan, precis som språk, betraktas som en ordning av betydelser vilka utgör 
kunskap eller föreställningar om något i verkligheten41. Intresset för och analysen av diskurs, 
liksom intresset för och analysen av språk, blir ett intresse och en analys av hur människor 
tillsammans skapar kunskap och föreställningar om verkligheten samt hur de etableras och 
överordnas annan kunskap och andra föreställningar42. I det perspektivet kan analysen av diskurs 
inordnas i ett socialpsykologiskt intresse. 
 
2.2  Om socialpsykologi 
 

Det angreppssätt som jag vill föreslå är att behandla upplevelser sedda utifrån samhället, åtminstone från 
ståndpunkten att kommunikation är essentiell för social ordning. Socialpsykologin förutsätter, enligt detta 
synsätt, att man ser erfarenheten från individens utgångspunkt, men påtar sig särskilt att fastställa det som 
tillhör denna upplevelse på grundval av att individen tillhör en social struktur, en social ordning.43

 
Det socialpsykologiska intresset riktas här mot hur verkligheten upplevs, som kunskap och 
föreställning, av det individuella mänskliga subjektet. Dessa upplevelser, kunskap och 
föreställningar är skapade i det sociala samspelet med andra människor. Resonemangen i delen 
om socialpsykologi kretsar kring hur verkligheten ses som en social konstruktion, hur den 
upplevs samt hur dessa upplevelser delas av olika människor. 
 
Samhället som objektiv och subjektiv verklighet 
 

En ”kunskapssociologi” måste med andra ord syssla inte bara med den empiriska mångfalden av 
”kunskaper” i mänskliga samhällen, utan också med de processer varigenom vilken samling kunskaper som 
helst etableras som ”verklighet” i samhället.44

 
Peter Berger och Thomas Luckmann har betraktat samhället som både en objektiv och subjektiv 
verklighet. Grunden i detta resonemang är att samhället och samhällsordningen skapas av 
mänskliga subjekt i sociala aktiviteter, men framträder för de mänskliga subjekten som en 
objektiv verklighet45. Det sätt på vilket samhällslivet är reglerat och organiserat kan inte härledas 
till några absoluta eller naturligt objektiva grunder. Det är tvärtom så att det är mänskliga 
aktiviteter som skapar, och därmed ständigt pågående återskapar, den produkt vi betraktar som 
en samhällsordning46. Betraktandet av samhället utgår från en syn på samhällsordningen som en 
social konstruktion manifesterad i mänskliga aktiviteter. Dessa aktiviteter kommer av, som vi i 
genomgången av socialkonstruktionismens grunder kunna se, i de sätt på vilka människor 
upplever sin verklighet47. Människor upplever verkligheten på olika sätt, subjektivt, men delar 
också upplevelser av verkligheten, intersubjektivt. Vi kan säga att vissa gemensamma kunskaper 
eller föreställningar om verkligheten etableras bland människor vilka utgör grunden för deras 
samhällskonstruerande aktiviteter. 
                                                 
40 Burr (2003); 8 f. 
41 Foucault, Michel (2002), Vetandets arkeologi. Arkiv Förlag: Lund. 
42 Foucault, Michel (1993), Diskursens ordning. Brutus Östlings bokförlag Symposion: Stockholm. 
43 Mead, George H. (1976), Medvetandet, jaget och samhället. Argos: Lund; 27. 
44 Berger & Luckmann (1988); 12. 
45 Burr (2003); 13, 185 ff. 
46 Berger & Luckmann (1988); 68 f. 
47 Berger & Luckmann (1988). 
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Ett grundläggande antagande för ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är att människor 
tillsammans med andra människor skapar kunskap om verkligheten, detta kan betraktas som 
lärande. Människor lär sig på olika sätt – vi lägger viss tyngd på socialisation som lärande. Genom 
att kommunicera och interagera med andra människor tar vi som människor intryck av våra 
andra. Den sociala aktiviteten blir ett lärande däri vi bundet till ett socialt sammanhang 
internaliserar en gemensam förståelse av verkligheten48: en delad verklighet skapad tillsammans 
med andra människor. 
 
Delad verklighet – gemensam betydelse 
 

Vidare ter sig vardagslivets verklighet för mig som en intersubjektiv värld, en värld som jag delar med 
andra. /…/ I själva verket kan jag inte existera i det dagliga livet utan att ständigt interagera och 
kommunicera med andra. /…/ Viktigast av allt, jag vet att det föreligger en fortlöpande 
överensstämmelse mellan mina betydelser och deras betydelser i denna värld, att vi har en gemensam 
uppfattning om deras verklighet.49

 
Kommunikationen och interaktionen kräver en metod: ett språk. Som ett uttryck för ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv kan denna språkets aktivitet beskrivas som att betydelser av 
verklighetens objekt kommuniceras mellan människor med hjälp av tecken50. Tecken används i 
det att de betyder, och de betyder i princip samma sak för dem som använder dessa51. Språket 
och tecknen kan uttrycka kunskap och föreställningar och därmed skapa gemensam kunskap och 
föreställningar om verkligheten och dess objekt52. Tecknen (exempelvis ord) tolkas och förstås, 
de tillskrivs mening genom det sätt de används på: de betyder någonting i verkligheten och dess 
betydelse skapas och uppstår i människornas sociala samspel. Vi ska fortsättningsvis främst 
använda begreppet betydelse för att förstå förhållandet mellan språket och verkligheten: 
förhållandet mellan språkets tecken och verklighetens objekt. En analys av lärande och 
förändring av hur människor upplever sin verklighet måste förhålla sig till hur språket 
kommunicerar upplevelser och därigenom skapar en upplevd verklighet. Genom att någonting 
upplevs och tolkas blir dess betydelse en del av den upplevda föreställningen om verkligheten53. 
 
2.3  Om tecken och diskurs 
 
Med utgångspunkt i vad som sagts om socialkonstruktionism och socialpsykologi ska vi vidare 
betrakta kunskap och föreställningar som diskurs. Centralt här är förhållandet mellan språkets 
tecken och verklighetens objekt – men istället för att tala om språk (med lingvistiska 
implikationer) ska vi tala om tecken och diskurs samt hur dessa förhåller sig till de föreställningar 
vi betraktar som verkligheten och dess objekt. Avslutningsvis flyttar fokus mot hur människorna: 
subjekten, förhåller sig till tecken och diskurs. 
 
Begreppen (och därmed också resonemangen om-) tecken och diskurs kan förstås som ett i 
någon mening poststrukturalistiskt synsätt. Det som i denna uppsats kan betraktas som ett 
uttryck för en poststrukturalism både bygger vidare på samt reagerar mot, här Saussures, 
strukturalism54. Saussures strukturalism ligger till grund för den syn på semantiken (även 
semiologin) som presenteras i detta avsnitt: hur ett tecken betecknar. I denna strukturalism är 

                                                 
48 Berger & Luckmann (1988); 154 ff. 
49 Berger & Luckmann (1988); 35. 
50 Burr (2003); 186. 
51 Mead (1976); 59. 
52 Berger & Luckmann (1988). 
53 Berger & Luckmann (1988); 35 ff. 
54 Sarup, Madan (1994) An introductory guide to post-structuralism and postmodernism. Harvester Wheatsheaf: London; 1 f. 
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dock tecknet och dess betydelse stabil (om än i grunden kontingent) och en del av en, i princip, 
beständig struktur av tecken och betydelser55. Den analys av kunskap och föreställningar som 
diskurs som är aktuell i denna studie betraktar tecken, dess beteckning, och den ordning tecknet 
ingår: just diskurs, som ständigt föränderliga och aldrig slutgiltiga56. Betydelse, liksom det som 
upplevs som verklighet och dess objekt, ständigt skapas och återskapas i interaktion mellan 
människan och tecken57. Det poststrukturalistiska intresset är socialkonstruktionistiskt i så måtto 
att dess intresse för tecknet och hur det framställer betydelse samt kunskap och föreställningar 
om verkligheten överordnas intresset för själva verkligheten och dess objekt58. Samtidigt kan 
resonemangen om beteckning genom denotation och konnotation (med utgångspunkt i Roland 
Barthes semiologi) betraktas som uttryck för ett strukturalistiskt perspektiv (det kan uppfattas 
ligga närmare Saussure än poststrukturalister som Foucault eller Laclau och Mouffe), emellertid 
är det centrala där – liksom i övriga delar av den teoretiska kartan – människor tillsammans 
genom social aktivitet konstruerar historiskt och kulturellt specifik kunskap: ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
 
Den kunskap och de föreställningar som omger ett verklighetens objekt kan vi förstå som dess 
diskurs59. Det är i det socialpsykologiska intresset för kunskapen och föreställningarna om 
verkligheten och dess objekt, den verklighet som inom ramen för denna studie är moralens och 
demokratins verklighet, som det blir både möjligt och intressant att använda begreppet diskurs. 
Den kunskap och de föreställningar om demokrati och moral som konstrueras av människor i 
kulturellt och historiskt specifika sammanhang tillsammans med andra människor, som ligger till 
grund för (och som kan yttras i form av) socialt handlande, kan alltså i detta sammanhang 
betraktas som diskurs. Här kan då också kunskap och föreställningar förstås och analyseras som 
socialt konstruerade föreställningar: som diskurs. Värt att påpeka är att det inte sällan finns flera 
olika föreställningar som omger ett visst objekt: det finns fler diskurser om exempelvis demokrati 
och moral. 
 
Vivien Burr ger exempel på hur olika diskurser kan framställa tecknet rävjakt som objekt60. En 
kunskap eller föreställning om det människor uppfattar som rävjakt – en diskurs – kan lägga vikt 
vid en viltvårdande aspekt: rävstammen måste kontrolleras för att förebygga sjukdomar, emedan 
en andra diskurs kan lägga vikt vid jaktens omoraliska aspekter: det är fel och grymt att jaga och 
döda oskyldiga djur. Ytterligare en diskurs kan betona rävjakt som hälsosam utomhussport.61 Det 
finns alltså flera olika föreställningar om rävjakt vilka alla försöker framställa sig själva som sanna, 
därmed kan alltså rävjakt betyda olika saker i olika historiska och kulturella sammanhang. Varje 
diskurs som omger ett objekt är en ordning av en större mängd tecken – mer om det senare. 
 

The point is that numerous discourses surround any object and each strives to represent or ’construct’ it 
in a different way. Each discourse brings different aspects into focus, raises different issues for 
consideration, and has different implications for what we should do. So discourses, through what is said, 
written or otherwise represented, serve to construct the phenomena of our world for us, and different 
discourses construct these things in different ways, each discourse portraying the object as having a very 
different nature from the next. Each discourse claims to say what the object really is, that is, claims to be 
the truth.62

 

                                                 
55 Saussure, Ferdinand de (1970), Kurs i allmän lingvistik. Bo Cavefors Bokförlag: Staffanstorp.; 99 ff. 
56 Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (2001), Hegemony and Socialist Strategy. Verso: London; 105 ff. 
57 Sarup (1994); 3. 
58 Sarup (1994); 3. 
59 Burr (2003); 64 f. 
60 Burr (2003); 64. 
61 Burr (2003); 64 f. 
62 Burr (2003); 65. 
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För att säga något om-, uttrycka kunskap och föreställningar om- samt därigenom konstruera 
verklighetens objekt krävs tecken. Tecken kan vara exempelvis språkliga, i form av skrivna eller 
talade ord, men tecken kan också anta andra former bara de används kommunikativt för att 
beteckna63 ett verklighetens objekt, det vill säga betyda något. 
 
Kort om semantik och semiologi 
 
Både semantiken och semiologin betraktar betydelsen som sitt intresseområde. Semantiken är en 
del av lingvistiken och behandlar ordens betydelse, det vill säga språkets förhållande till 
verkligheten och dess objekt. Semiologin intresserar för hur betydelse skapas socialt. Semantiken 
är grundläggande för en förståelse av hur semiologin anlägger ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv på frågan om hur betydelse skapas. 
 
Ett språk är en uppsättning av språkliga tecken, det vill säga ord, som alla betyder något. 
Exempelvis förstår de människor som använder ordet häst i princip vad det betyder: Det språkliga 
tecknet förhåller sig till någonting i verkligheten (vi kan förstå detta som ett objekt, någonting i 
verkligheten som tecknet pekar ut64), och det finns i en gemensam språkgrupp i princip 
gemensam förståelse och betydelse av detta tecken65. Detta språkliga tecken – häst – och 
förhållandet till dess objekt är i grunden kontingent66: det finns inget naturligt eller ursprungligt i 
detta förhållande – istället är det socialt konstruerat och existerar endast med anledning av det 
gemensamma användandet och den gemensamma förståelsen67. Så etableras ordet häst i en 
språkgrupp, och ordet som språkligt tecken får betydelse genom att de människor som använder 
det språkliga tecknet kommunikativt associerar det med någonting i verkligheten68 (verklighetens 
objekt): de använder tecken för att kommunicera en betydelse av verkligheten. På så sätt kan ett 
semantiskt intresse betraktas ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, och därmed också som 
intresse för en semiologi. Tecken fungerar här som språkets betydelsebärande enheter. 
 

Jag vill inte påstå att semiologin redogör för alla dessa undersökningar i samma mån – de har olika 
innehåll. Men de har ett gemensamt: de är alla betydelsevetenskaper; de nöjer sig inte med att stöta på 
fakta: de definierar dessa fakta och utforskar dem som om de vore något som gäller för något annat.69

 
För semiologin ses inte betydelse som av nödvändighet begränsad till att endast omfatta språkliga 
tecken. Istället anför semiologin en bredare syn på betydelse och tecken. Utgångspunkten är att 
allt som betyder (det vill säga gäller för-) något annat är av semiologiskt intresse70. Därmed 
behöver inte intresset begränsas till språkliga tecken, allting som kan tolkas och tillskrivas 
betydelse exempelvis en bild, en färg eller en form kan vara av semiologiskt intresse. 
 
Tecken 
 
När kunskap eller föreställningar om verkligheten skapas görs det alltså med hjälp av tecken. Här 
är det möjligt att se på tecken som kunskapens och föreställningarnas minsta betydelsebärande 
enhet. En semiologiskt orienterad analys har just detta intresse. Ett tecken är någonting som 
hänvisar till något annat än sig självt71 – det betecknar något72 (en diskurs blir här ett system av 
                                                 
63 Fiske, John (1997), Kommunikationsteorier. Wahlström & Widstrand: Stockholm. 
64 Burr (2003). 
65 Saussure (1970); 93 ff. 
66 Rorty, Richard (1997), Kontingens, ironi och solidaritet. Studentlitteratur: Lund; 19 ff. 
67 Saussure (1970); 96 f. 
68 Saussure (1970); 93 ff. 
69 Barthes, Roland (2007), Mytologier. Arkiv Förlag: Lund; 203. 
70 Barthes (2007); 201 ff. 
71 Fiske (1997); 62. 
72 Fiske (1997); 117 ff. 

 13



dessa beteckningar – en ordning i vilken tecknen förhåller sig till varandra på ett i någon mening 
regelmässigt sätt73). Att hänvisa till något annat än sig självt – att beteckna – innebär helt enkelt 
att det betyder något, när ett tecken används av en människa så menar människan något med 
detta. Vi kan förstå det som att tecken används för att kommunicera – inom ramen för denna 
studie förmedla och gestalta – betydelser av verkligheten.74

 

 

                                                

Beteckning 

Beteckning
Tecken Objekt

1. Denotation
2. Konnotation 

 
Tecknet är alltså av intresse av den anledningen att tecknet verkar betyda. För att uttrycka sig lite 
mer precist kan vi också säga att tecknet betecknar75. Vi ska behandla två sätt för tecknet att 
beteckna ett objekt i verkligheten. Dessa kallas denotation och konnotation. Vi ska lägga större 
vikt vid det senare, men först introducera den första ordningens beteckning: denotation. 
 
Denotation och konnotation 
 
Tecknets denotation är dess bokstavliga och allmänna betydelse. Om vi exemplifierar med det 
språkliga tecknet häst kan tecknet beteckna vilken häst som helst, när som helst eller var som 
helst. Den denotativa betydelsen anger inte något specifikt i häst. 
 
Vårt intresse riktas mot den beteckning: det sätt att tillskriva betydelse, som kallas konnotation. 
Här läggs vikt vid tecknets specifika och associativa betydelse. Vi kan se den konnotativa 
betydelsen som de associativa betydelser som uppstår subjektivt hos en användare av tecknet76, 
eller intersubjektivt hos flera användare av tecknet77. Framförallt används begreppet konnotation 
i avsikt att tydliggöra betydelse för ett icke-språkligt tecken som exempelvis en bild, ett ting eller 
en form, detta i avsikt att tydliggöra de otaliga tolkningsmöjligheterna och därmed betydelserna i 
tecknets framträdande samt att lägga vikt vid hur konnotationen samspelar mellan tecknet och 
dess uttolkare78. Konnotationen är en personlig eller social betydelse79. 
 

Den beskriver det samspel som sker när tecknet möter användarens uppfattningar eller känslor och de 
värderingar som gäller i kulturen. Det är här betydelsen närmar sig det subjektiva, eller åtminstone det 
intersubjektiva /…/. Eftersom konnotation arbetar på den subjektiva nivån är vi ofta inte medvetna om 
den80

 
I exemplet om det språkliga tecknet häst blir dess konnotativa betydelse just den specifika 
tolkning och upplevelse av tecknet som konstrueras i det att tecknet kommuniceras mellan olika 

 
73 Laclau & Mouffe (2001);105 ff. 
74 Illustrationen nedan är naturligtvis våldsamt förenklad och tar ytterst begränsad hänsyn till olika nivåer av tecknet 
som betecknande och betecknad. Emellertid illustreras en för studien aktuell användning i fråga om hur tecknet 
förhåller sig till det vi kan förstå som verklighetens objekt. Se vidare Barthes (2007); 206 ff. 
75 Fiske (1997); 69. 
76 Kjørup, Søren (2004); Semiotik. Studentlitteratur: Lund; 22 ff. 
77 Fiske (1997); 111 ff. 
78 Barthes(2007); 203 ff. 
79 Fiske (1997); 117 ff. 
80 Fiske (1997); 118 f. 
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subjekt.  Roland Barthes visar på en skillnad mellan denotation och konnotation, med referens till 
ett exempel av Paul Valéry, i betydelsen av meningen ”quia ego nominor leo” (ty jag kallas lejon) 
hämtad ur en lärobok i latin för skolelever. I en betydelse – vi förstår den som denotativ – 
förmedlar helt enkelt tecknet betydelsen ”ty jag är ett lejon”, samtidigt med utgångspunkt i att 
läsaren är en skolelev med ambitionen att lära sig grammatiken i ett främmande språk framstår 
tecknets förmedlade betydelse i ett vidare perspektiv: den förmedlar betydelsen att tecknet är ett 
grammatiskt exempel på hur en korrekt grammatisk mening i det latinska språket kan konstrueras 
– detta förstår vi som tecknets konnotation. Betydelsen associeras av subjektet med lika stor 
utgångspunkt i det sammanhang genom vilket tecknet framträder som vad det i all sin enkelhet 
betyder81. Barthes menar vidare att, i exemplet, är inte alls dess första betydelse central utan tecknet 
kan i princip uteslutande förstås genom sin vidare betydelse: genom sin form som grammatiskt 
exempel.82

 
Betydelse som kommunikativ aktivitet 
 
Detta kan betraktas i linje med de socialkonstruktionistiska utgångspunkterna: kunskap och 
föreställningar om verkligheten skapas socialt, det är i denna aktivitet, människor tillsammans 
med andra människor, tecknet – så att säga – kan beteckna. Då tecknet inte har något 
ursprungligt eller naturligt förhållande till dess objekt (förhållandet är ursprungligen kontingent), 
fixeras tecknets betydelse i det att det används och gemensamt konstrueras, intersubjektivt, av 
subjekten i den kommunikativa aktiviteten. Till detta ska läggas ytterligare en väsentlig aspekt: 
tecken kan aldrig vara isolerade, tecken kan bara förstås i dess sammanhang som delar av 
teckensystem. Olika tecken refererar till varandra, skiljs regelmässigt från varandra i tillfälliga och 
föränderliga83, men ändå etablerade, ordningar. Sådana ordningar eller system av tecken ska vi 
förstå som diskurs. 
 
Diskurs 
 
Tidigare har beskrivits hur tecken som rävjakt och häst har förhållit sig till sina respektive 
verklighetens objekt. Båda dessa tecken används av människor för att beteckna någonting i 
verkligheten. Tecknen rävjakt och häst reflekterar inte i dessa sammanhang någonting som 
existerar objektivt i verkligheten, utan tecknen används för att beteckna och därför konstruera 
kunskap och föreställningar om rävjakt och om hästar, de används för att konstruera kunskap 
och föreställningar som verklighet. Detta perspektiv tar sin utgångspunkt i det grundläggande 
socialkonstruktionistiska temat om hur verkligheten inte kan erfaras objektivt utan alltid måste 
skapas socialt som kunskap eller föreställning84. I fallet häst framstår detta som relativt 
okomplicerat, i fallet rävjakt blir det som vi sett litet mer komplicerat: olika diskurser strävar att 
skapa viss kunskap eller föreställning som verklighetens objekt (Vivien Burrs exempel), i slutligen 
fallet med moral och demokrati betraktade som tecken och föremål för diskurs kan ännu fler 
betydelser sträva att fixera förhållandet mellan tecken och objekt. 
 
Artikulering 
 
Den sociala aktivitet genom vilken tecken kan beteckna och betydelse kan skapas är 
kommunikation, exempelvis genom tal och skrift. Den praktik som innebär att beteckna och att 
skapa betydelse, det vill säga också att inordna dessa tecken och betydelser i diskurs, betraktar 

                                                 
81 Det vill säga dess denotativa betydelse. 
82 Barthes (2007); 208 f. 
83 Laclau & Mouffe (2001); 105 ff. 
84 Burr (2003); 2 f. 
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Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som artikulering85. Den artikulerande praktiken är subjektets 
praktik, och den skapar diskurs – den gör det då praktiken att artikulera skapar betydelser som 
kunskap och föreställningar om verkligheten, vilka kommuniceras till andra människor som 
förhåller sig till denna betydelse.  
 

In the context of this discussion, we will call articulation any practice establishing a relation among 
elements such that their identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured totality 
resulting from the articulatory practice, we will call discourse.86

 
När ett tecken artikuleras och en gemensam betydelse eller förståelse uppstår kan man säga att 
förhållandet mellan tecken och vad det betecknar (dess objekt i verkligheten) tillfälligt fixeras87. 
Exemplet om de språkliga tecknen rävjakt och häst ger att de kan användas av många olika 
människor inom en diskurs samt att användarna delar gemensamma föreställningar kring dessa 
tecknen. Dessutom samverkar dessa människor – dessa subjekt – i sin artikulerande praktik till 
återskapa kunskap och föreställningar, om exempelvis rävjakt, hästar, moral och demokrati, och 
därmed ständigt fixera (det vill säga skapa och återskapa) tecknens förhållande till den föreställda 
verkligheten. 
 
Fixering i teckensystem: en föränderlig fixering 
 
Att teckens betydelse ständigt måste sträva att fixeras beror på att de aldrig slutgiltigt kan fixeras88 
(synen på, eller föreställningen om, rävjakt förändras). Denna tillfälliga och delvisa fixering mellan 
språket och verkligheten, tecknet och dess objekt, är egentligen en fixering av tecknets 
förhållande till andra tecken89 (den kan bara var giltig så länge en bestämd definition av 
situationen artikuleras). Den artikulerande praktiken skiljer tecknet, exempelvis häst, från andra 
tecken (då exempelvis ko, gris, trav, stall) och konstruerar därmed dess betydelse, och gör det 
möjligt att föreställa ett objekt. Fixeringen gör att en gemensam föreställning om häst kan delas av 
de människor som artikulerar dess tecken – det blandas inte ihop med andra tecken. Det är denna 
ordning av förhållanden mellan tecken som kan betraktas som diskurs, en ordning eller struktur 
(den har liknats vid ett nät90) som både förbinder och håller isär tecken från och med varandra. 
Det omöjliga i en slutgiltig fixering av tecknet91 medför då också att ingen kunskap eller 
föreställning betraktad som diskurs är beständig, utan den är alltid historiskt och kulturellt 
situerad: den är alltid en produkt av mänsklig aktivitet. 
 
Att tecknet regelmässigt skiljs från andra tecken är den praktik som gör att det framstår som att 
tecken har en naturligt betingad betydelse92. I strikt mening är tecknet en del av ett 
självrefererande system: en diskurs, dess betydelse är alltså inte annan än vad den framstår (socialt 
konstrueras) som93. Denna praktik (åtskiljandet) behöver ett utförande och upplevande 
medvetande för att skapa betydelse i tecknet94. Subjektet, det mänskliga, tillskriver tecknet 
betydelse givet de ramar som dess diskurs tillhandahåller: subjektet är (som vi ska behandla i 
nästa avsnitt) utöver skapande, också underlydande diskursens ordning i sin aktivitet95. Denna 
aktivitet kan betraktas som den sociala aktivitet där människor använder tecken för att definiera, 
                                                 
85 Laclau & Mouffe (2001); 105. 
86 Laclau & Mouffe (2001);105. 
87 Laclau & Mouffe (2001; 112 f. 
88 Laclau & Mouffe (2001); 112 f. 
89 Laclau & Mouffe (2001); 105 ff. 
90 Phillips & Winther Jørgensen (2000); 18. 
91 Laclau & Mouffe (2001); 112. 
92 Laclau & Mouffe (2001); 105 ff. 
93 Burr (2003). 
94 Barthes (2007); 202. 
95 Foucault, Michel (1982), The Subject and Power. Ur Critical Inquiry, vol. 8, no. 4 (summer 1982); 781 ff. 
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beteckna, sin verklighet och dess objekt: de definierar situationen. Detta är uttryck för 
grundläggande socialkonstruktionistiska teman.  
 
Diskurs på makro- och mikronivå 
 
Begreppet diskurs kan förstås på många olika sätt: det är av vikt att här påpeka hur diskurs i det 
här sammanhanget kan betraktas både som en uppsättning gemensamma samhälleliga och 
kulturella föreställningar på en vad vi i någon mening kan betrakta som makronivå96, samt som 
en gemensam interaktiv syntes mellan en begränsad mängd individer på mikronivå97. I studien är 
det en utgångspunkt att de föreställningar om moral och demokrati som ger utslag i samhället 
och kulturen skapas och återskapas i ett mindre sammanhang. 
 
Subjektet 
 
Vi har redan talat om subjekt som människor vilka deltar i den kommunikativa aktiviteten, de 
artikulerar och deltar i det spel genom vilket betydelse och diskurs konstrueras och etableras. I 
det att människor är med att skapa betydelse, det vill säga kommunicera betydelser samt uppleva 
dem, kan vi betrakta dem som subjekt. Människor deltar i de sociala processer varigenom 
kunskap och föreställningar konstrueras: subjektet förhåller sig till diskurs, och gör så på två sätt. 
 
Skapande och lydande 
 
De två sätt på vilka subjektet förhåller sig till diskurs kan förefalla olika eller skilda från varandra, 
de är emellertid i högsta grad av samvarierande karaktär. Den ena aspekten kan introduceras som 
det aktiva handlandets och konstruerandets utgångspunkt – subjektet är aktivt och skapande av, 
och utgångspunkten för, de föreställningar som artikuleras som diskurs98. Den andra aspekten 
poängterar underkastandet99, hur subjektet är utsatt för och underlydande det omgivande sociala 
sammanhangets kunskap och föreställningar etablerade i diskurs. 
 

There are two meanings of the word “subject”: subject to someone else by control and dependence; and 
tied to his own identity by a conscience or self-knowledge. Both meanings suggest a form of power 
which subjugates and makes subject to.100

 
Det ena sättet på vilket subjektet förhåller sig till diskurs är som skapande. Subjektet är aktivt, 
deltar i den kommunikativa aktiviteten och artikulerar. Subjektet är i denna betydelse 
utgångspunkten för de föreställningar som tillsammans med andra subjekt artikuleras som 
diskurs. I det att diskursen endast tillfälligt framträder som stabil, ständigt förändras genom ny 
social aktivitet tvingas subjektet till förändrad artikulation. Detta innebär att subjektet ständigt 
tvingas rekonstruera sig självt, och detta är en ständigt pågående process: ett ständigt spel, en 
ständig samverkan mellan diskurs och subjekt101. Att subjektet aldrig kan frigöra sig från de 
omgivande föreställningar som etablerats som diskurs gör att subjektet ständigt är underkastat 
den diskurs vilken ger den dess omedelbara villkor. 
 
Subjektet blir både underkastad det betydelseskapande spelet och omgivningens föreställningar 
om verkligheten, samt dessutom själva utgångspunkten för sitt eget tänkande och därigenom 

                                                 
96 Burr (2003); 63 f. 
97 Burr (2003); 63 f. 
98 Foucault (1982); 781 ff. 
99 Foucault (1982); 781. 
100 Foucault (1982); 781. 
101 Franzén, Karin (2006), ”Is i magen och ett varmt hjärta”. Konstruktionen av skolledarskap i ett könsperspektiv. Umeå 
universitet. Pedagogiska institutionen; 36. 
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utgångspunkten för sin egen artikulation och skapande av verklighet. I den meningen är subjektet 
aktiv i att vara med att skapa det sociala sammanhangs föreställningar om verkligheten subjektet 
självt är utsatt för.102

 
2.4  Om moralfilosofi 
 
Den del av filosofin som behandlar frågor om vad som är rätt och fel kallas moralfilosofi. Som 
avslutning på genomgången av teoretisk bakgrund ska vi behandla moralfilosofin och dess akuta 
koppling till vårt problemområde. Vi ser på moralen som föreställningar om verkligheten vilka är 
åtskiljande och värderande103. Föreställningarna skiljer gott från ont, rätt från fel och värderar 
dessa som bättre eller sämre, mer eller mindre önskvärda104. Föremålen för åtskiljandet och 
värderingen är aktiviteter såsom val eller handlingar.  
 
Resonemangen inleds med en beskrivning av det moraliska subjektet, själva utgångspunkten för 
moraliskt handlande; för att sedan leda oss vidare mot värden, det vill säga positiva attityder av 
moralisk karaktär med tydliga kopplingar till vad som i ett socialt sammanhang upplevs som 
moraliskt rätt. 
 
Det moraliska subjektet 
 
I linje med det som tidigare sagts om subjektet ska vi fortsätta att tala om det moraliska subjektet. 
Subjektets karaktär av underkastelse och aktivitet är alltjämt närvarande, men för moralfilosofin 
och därmed också för det moraliska subjektet läggs stor vikt vid aktiviteten – och därmed, som vi 
ska se, ansvar. Att aktivt ta ställning och att göra medvetna val är att vara moralisk: att ta ansvar 
för val och handling. 
 
Vi tar oss an resonemanget om det moraliska subjektet som perspektivet på subjektet i vilket det 
är utgångspunkten för tänkandet och handlandet, det vill säga den aspekt som påtalar aktiviteten. 
Vi förstår det moraliska subjektet inom moralfilosofin som den vars aktivitet är utövandet av 
moral, det vill säga den som utför handlingar av moralisk karaktär. Moral hör intimt samman med 
ansvar – man skulle till och med kunna gå så långt som att säga att ansvar är vad frågan om moral 
grundar sig i105. En utgångspunkt kan tas i den mänskliga förmågan till empati. Förmågan att vara 
inkännande, kunna sätta sig in i andras upplevelser och dela förståelse gör att vi människor 
förhåller oss till andra människor – vi tar hänsyn till andra människor och vi förväntar oss att 
andra människor tar hänsyn till oss. Med denna förmåga till hänsyn kommer också möjligheten 
att omsätta detta hänsynstagande i handling. Den empatiska förmågan – i sig – tvingar inte till 
ansvar, den erbjuder ansvarstagandet som möjlighet för handling.106 Det moraliska subjektet har 
förmågan och möjligheten att ta ansvar, och kan därför betraktas som ansvarig för sina val och 
handlingar. Det moraliska subjektet är ansvarigt – det moraliska subjektet utför moraliska 
handlingar. 
 
Värden 
 
Värden refererar till sådant som vi tycker är gott, rätt eller eftersträvansvärt. Värden utgör 
kriterier för hur vi uppfattar människor, föremål, idéer, handlingar och situationer som goda, 

                                                 
102 Foucault, Michel (1999), Power/Knowledge, selected interviews and other writings 1972-1977. Harvester Press 
Limited: Harlow. 
103 Thornberg (2006 b); 8. 
104 Thornberg (2006 b); 8. 
105 Collste, Göran (2007), Inledning till etiken. Studentlitteratur: Lund; 7 ff. 
106 Collste (2007); 7 ff. 
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värdefulla, önskvärda eller dåliga/onda, värdelösa, avskyvärda.107 Värden är uppfattningar om det 
goda108. Vi kan se en koppling till tidigare resonemang om betydelser, och därigenom förstå 
värden som betydelser vilka kan kopplas till någon form av positivt värderande associativ 
upplevelse. I det värderande – den värderande betydelsen – ligger dess moraliska aspekt. 
 
Moraliska budskap i gestalt av kunskap – tidigare betraktade som uttryck, tecken upplevda som 
betydelser; såväl som sätt på vilka den pedagogiska verksamheten organiseras – förmedlar värden 
i skolan109. I det att upplevelsen är tolkande är den också kategoriserande: åtskiljande och 
värderande110. Enligt denna logik bär alla betydelser en implicit värderande och därmed också 
moralisk aspekt. I den meningen kan vi förstå värden som moraliska betydelser av positiv 
karaktär, och som moraliska betydelser förstår vi även värderingar enligt samma mönster som vi 
förstår värden. Dessutom är värden, eller värderingar, vägledande111 på samma sätt som andra 
upplevelser, kunskaper eller föreställningar om verkligheten påverkar dess konsekvenser i form av 
handling. 
 
2.5  Teoretisk karta: en sorts sammanfattning 
 
Det som skisserats i det föregående är en teoretisk karta med ambitionen att orientera bland de 
perspektiv, socialkonstruktionistiska, som är drivande i uppsatsens utformning. 
 
Inledningsvis skisserades den teoretiska kartan kring ett grundläggande socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. Kännetecknande var synen på kunskap och föreställningar om verkligheten som 
socialt skapade och därmed historiskt och kulturellt specifika. Dessutom poängterades hur 
uppfattandet av kunskap eller föreställningar om verkligheten är avgörande för mänsklig 
handling. Dessa teoretiska utgångspunkter tillsammans med tidigare presentation av 
studieobjektet menade till att förklara studiens intresse som ett socialpsykologiskt intresse (också 
med ett semiologiskt intresse). Begreppen tecken, diskurs och även subjekt har sedan fungerat 
som uttryck för dessa grundläggande socialkonstruktionistiska perspektiv. Även om begrepp här 
använda eller teoretiska resonemang kan betraktas utifrån olika perspektiv (exempelvis synen på 
diskurs som uttryck för ett poststrukturalistiskt perspektiv emedan Barthes semiologi och det 
centrala begreppet konnotation snarare kan uppfattas stå strukturalismen närmare), måste ändå 
påtalas att framställningen och användningen av dessa begrepp i både den teoretiska kartan och 
uppsatsen i övrigt tar begreppens gemensamma socialkonstruktionistiska förståelse som 
utgångspunkt. Diskurs och tecken är den form kunskapen och föreställningar om verkligheten 
antar: tecken bär betydelse och diskurs ordnar dessa betydelser som en struktur av tecken eller 
teckensystem; subjekten är med att skapa dessa betydelser och ordning, som kunskap, men är 
samtidigt själva en produkt av denna sociala konstruktion. Dessa förhållanden ska vidare i 
uppsatsen betraktas i sammanhang av moralen och demokratin som kunskap och föreställning 
om verkligheten – därför presenteras grundläggande begrepp inom moralfilosofin inom ramen 
för den teoretiska kartan. 
 
De socialkonstruktionistiska utgångspunkterna har varit drivande i allt från inledning genom 
syfte, manifesterade i den teoretiska kartan och kommer också vara central i vårt sätt att förstå 
studiens metod, särskilt framträdande här är synen på kunskap som konstruerad genom social 
aktivitet. Detta perspektiv är en fråga om epistemologi som påverkar studiens metodologi och 
metodik. Begreppet diskurs och dess sammanhang i den teoretiska kartan är centralt i kapitel 4 

                                                 
107 Thornberg (2006 b); 6. 
108 Thornberg (2006 b); 6 f. 
109 Colnerud (2004). 
110 Thornberg (2006 b); 7. 
111 Thornberg (2006 b); 6 ff. 
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om resultat och analys av den empiriska undersökningen. De intervjuade gymnasieelevernas 
utsagor betraktas som artikulerandet av kunskap och föreställningar som diskurs. I och med 
artikulerandet av diskurs konstitueras eleverna också som subjekt. Denna 
socialkonstruktionistiska syn på artikulerad diskurs ligger också till grund för diskussionen och 
den fördjupade analysen (kapitel 6). Emellertid flyttas visst fokus mot de pedagogiska 
arrangemangen, beskrivningar av upplevelser som associeras till dessa, och därmed blir begreppet 
konnotation i sammanhanget av analys av diskurs viktigt – en förståelse för hur upplevelser kan 
betraktas som tecken i och med att de verkar betecknande. Värdefullt för läsaren är i det följande 
att från den teoretiska kartan ta med sig de grundläggande socialkonstruktionistiska 
utgångspunkterna, betrakta diskurs som uttrycket för socialt konstruerad samt historiskt och 
kulturellt situerad kunskap (också betraktad som föreställning om verkligheten), betrakta 
tillskrivandet av betydelse som betecknande aktivitet (användandet av tecken för att skapa 
kunskap och föreställningar om verkligheten och dess objekt) samt betraktandet av subjektens 
artikulering i skapandet av kunskap som deltagande i social aktivitet. Central är också den 
moralfilosofiska kopplingen mellan ansvaret som en moralens princip och en demokratins 
praktik. Det är framförallt i synen på ansvar och deltagande moralen och demokratin som 
kunskap och föreställning ska betraktas och analyseras fortsättningsvis. 
 
Resonemangen i uppsatsens avslutande delar (främst då diskussionen och den fördjupade 
analysen) är prövande. Ambitionen är att med hjälp av begrepp och resonemang i den teoretiska 
kartan kunna pröva resonemang, problematisera samt se nyanser i det undersökta studieobjektet. 
Med denna drivkraft blir de teoretiska perspektiven och begreppen viktiga, bland annat som en 
hjälp för möjligheten att betrakta det insamlade materialet kreativt och med större skärpa. 
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3 Metod 
 
Arbetet med metod kan inte förstås annat än i förhållande till problemområdets ingångar och 
dess utväxling i form av syftesformulering, ej heller är metoden isolerad från de teoretiska 
resonemang vi tidigare fört. Avsnittet för metod avser att redogöra för hur studien genomförts 
samt varför den har genomförts på detta sätt. Tyngdpunkten på den senare frågan ligger i den 
första delen om metodologi, emedan den andra delen om metodik behandlar den första frågan: 
tillvägagångssättet och dess genomförande. 
 
Texten om metodologi är viktig i den meningen att den redogör för ett antal centrala tankegångar 
och perspektiv i uppsatsarbetet, samt hur dessa kommer till uttryck i tillvägagångssätt. 
Metodologin leder uppsatsen vidare med ambitionen att förklara varför metodiken tagit sina 
bestämda former. Metodiken är viktig i det att den redogör för ett bestämt och konsekvent 
mönster av förhållningssätt till insamling, bearbetning och analys av det empiriska materialet. 
Metodologin utgör den vetenskapliga grunden för metodikens praktik. 
 
3.1  Metodologi 
 
Metodologi innebär läran om metoden. Vi ska här närma oss en förståelse för varför insamlandet 
och bearbetandet av materialet samt genomförandet av arbetet är organiserat som det är, 
dessutom uppmärksamma från vilka perspektiv det är möjligt att se på dessa metodiska uttryck. 
Föremålet för analysen är kunskap och föreställningar om moral och demokrati betraktade som 
diskurs. Metoden kan därmed i viss utsträckning betraktas som en analys av diskurs. Emellertid är 
inte vårt intresse begränsat till att kartlägga en struktur eller ordning av tecken och betydelser – 
utan vårt intresse är i första hand att förstå hur denna struktur kan etableras och konstrueras samt 
se perspektiv på hur föreställningarnas innehåll förhåller sig till de former genom vilka dessa 
föreställningar artikuleras. Metoden kan därmed inte betraktas som bara diskursanalys – det 
hermeneutiska kunskapsintresset, ambitionen att förstå, manar också till en metod med inslag av 
induktion och hermeneutik. Att betrakta sociala konstruktioner som diskurs utifrån ett 
hermeneutiskt intresse bygger på en strävan att ”identifiera och beskriva intresseväckande 
fenomen eller regelbundenheter i språkanvändningen” samt att se ”en ömsesidig påverkan mellan 
språkanvändning och sociala strukturer”112. Ett sådant intresse befinner sig i hermeneutikens 
utkanter, men är alls inte orimligt113. 
 
Förståelsen riktas mot elevernas upplevelser av moral, demokrati och arbetsform. 
Samtalsintervjun som metodik gör dessa upplevelser tillgängliga för analys – uttrycken för 
elevernas föreställningar kan sedan förstås och analyseras som uttryck för diskurs. Intervjun som 
praktik för insamling av empiriskt material blir ett medel för att kunna betrakta och analysera 
föreställningarna som diskurs. 
 
Epistemologi 
 
Synen på föreställningar om verkligheten som diskurs och ett hermeneutiskt kunskapsintresse 
präglas ytligt114 av en liknande socialkonstruktionistisk kunskapssyn: epistemologi. Om 

                                                 
112 Eriksson, Martin G. (2005), Psykologi och Hermeneutik. Ur Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (red.) 
(2005), Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper. Studentlitteratur: Lund.; 305. 
113 Eriksson (2005); 304 f. 
114 På ett väsentligt djupare plan än vad som här är nödvändigt att fördjupa vänder sig en postmodernistisk eller 
poststrukturalistisk hållning mot hermeneutiken och en metodologi präglad av induktion. Se vidare exempelvis 
Derrida, Jacques (1978), Writing and difference. Routledge & Kegan Paul Ltd: London; 154 ff. 
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metodologin är läran om metoden, är epistemologin läran om kunskapen115: det vill säga läran om 
vad man kan veta om verkligheten. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är inte den 
objektiva verkligheten, och den positiva kunskapen om den, det intressanta: det intressanta är 
istället hur bilder av verkligheten framträder och hur verkligheten upplevs för människor. 
Föremålet för detta intresse: upplevelser och bilder av subjektiv, intersubjektiv samt socialt 
konstruerad verklighet, kan inte mätas med objektiva anspråk och ställas mot en absolut och 
objektiv verklighet utan kan bara förstås och tolkas av människor som uttryck för mänskliga och 
sociala aktiviteter116. Läran om vad man kan säga om verkligheten är avgörande för hur man 
metodiskt bör gå till väga för att kunna säga om verkligheten: därför kan inte metodologin förstås 
annat än i förhållande till epistemologin 
 
Att upptäcka, tolka och förstå 
 
Studien orienteras mot upptäckandet av perspektiv, och att genom en diskussion och fördjupad 
analys nyansera förståelsen av föreställningar om verkligheten. I den meningen kan metoden 
betraktas som uttryck för en induktiv metodologi. I det ligger att upptäcka perspektiv och 
nyanser i de redovisade upplevelserna – och att göra detta utan att vara styrd av hypoteser eller 
utan ambition att leda tankar i bevis. Då föremålet för studien är – i sig subjektiva – 
föreställningar i respondenternas verklighetskonstruktioner, måste ambitionen här vara att 
försöka förstå hur verkligheten upplevs, samt genom att sätta detta i perspektiv kunna förstå 
detta på olika sätt och att kunna se nyanser i, ge nyanser åt, dessa tolkningar och denna 
förståelse.117 Kunskapsintresset riktas mot förståelsen, det är i denna mening vi kan förstå det 
som hermeneutiskt118. Utgångspunkten för studien måste vara tolkning av den verklighet eleverna 
upplever, uttrycker och konstruerar. 
 
Ett sådant förhållningssätt innebär också att utveckling av analys, teoretiska förhållningssätt eller 
resultat och diskussioner inte varit isolerade från varandra. En arbetsgång präglad av ett induktivt 
förhållningssätt är en arbetsgång där öppenheten för omformulering och förändringar av 
perspektiv måste vara en ständig medföljare. Allt från syfte, teori och metod, kodning och 
kategorier samt analys och diskussion har tvingats till ständig omarbetning i takt med att nya 
upptäckter gjorts i samspelet mellan syfte, teori och empiri. 
 
När ambitionen är att upptäcka och att nyansera perspektiv – att vara aktiv i sin tolkning av 
betydelser – får förhållandet mellan subjekt och diskurs en framträdande roll. Det är viktigt att 
vara medveten om att inget tolkande subjekt står fri från sin omgivning, sina tidigare 
erfarenheter eller förutfattade meningar: sina diskurser. Emellertid gäller det för att kunna 
hålla ett öppet sinne i förhållande till den insamlade empirin, försöka att inte alltför starkt låsa 
sig vid sin egen subjektivitet. Medvetenheten om denna typ av problematik är under alla 
omständigheter inte alls oviktig. 
 
 
 
 

                                                 
115 Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (2005), Vad är vetenskapsteori? Ur Allwood & Erikson (red.) (2005) ; 
22 f. 
116 Allwood & Erikson (2005); 17 ff. 
Hallberg, Margareta (2005), Hermeneutik. Ur Allwood & Erikson (red.) (2005); 73 ff. 
117 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003), Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Studentlitteratur: Lund; 24. 
118 Vi har i tidigare kunnat se att studiens syfte är att förstå ett bestämt något. Betraktat – i yttersta korthet – utifrån 
Jürgen Habermas kategorisering av kunskapsintressen kännetecknas därför föreliggande studie av ett hermeneutiskt 
kunskapsintresse. Se vidare Allwood & Erikson (2005); 29 f.  
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Perspektiv på intervjun som metodiskt uttryck 
 
En viktig distinktion i samband med intervjustudier är den mellan att betrakta de intervjuade som 
respondenter eller som informanter119. Att vara informant är att lämna upplysningar om faktiska 
omständigheter till intervjuaren, upplysningar betraktade som sanna120. Denna ingång får i denna 
studie stå tillbaka för synen på de intervjuade som respondenter. Det intressanta, i betraktelsen av 
den intervjuade som respondent, är att i ett samspel med den intervjuade för intervjuaren att 
tolka och förstå de upplevelser och uppfattningar som den intervjuade förmedlar i samtalet. I hög 
grad är det de intervjuade – respondenterna – som är objektet för intervjuarens tolkning och 
förståelse. 
 
3.2  Metodik 
 
En redovisning av uppsatsens metodik tar sin utgångspunkt i framhävandet av att tankarna som 
genomsyrat syftesformulering samt metodologi – dess samspel med den teoretiska orienteringen 
också lyser igenom i det praktiska utförandet av en undersökning. Att redogöra för en 
sammanhållen metodik – ett motiverat tillvägagångssätt – är att stärka tilltron och tillförlitligheten 
i de resonemang som senare förs samt till de resultat som senare i uppsatsen presenteras. 
 
Insamling av empiriskt material 
 
Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer. Intervjuerna har utförts med flera 
deltagare vid samma tillfälle, och kan då betraktas som gruppintervjuer. Elever vid 
samhällsprogrammet på en gymnasieskola har fungerat som respondenter. 
 
Att få tillträde till ett fält 
 
Att bedriva undersökande arbete kräver tillträde till det fält däri den studerade verksamheten 
bedrivs. Genom att kontakta en lärare på en gymnasieskola och löst presentera mitt ärende fick 
jag vidare kontakt med rektor samt med en lärare som sedan har fungerat som kontaktperson på 
skolan. Rektor medgav sitt godkännande för studien och kontaktpersonen administrerade lokal, 
tidpunkt samt deltagare för studien. I samförstånd med kontaktpersonen bestämdes att villkoret 
för deltagande var frivillighet och tillgänglighet. Endast elever som aktivt uttryckte en frivillighet 
att delta och som dessutom inte var förhindrade av övrig aktivitet på skolan kunde delta. 
 
Jag introducerades av kontaktpersonen för fem elever från samma klass på samhällsprogrammet 
och fick tillgång till ett rum på skolan. I den första intervjun deltog två elever och i den andra 
intervjun deltog tre elever. Att samtalen genomfördes på respondenternas hemmaplan, det vill 
säga i skolan, syftade – utöver rent praktiskt förenklande omständigheter – till att erbjuda en 
invand och trygg yttre miljö121. Inför intervjuerna, eller samtalen, fördes ett introducerande samtal 
däri deltagarna informerades om syftet med studien och deras roll som medverkande. Därutöver 
garanterades de att materialet skulle behandlas konfidentiellt. Det innebär här att varken 
deltagarna eller deras skola i rapporteringen ska kunna kännas igen av utomstående122 samt att 
utskrifter och inspelningar varken får eller kommer att spridas vidare. 
 
 

                                                 
119 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007), Metodpraktikan. Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Norstedts: Stockholm; 257 f. 
120 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007); 258. 
121 Trost, Jan (2005), Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur: Lund; 44 f. 
122 Trost, (2005); 40 ff. 
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Gruppintervjuer 
 
Intervjuernas syfte har varit att få respondenterna att uttrycka sina upplevelser av olika 
arbetsformer, sina möjligheter till deltagande samt sina upplevelser av ansvar i olika 
skolsituationer. Intervjuerna har snarare antagit formen av gruppsamtal, där jag som samtalsledare 
haft ansvaret för att vi tillsammans behandlar de på förhand uppgjorda temana. Intervjun som 
samtal – samtalsintervjun – kan betraktas som lämplig om syftet är exempelvis att tolka hur 
människor själva upplever sin verklighet och därur utveckla begrepp eller sätta begrepp i 
perspektiv123. Att intervjun kan betraktas som en form av samtal är också lämpligt i och med 
utgångspunkten att intervjuaren och respondenten tillsammans konstruerar kunskap och 
verklighet124. Därmed måste samtalsintervjuerna betraktas som lågt standardiserade och lågt – 
fastän till högre grad dock fortfarande lågt – strukturerade125. Det innebär att samtalet i första 
hand drivits av respondenterna, emedan det fokuserats av mig som samtalsledare mot de 
bestämda temana. Detta är den form som erbjuder viss standard och struktur. Genomgående i 
alla samtal oavsett tema har varit att poängtera upplevelser av deltagande och ansvar samt vad 
dessa begrepp innebär och hur man kan se på dem. Samtalen har orienterats mot att behandla 
följande teman. 
 
1; Moral och demokrati. Samtalet har rört vad moral är och vad demokrati är, hur dessa begrepp 
kan uppfattas, både i skolan och i det omgivande samhället. Framförallt har diskussionen riktats 
mot hur dessa ämnen och frågor behandlas i skolan – inte i första hand vad som sägs om dem, 
utan hur de kan sägas. Centralt här, liksom i övriga teman är vilka arbetsformer som är vanliga 
samt upplevelser av deltagande och ansvar knutet till dessa arbetsformer. 
 
2; Regler. Samtalet har rört vilka regler, formella och informella, som utgör förutsättningarna för 
aktiviteten i skolan. Tyngdpunkten ligger även här på hur dessa regler bestäms, vem som uttalar 
dem samt vem som tar ansvar för att de efterföljs. Alltså är deltagande och ansvar centrala 
begrepp även för detta samtal. 
 
3; Generella upplevelser av olika arbetsformer. I dessa samtal diskuterades på vilka olika sätt det 
pedagogiska arbetet bedrivs i skolan. Inom ramen för dessa samtal kan respondenterna i en 
mindre bemärkelse också betraktas som informanter, då deras information låg till grund för 
vidare diskussioner kring övriga teman. Till större delen kretsade samtalen även här kring 
upplevelser av deltagande och upplevelser av ansvar, samt hur dessa kan sättas i perspektiv med 
olika arbetsformer taget i beaktande. 
 
Bearbetning och analys 
 
Samtalen spelades in på band och transkriberades därefter, detta med stor noggrannhet och i sin 
helhet. Att påpeka här är att den utskrivna transkriptionen är en konstruktion126 som har för 
avsikt att på ett så noggrant sätt som möjligt representera intervjun. Transkriptionen tjänstgör 
sedan i första hand som empiriskt material i vilket utgångspunkten för analysen tas – att 
transkriptionen är noggrann och i hög grad kan förutsättas representera grundmaterialet är en 
förutsättning för studiens tillförlitlighet. Trots noggrannhet och hög ambition kan 
representationen i form av en utskrift omöjligen avtäcka alla de betydelser som kommuniceras i 
ett möte mellan olika människor: betydelser riskerar att gå förlorade i vägen från samtal till 

                                                 
123 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007); 283 ff. 
124 Kvale, Steinar (2006), Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur: Lund; 13 f, 44 ff., 49 ff. 
125 Patel & Davidson (2003); 71 f. 
126 Kvale (2006); 149 f. 
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transkription127. Det blir då av än större vikt för mig som uttolkare att ta hänsyn till både 
utskrifter och annan betydelseförmedlande aktivitet vid samtalssituationen. 
 
I ett andra steg bearbetades utskrifterna, efter noggrann och upprepad genomläsning 
konstruerades bestämda mönster128 i materialet av mig som subjekt. Därefter kodades 
utskrifterna utifrån dessa mönster. Olika kategorier vars utgångspunkter i första hand togs i det 
insamlade materialets teman konstruerades och nyanserades sedan utifrån de redovisade 
teoretiska perspektiven. Dessa kategorier – en grundläggande analys – ligger också i hög grad till 
grund för de olika kapitel som utgör presentationen av materialet i den senare delen av studiens 
redovisning. Ett sådant kategoriserande arbete är av nödvändighet tolkande. I bearbetningen av 
utskrifterna har jag, medveten om mig själv som subjekt, tolkat och återskapat betydelser, skapat 
sammanhang i materialet, bland annat utifrån redovisad teoretisk förförståelse: på så sätt har 
dessa kategorier trätt fram. Utskrifterna från samtalen har sedan organiserats i de olika 
kategorierna. De samtal och de utsagor, upplevelser och betydelser som karaktäriserats av 
tillhörighet till en särskild kategori har legat till grund för analyserna i de olika kategorierna. Efter 
användning av grundmaterialet har detta förstörts. 

                                                 
127 Kvale (2006); 152. 
128 Lantz, Annika (2007), Intervjumetodik. Studentlitteratur: Lund; 118. 
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4 Den empiriska undersökningen – resultat och analys 
 
Resultaten av den empiriska undersökningen presenteras i fyra avsnitt, här kan också skönjas 
grunden för en analys – en analys som fördjupas senare i uppsatsen. Dessa avsnitt kan betraktas 
uppdelade i två huvudsakliga delar. De två första avsnitten presenterar elevernas föreställningar 
om moral och demokrati och i linje med det också deras föreställningar om aktivitet, ansvar och 
deltagande. Centralt här är hur eleverna uppfattar sig själva i förhållande till sina föreställningar. 
Vi kan förstå dessa uppfattningar och upplevelser i hög grad som det innehåll vilket utgör 
föreställningen om moral och demokrati. 
 
De två senare avsnitten presenterar elevernas upplevelser av de pedagogiska arrangemangen – 
upplevelser av hur den pedagogiska verksamheten i skolan organiseras. Elevernas upplevelser 
erkänner tre huvudtyper av arbetsformer genom vilka verksamheten organiseras. Upplevelser av 
dessa tre arbetsformer är föremålet för kapitlets sista avsnitt. 
 
Eleverna talar – när inget annat anges – om skolan och lärandet i allmänhet. Emellertid ligger 
visst fokus i samtalen på de mer samhälls- eller humanistiskt orienterade ämnena. Samtidigt är det 
viktigt att påpeka att upplevelser av aktivitet, ansvar och deltagande: moral och demokrati, genom 
olika arbetsformer, gör sig gällande även i arbete inom andra ämnen. Ett eget arbete eller ett 
grupparbete inom ämnen som matematik eller naturkunskap kan i hög grad implicit verka 
gestaltande av värden – värden som i sig, explicit, uppfattas vara knutna till samhällskunskap eller 
humaniora.  
 
4.1  Om demokratins diskurs 
 
Uppfattningar om och upplevelser av demokratin som samhällsform bär bestämt moraliska 
betydelser. Inom ramen för presentation av resultat av den empiriska undersökningen fokuserar 
detta första avsnitt på elevernas upplevelser av demokrati och moral.  
 
En diskurs med moraliska dimensioner 
 
Den kanske mest centrala iakttagelsen om det sätt på vilket demokratin uppfattas, dess 
framträdande genom diskurs, är hur den uppfattas som självklart god. Demokratin framställs och 
uppfattas som den goda samhällsordningen och avskiljs från ondare alternativ som diktatur i det 
att människor är tillsammans i ett samhälle och därför bestämmer tillsammans om gemensamma 
angelägenheter. Detta är i sig inget uppseendeväckande – emellertid sätter det fingret på en 
moralisk aspekt i frågan om hur vårt samhälle är ordnat. Det finns ett bättre alternativ, och det 
finns ett sämre alternativ; det finns ett gott och ett ont. Vi har alltså att göra med en värderande 
upplevelse av demokratins framträdande genom diskurs. Uppfattningen om demokratin som det 
goda samhället måste betraktas som en självklar utgångspunkt i vidare resonemang i det att de av 
diskursen artikulerande subjekten är värderande, och därmed tillskriver demokratins tecken 
bestämda värden: de uttrycker tecknets moraliska dimension  
 

D – Om vi tar ordet etik… ni får säga vad ni tänker.  
 

Christian – Hur man ska vara och hur man ska sköta sig. Hur man ska 
vara i skolan.  

 
D – Om man tar utanför skolan och fortsätter att tänka kring etik… i 
samhället och så.  

 
Christian – Alltså etik, det känns som oskrivna regler liksom. Hur 
människor beter sig, hur man ska bete sig… mot andra människor.  
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D – Om vi tar upp demokrati också, kan ni koppla etik och demokrati 
tillsammans, eller är de olika saker… om vi tar demokrati.  

 
Fredrik – Koppla vet jag inte…  

 
Christian – Demokrati är ju en ganska bra sak, där man bestämmer 
tillsammans så det kan man ju koppla till det lite…  

 
D – Så etik är hur man beter sig mot varandra och demokrati att man 
bestämmer tillsammans och det är bra… Så demokrati är något bra…  

 
Christian – Ja.  

 
Erik – Mmm.  

 
-  

 
D – Ok, men det finns olika former av demokrati… tar man upp olika 
former av demokrati… som olika politiska perspektiv, ideologier… om 
ni bara tar upp kort några ni får på hjärnan…  

 
Christian – Som liberalism och… konservatism. Socialism.  

 
Fredrik – Vi har ju skrivit ett helt arbete om det.  

 
Vi kan också se att centralt för det sätt på vilket demokratin uppfattas är deltagandet. Att 
demokratin betraktas som god motiveras bland annat genom att medborgarna i samhället är med 
i de beslutsfattande processerna – de deltar i samhället. Det är just genom att människor deltar i 
samhället som samhället kan betraktas som demokratiskt.  
 
Deltagande i ett samhälle betraktat som demokratiskt kopplas vidare i ett samtal till upplevelser 
av moral och etik. Etik betraktas uttryckligen som oskrivna regler om hur man beter sig, eller bör 
bete sig, mot andra människor; och reglerar därmed ett samhällsliv som att det bygger på andra 
människors närvaro och aktivitet utifrån principer om vad som är rätt och vad som är fel. Också 
utifrån detta sätt att se på demokrati och moral påtalas och uppmärksammas hur upplevelsen av 
demokrati, och det sätt på vilket vi tillsammans talar om och upplever demokratin, bär på 
föreställningar av moralisk karaktär: demokratins diskurs och dess moraliska dimension. 
 
4.2  Om aktiviteten, ansvaret och deltagandets diskurs 
 
Kapitlets första del betonade upplevelser av demokrati och moral. I en utveckling av föregående 
kapitel förhåller sig följande till upplevelser av och gemensamma föreställningar om aktivitet, 
ansvar och deltagande. 
 
Upplevelser av aktivitet 
 

Anneli – Jag tänker att det är att man är närvarande på lektionerna, 
att man deltar. Inte bara att man går dit och sätter sig på en stol, 
utan att man lyssnar på läraren och gör uppgifterna man får…  
 
Britta – Är aktiv… räcker upp handen säger emot, svara på frågor. 
Ser till att man själv hänger med på lektionen. Inte bara sitter på 
sin stol. 

 
Det är en tydlig iakttagelse i samtalen hur vikten av att man som elev är aktiv och gör sina 
uppgifter, anstränger sig och tar eget ansvar för sitt lärande påtalas. Vi ska återkomma till hur vi 
kan se på frågan om ansvar, men vi kan kort erkänna både det pedagogiska ansvaret och det 
moraliska ansvaret som uttryck för en subjektets aktivitet: att ta ansvar är ett sätt att vara aktiv. 
Exemplet att räcka upp handen och att svara på frågor är ett mycket tydligt uttryck för hur 
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aktiviteten kan betraktas som artikulering av diskurs, det vill säga att eleven talar och ger därmed 
uttryck för de föreställningar om verkligheten hon bär på. 
 
Genom att eleven får möjligheten att uttala sina föreställningar, får hon också möjlighet att delta i 
det samspel med andra individer som konstituerar den aktuella diskursen. Att uttrycka 
föreställningar tillsammans med andra innebär här att påverka andra, och att ta intryck av andras 
föreställningar – att skapa gemensamma föreställningar, föreställningar vi kan förstå som diskurs. 
 
Upplevelser av ansvar 
 
När vi talar om ansvar kommer vi att tala om både ett pedagogiskt ansvar samt ett moraliskt 
ansvar. Det pedagogiska ansvaret betraktas som elevens upplevda ansvar för lärandet. Till det 
kommer det moraliska ansvaret vilket kan betraktas som det upplevda ansvaret för värderande 
föreställningar om rätt och fel, både i frågor som gäller ordningen i skolan som socialt 
sammanhang samt i frågor som rör samhällsordningen utanför skolan. Även till det senare har 
skolans verksamhet ett syfte – ett samhällsfostrande.  
 

D – Om man tänker undervisning… vem är ansvarig för att ni lär er 
någonting?  
 
Anneli – Alltså lärarna vet ju vad vi ska kunna med kursen. De ser 
ju till att vi kan det, sen kan ju vi ha synpunkter på hur vi ska 
lära oss det. Om vi vill ha prov, eller om vi  
vill skriva en uppsats… eller göra grupparbete, så kan vi få välja 
det ibland. Vilken arbetsform vi vill ha.  
 
D – Jag tänker så här också… Om det visar sig att man inte klarar av 
de grejer som man har tänkt. Är det upp till… ens eget ansvar…  
Britta – Säger lärare då att nu ska du komplettera det här… de vill 
ju inte lämna ifrån sig elever som inte har godkänt. Lärarna skiter 
ju inte i eleverna…  
 
D – Nae, det är klart.  
 
Britta – Men det är ju bådas. Eleven måste ju samtidigt försöka.  
 
Anneli – Om man missar flera moment i en kurs… lärarna kan ju inte 
springa efter alla elever heller. Man försöker ju så gott man kan, 
men om inte eleven visar något intresse så kan ju inte läraren göra 
speciellt mycket.  
 
Britta – Eleverna måste ju vilja och försöka i alla fall.  

 
Fastän upplevelsen av att läraren ansvarar för den pedagogiska verksamheten är upplevelsen av 
eget ansvar för lärandet stark hos de intervjuade eleverna. Egen vilja och egen ambition att vara 
aktiv är centralt för att man som elev ska kunna ta del av det lärande mot vilket den pedagogiska 
verksamheten syftar. Uttryck som att lärarna inte kan ”springa efter” eller jaga och tvinga elever 
att ta del av undervisningen – lärandets pedagogiska arrangemang – placerar eleven i centrum för 
sitt eget lärande. Eleverna tycks mena att lärandet, till syvende og sidst, inte kan ”ligga på någon 
annans ansvar” än sitt eget. 
 
Detta erkännande innebär inte att lärarna och pedagogerna ses som utan ansvar för elevernas 
lärande – det finns ett medansvar; lärarnas ansvar är dock knutet till att i första hand möjliggöra 
och ansvara för att de pedagogiska arrangemangen stimulerar elevernas lärande. I den meningen 
kan vi tala om ett medansvar som kanske på ett än mer uttryckligt sätt upplevs som centralt för 
frågan om ansvar. Framförallt lägger vi dock tyngden på elevens medansvar – även det icke desto 
mindre ett ansvar – då studiens intresse här är det för just elevernas upplevelser av detsamma. 
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D – Om jag säger ansvar. Vad tänker ni på då?  
 
Christian – Det är väl att man ska ta ansvar.  
 
D – Vad innebär det?  
 
Fredrik – Man får skylla sig själv om man inte gör uppgifterna, om 
man får en uppgift så får man ta ansvar för det själv, då kan det 
inte ligga på någon annans ansvar.  

 
Upplevelser av deltagande och möjligheter till artikulering 
 
Centralt för demokratin är deltagandet. I en betydelse kan vi koppla deltagandet till det rent 
formellt medborgerliga deltagandet i form av val till riksdag, landsting och kommun. Vi kan då 
tala om ett deltagande i de gemensamt samhälleliga angelägenheterna genom ett indirekt 
röstningsförfarande vid till tid begränsade bestämda tillfällen. Vi ska här dock snarare ägna oss åt 
deltagande i en litet annan aspekt av denna betydelse, och dessutom knutet till vårt främsta 
intresseområde: skolan. Vi ska tala om deltagande som möjligheter till påverkan och 
medbestämmande aktiviteter inom den pedagogiska verksamheten i skolan; och hur detta tar sig 
uttryck genom möjligheter till artikulering, det vill säga upplevda möjligheter att påverka de 
diskurser som formuleras och artikuleras i och genom de pedagogiska arrangemangen. 
 
Möjligheten till artikulering upplevs väldigt olika beroende på bland annat det sätt på vilket det 
pedagogiska arbetet är organiserat, det vill säga på arbetsform. Av den anledningen är denna fråga 
ett återkommande tema i den här nästföljande delen om upplevelser och gestaltade betydelser i de 
olika arbetsformerna. Vi ska emellertid uppehålla oss här kring allmänna iakttagelser och 
erkännanden som rör deltagande och medbestämmande: möjligheter till artikulering.  
 
De intervjuade eleverna är samstämmiga i sina upplevelser av att de generellt sätt har goda 
möjligheter att uttrycka sin vilja och sina synpunkter. Därtill kommer deras delade upplevelse att 
de ansvariga för den pedagogiska verksamheten lyssnar och tar hänsyn till elevernas åsikter och 
synpunkter. Den egna upplevelsen säger i dessa fall att de har en generell möjlighet till påverkan 
och medbestämmande gällande gemensamma angelägenheter.  
 

Britta – Om det är något man inte tycker om så kan man säga det och 
så kan de ändra på det…  
 
D – Påverkar det om ni säger att det här tycker jag är dåligt sätt 
att arbeta på…  
 
Anneli – Ja, då blir det jättestor skillnad. 

 
Det finns emellertid undantag från denna generella möjlighet. När det gäller att utforma regler 
betraktas denna möjlighet till artikulering som närmast obefintlig. Detta är ett starkt uttryck för 
begränsningar i upplevelsen av deltagande. I fråga om regler är elevernas upplevelse att det är 
lärarna som bestämmer dess innehåll, eller att de i vissa fall är bestämda utifrån samhällets regler 
och lagar – i vilket fall en diskurs till vilken inga möjligheter till artikulering ges eleverna.  
 

D – De här reglerna som finns, vem är det som har bestämt dom?  
 
Britta – Från början är det väl lärarna, men om inte eleverna… 
skulle alla stå här och röka så…  
 
Anneli – Det är ju inte bara lärarna… för de finns ju på alla 
skolor. Alltså, det är väl samma om vad man tycker är acceptabelt. 
De flesta är ju under 18, så då får man ju inte dricka…  
 
D – Det har inte hänt att ni har gått igenom i klassen vilka regler 
ni ska ha och vad ni tycker om reglerna och så…  
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Anneli – På min förra skola, när vi slutade fick man göra en 
utvärdering men då var det inte så många som brydde sig för då 
skulle vi ju ändå sluta. Då ville man ju bara vara taskig mot de 
elever som var kvar, och säga att en del regler var bra fast man 
egentligen inte gillade dem.  
 
Britta – Pratade vi inte om det i ettan… gick igenom regler typ?  
 
Anneli – Jo, men det var ju inget frivilligt eller så. Det var ju 
bara så att vi skulle veta vilka regler som fanns.  
 
-  
 
D – De här reglerna som ni ändå har, vem är det som har bestämt dem?  
 
Erik – Lärarna.  
 
Fredrik – Lärarna.  
 
D – Men de har informerat er i alla fall. Hur gick det till?  
 
Fredrik – Det satt en lapp i datasalen  
 
Christian – Ja det är i datasalen det finns mest regler…  
 
D – Ok, men det är lärarna som har bestämt reglerna… om man tar det 
till deltagande och ansvar. Vilken möjlighet till deltagande har ni 
i utformningen av regler?  
 
Erik – Ingen.  
 
Fredrik – Det är inte mycket.  
 
D – Ingen alls?  
 
Christian – Nej.  
 
D – De har inte ens informerat innan om reglerna?  
 
Christian – Jo det tror jag att de gjorde… men vi har inte fått vara 
med att bestämma.  
 
Erik – Ja, men inget deltagande.  
 
Christian – Vi har inte fått säga, men dom har… typ så här är det.  

 
Samtidigt som detta är ett väldigt tydligt uttryck är inte utformningen av regler den enda diskurs 
till vilken elevernas artikulering kan knytas. I framförallt diskussioner inom ämnen som 
samhällsvetenskap och rättsvetenskap upplevs möjligheten till deltagande och därmed tillträde till 
den artikulerande aktiviteten däri gemensam betydelse skapas god.  
Ytterligare ett exempel kan tas från en diskussion i en mindre klass om dödsstraff. Också andra 
liknande frågeställningar av etisk karaktär har behandlats på liknande sätt med upplevelsen att 
eleverna fritt får ta ställning i frågan samt att de genom de pedagogiska arrangemangen ges 
möjlighet att uttrycka denna åskådning.  
 

Christian – Vi har haft i samhälle, sen hade vi även i rättskunskap… 
Då skulle man säga om man var för eller emot. Man skulle argumentera 
varför. Det var i ganska liten klass… 15 kanske.  
 
D – Kom ni fram till någonting?  
 
Christian – Men det kändes som… en del var ju för och en del var ju 
emot.  
 
Fredrik – Det berodde ju på vad man hade begått för brott också.  
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D – När ni diskuterade det här, var det då bara att ta ställning 
direkt eller hade ni möjlighet att byta ställning genom diskussion…  
 
Fredrik – Först fick ju alla säga sitt…  
 
Christian – Alla fick säga vad man ville.  
 
D – Var det så att läraren introducerade en frågeställning först…  
 
Fredrik – Vi kollade ju på en film… En man som blev dömd till 
dödstraff… som var oskyldig. Det kom fram för sent att han var 
oskyldig så de avrättade han.  
 
Christian – Man fick ju tänka till lite där…  
 
D – Så ni fick diskutera utifrån det underlaget så att säga. 
[telefonen hos en av killarna ringer… kort avbrott] Är det den enda 
etiska frågeställningen ni har diskuterat så [D exemplifierar med 
narkotikaanvändning, droger, abort, skatter och dödshjälp…]?  
 
Christian – Alltså, alla de där frågorna känns det ju som att vi har 
gått igenom. Kanske inte djupt, men vi har ändå tagit upp dem.  
 
Fredrik – Rätt mycket på rättskunskapen har vi ju tagit upp såhär… 
giftermål bland homosexuella.  
 
D – När ni har gjort det, har det då gått till på samma sätt eller?  
 
Christian – Man behöver ju inte ha en åsikt egentligen, och bara 
säga vad man tycker vad som är bra med det och vad som är dåligt. 
Utan man ska ju reflektera och så liksom… 

 
4.3  Erkända arbetsformer  
 
Med utgångspunkt i samtalen med eleverna kan vi erkänna i huvudsak tre olika dominerande 
arbetsformer. Vi talar om eget arbete, grupparbete och lärarledd helkassundervisning. En sådan 
grov kategorisering är alltid problematisk i det att de olika formerna ofta överträder sina gränser. 
Medvetna om att denna kategorisering är en grov och tolkad konstruktion i avsikt att överblicka 
och förstå, är det ändå meningsfullt – och absolut nödvändigt – att göra denna uppdelning.  
 

D – Ja, och då är man direkt inne på det här med arbetsformer… Vad 
finns det för olika arbetsformer i skolan?  
 
Erik – Det är väl enskilt arbete, grupparbete… redovisningar… men 
det kanske inte räknas som en arbetsform….  
 
D – Jo, det kan det absolut göra.  
 
Fredrik – Föreläsningsform, att läraren står och skriver på tavlan.  
 
D – Om vi tar det med redovisning… vad menar du med det? Eller hur 
tänker…  
 
Erik – Ja om man har ett arbete… och så ska man redovisa det inför 
hela klassen. Om man har en over-head, eller skriver på tavlan, 
eller pratar inför hela klassen…  
 
D – När man kör en redovisning, är det ofta efter att man…  
 
Erik – Efter att man har haft ett arbete, ja. Grupparbete brukar det 
ju vara, men det kan vara enskilt också.  
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Formen av eget arbete kännetecknas av en individuellt genomförd arbetsuppgift som ofta 
avslutas med någon form av redovisning. Det egna arbetet kan bestå av uppsatser eller 
inlämningsarbeten som till stor del bedrivs utanför lektionstid. 
 
Grupparbeten är vanligt förekommande, främst när det gäller inlämningsarbeten. En mindre 
grupp förutsätts arbeta tillsammans för att lösa en uppgift och därefter redovisa ett resultat av 
arbetet. Denna typ av arbetsform – arbete i grupp – bedrivs både under lektionstid och utanför 
detsamma. Det är en vanligt förekommande arbetsform, om än inte lika framträdande som den 
lärarledda föreläsningsformen.  
 
Lektioner i föreläsningsform är den arbetsform som i högst grad är lärarledd. Det innebär att 
läraren föreläser om ett bestämt ämne för en större klass av elever. Denna typ av arbetsform 
anses av elevernas, här samstämmiga upplevelser, uppta den större delen av utrymmet under 
lektionstid. 
 
4.4  Upplevelser av arbetsform 
 
I avsnittet om betydelser av arbetsformen ska vi redovisa på vilka sätt elevernas upplevelser de 
olika arbetsformerna. Upplevelser av exempelvis deltagande, ansvar och möjligheter till 
artikulation förutsätts här kunna förstås på olika sätt och i vidare betydelser. Grunden för dessa 
tas i den tidigare redovisade kategoriseringen av arbetsformer. Vi ska först kartlägga 
upplevelserna av det egna arbetet för att sedan gå vidare till grupparbetet och sist behandla den 
lärarledda lektionen betraktad som arbetsform. 
 
Upplevelser av eget arbete 
 

D – Och om man gör ett eget arbete så är det lättare att ta eget 
ansvar? 

 
Christian – Man måste ju. Nån annan kan ju inte…  

 
Den mest centrala upplevelsen av det egna arbetet som framkommer i samtalen är också den 
kanske mest självklara: det egna arbetet är när man jobbar själv. Att arbeta själv innebär inte att 
man som elev är isolerad från övriga klassen eller det omgivande sociala sammanhang den 
pedagogiska verksamheten utgör – elevens arbete är fortfarande i hög grad beroende av 
samarbete i utformning av uppgift med exempelvis lärare. Emellertid är eleven självständig i 
arbetsuppgiftens utförande. Självständig kan vi här förstå som att eleven bestämmer i hög grad 
själv uppgiftens utförande och blir därmed i hög grad själv ansvarig för det slutliga 
genomförandet. Bilden av ansvar stärks också av upplevelsen att det självständiga arbetet 
förknippas med olika typer av redovisning, vilka i sin tur förknippas med betygssättning. Eleverna 
förstår i det läget sig själva som i hög grad ansvariga för inte bara utformandet och utförandet av 
uppgiften, utan också redovisandet och betygssättandet. Frågan om bedömning och vikten av 
betyg är central i samtliga samtal som en grund för den höga upplevelsen av eget ansvar inom 
ramen för det egna arbetet.  
 

D – Men när är det lättast att ta ansvar för att man lär sig saker 
själv då?  
 
Anneli – Alltså, det är ju när man gör eget arbete.  
 
Britta – Jag tycker att det är lättast när man ska lämna in 
någonting, till exempel när man skriver en uppsats eller…  
 
Anneli – Ja, när man har en tidsbestämd… när man har en tid att 
passa ser man till att man är klar då.  

 32



 
Också i denna dialog, där visserligen inte frågan om betyg explicit behandlas framträder vikten av 
yttre krav för det upplevda ansvaret. Britta menar uttryckligen att det är inlämningen, det vill säga 
en form av redovisning, som manar till ansvarstagande för det egna arbetet emedan Anneli menar 
att de yttre ramarna i form av förutsättningar för tid bidrar till upplevelsen av ansvarstagande.  
 
Upplevelsen av eget ansvar för det egna arbetet är ett centralt och återkommande tema i samtliga 
samtal, ytterligare ett tema träder fram i starka kontraster i samtalen om det egna arbetet: 
möjligheten till artikulering. Upplevelsen av det egna arbetet som möjlig kanal för att föra fram 
egna tankar och idéer är stark.  
 

D – När ni fick göra ett eget arbete om en politisk åskådning hade 
ni möjlighet att uttrycka egna tankar och perspektiv…  
 
Christian – Det måste man för att få godkänt. Man måste ta upp och 
tycka någonting.  
 
Fredrik – Man kan ju skriva vad man tycker är bra med det också.  
 
D – Jag antar att ni har gått igenom sådana saker på lektionerna 
också… Har man samma möjligheter att reflektera och påverka dessa 
saker i sådana situationer?  
 
Christian – Det känns som att det är enklare att uttrycka sig i sitt 
eget arbete. Men ibland så ska man ju diskutera med klassen vad man 
tycker och tänker.  
 
Fredrik – Fast det känns ändå som att om man skriver ett arbete får 
man fram allt som man vill säga. På lektionerna får man kanske inte 
det…  

 
Det egna arbetet är den arbetsform där den upplevt största friheten att uttrycka sig finns. Detta 
sagt med en reservation: flera av eleverna påpekar att möjligheten till interaktion – och därmed 
reflektion – minskar då inte andra elever, även lärare i hög grad, har samma möjligheter att 
kommentera som i den pedagogiska verksamhet vilken bedrivs i andra arbetsformer. Detta kan 
betraktas som en form av begränsad artikulation, begränsad i och med att artikulationen inte i 
samma höga utsträckning ingår i det interaktiva spel som skapar diskurs. Emellertid begränsar 
dessa förhållanden inte upplevelsen av möjligheten till artikulation, utan som vi resonerat kring: 
snarare det faktiska tillträdet till artikulation och påverkan på diskurs – någonting som inte 
uttryckligen framkommer i elevernas egna redogörelser för upplevelser av möjligheten att 
uttrycka sig inom ramen för arbete i denna form, men som ändå framgår i upplevelser i fråga om 
saknad av interaktivitet.  
 

D – Känns det lättare att uttrycka sig fritt, om man har en tanke, 
att göra det i ett eget arbete än om man sitter på en lektion?  
 
Anneli – Man får ju större chans att uttrycka sin egen åsikt men man 
har ju ingen som argumenterar mot en så man kanske inte 
vidareutvecklar den på… alltså så mycket. 

 
Ett påpekande kan här göras om den begränsade möjligheten till interaktion. I fråga om 
deltagande och delaktighet: det pedagogiska arrangemang vars arbetsform i högst grad stimulerar 
och möjliggör artikulation begränsar dess möjligheter till kommunikation. Trots det ska vi i första 
hand ta med oss vidare upplevelsen av det positiva i att ha möjlighet att uttrycka sig fritt, samt 
möjligheten att ta ansvar för sin frihet. En upplevelse som kan nyanseras och ges nya perspektiv i 
förhållande till vidare upplevelser av skolans pedagogiska arrangemang: grupparbetet som 
arbetsform. 
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Upplevelser av grupparbete 
 
Upplevelserna av det egna arbetet tolkades i hög grad utifrån begrepp som ansvar och 
artikulation. Dessa begrepp framstår som centrala även för en förståelse av det pedagogiska 
arbete som bedrivs i formen av grupparbete. Att grupparbetet påkallar en annan typ av 
deltagande och delaktighet i sammanhang där andra individer deltar måste betraktas som en 
utgångspunkt, emellertid innebär detta inte utan problem en stimulerad möjlighet till 
artikulerande aktiviteter i vilka gemensamma och intersubjektiva betydelser skapas. Det 
problematiska här har ett nära samband med upplevelsen av pedagogiskt ansvar för det egna 
lärandet samt ansvaret för den andre och för de gemensamma arbetsuppgifterna. Denna 
intressanta problematik ska vi återkomma till – vi ska inleda med upplevelser av aktivitet och 
deltagande. 
 

Anneli - I grupparbeten får man väl diskutera mer med varandra. Det 
är ju ingenting som kommer ner på pappret, men man diskuterar ju 
ändå. I helklass kanske inte alla sitter och diskuterar på en gång, 
utan om man har någon viss synpunkt kan man väl säga det… 
 
D – Har ni mycket grupparbeten? 
 
Britta – Inte överdrivet… ibland liksom. 
 
D – När ni har grupparbeten hur går det till? Lämna in för 
examination, eller bara sitta och spåna tillsammans… ta upp med 
läraren eller… 
 
Anneli – Det blir mest att man delar in i grupper, sen får varje 
grupp skriva en viss text eller göra en plansch eller någonting och 
sen har man redovisning inför hela klassen. 
 
- 
 
Erik – Men oftast blir man ju mer aktiv. 
 
Fredrik – Ja, det blir man ju. Man delar ju upp uppgifterna i en 
grupp, så man blir ju aktiv…  
 
Christian – I slutändan så märks det ju ifall man varit aktiv och 
så. Fast man kan ju komma undan i grupparbetet. Är det enskilt 
arbete så kan man ju inte komma undan, då måste man ju göra det 
själv. Men det är ju taskigt mot gruppen att skita i det.  

 
Vi ska börja med en grundläggande insikt om arbete i grupp: denna arbetsform ger 
förutsättningar för aktivitet: interaktivitet – interaktion med andra elever. De upplevelser som här 
kommer till uttryck är samstämmiga i att möjligheten finns att uttrycka sin mening och att ta del 
av andras för att kunna åstadkomma en gemensam förståelse. Samtidigt är det inte alltid denna 
möjlighet tas till vara eller utnyttjas maximalt.  
 
När vi går vidare mot upplevelser om begränsningar i fråga om utnyttjandet av artikulation, kan 
den i likhet med beskrivningen om upplevelser i det egna arbetet, kopplas till hur det 
gemensamma arbetet kontrolleras, redovisas och följs upp av från gruppen yttre krafter: lärarna. 
Upplevelsen av svårigheter att ta ansvar – personligt och gemensamt – när man som elev arbetar i 
grupp är påtaglig. Det problematiska ska här inte förstås som att det inte upplevs något ansvar för 
denna andre inom ramen för det gemensamma projektet – det gör det visst – men graden av 
ansvar verkar alltid vara föremål för en avvägning.  
 

D – Är det någon skillnad på vilja och försöka i olika arbetsformer?  
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Britta – Man kanske vill jobba i grupp, men gruppen kanske inte 
funkar. Man kanske inte passar ihop som personer. Då vill man ju 
fast det kanske inte går…  
 
D – Är det svårare att ta ett eget ansvar om man jobbar i grupp?  
 
Britta – Jag tror det. Jag tror det är lätt att man blir slapp…  
 
Anneli – Man tror att någon annan ska göra det… ingen vill ju ta 
ansvar.  
 
-  
 
Anneli – Man känner att det påverkar inte en själv lika mycket. 
Läraren kan ju inte sänka mitt eget betyg då, eftersom det är 
gruppens. Det känns som de tittar mer på det jag har presterat själv 
än i en grupp på 4-5 personer.  
 
D – Ja, och i grupparbeten handlar det mer om betyg än att man tar 
ansvar för de andras arbete i gruppen…  
 
Anneli – Jag tycker inte att grupparbete känns lika seriöst, man är 
inte lika engagerad. Man gör det man ska, men inte mycket mer… 
Ambitionsnivån brukar ju ligga väldigt olika. En del vill ju ha MVG 
och en del vill ha G och då kan ju inte de som vill ha MVG höja hela 
gruppens. Utan alla måste ju vilja någonting.  
 
-  
 
Erik – Njae, de andra i gruppen behöver man ju inte ta så stort 
ansvar för. Det är ju upp till dem om de inte är aktiva eller…  

 
Vikten av hur arbetet i grupp bedöms i förhållande till lärarnas yttre förväntningar, i form av 
utvärdering eller betyg, är påtaglig. Det är mot detta elevernas upplevelser av ansvar i första hand 
förhåller sig. Fastän som vi kunnat se – och här är inte upplevelserna alls samstämmiga – 
upplevelser av plikter och skyldigheter gentemot övriga deltagare i gruppen förekommer och 
påtalas, är dessa ofta i hög grad underordnade upplevelsen av ett individuellt ansvar knutet till det 
individuella betyget. 
 

D – Är det olika där om man har eget arbete, grupparbete eller 
lektioner och så. Har man möjlighet att delta på samma sätt?  
 
Anneli – Alltså, man har ju möjlighet… När det är eget arbete då är 
det ju bara en själv så då får man ju visa sitt deltagande på ett 
annat sätt. I grupparbete ser ju inte läraren lika mycket ifall man 
har deltagit eller… 
 
Britta – Men jag tror man har samma möjlighet att delta i allt fast 
man begränsar sin personlighet… i grupparbete tar man kanske inte så 
stor plats om man är blyg…  

 
Även om graden av aktivitet kan variera beroende på graden av upplevt ansvar finns en 
samstämmig erfarenhet av att grupparbetet som pedagogiskt arrangemang stimulerar elevens 
aktivitet. Detta är något som kan förstås med ytterligare emfas i förhållande till upplevelserna av 
arbete i lärarledda lektioner. Också är upplevelsen av samspel med andra elever god. Precis som 
problemet med brist på interaktion upplevdes stort inom ramen för det egna arbetet, upplevs i 
någon mån arbetet organiserat i grupp bättre i det avseendet. 
 
Upplevelser av det lärarledda arbetet 
 
I förhållande till de andra typerna av arbetsformer eget arbete och grupparbete betraktas den 
lärarledda undervisningen inte i lika hög grad stimulera deltagande och därigenom aktivitet och 
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delaktighet i uttryckandet av föreställningar och skapandet av gemensamma sådana. Upplevelsen 
av att aktiviteten begränsas till att lyssna och ”skriva av från tavlan” är ett uttryck för en 
begränsning och en utestängning från de artikulerande sammanhangen, det vill säga de 
sammanhang i vilka eleverna har möjlighet att delta i att beteckna, skapa betydelse och därigenom 
påverka diskurs.  
 

Fredrik – Det är väldigt mycket att sitta och skriva vad läraren 
säger och skriver på tavlan. 
 
Erik – Fast vi har ganska mycket grupparbeten också. Men det är nog 
mest föreläsningar.  
 
D – Hur känns det då? Är det roligt… eller tråkigt..?  
 
Fredrik – Det är tråkigt.  
 
Erik – Riktigt tråkigt.  
 
D – Vad är det som är tråkigt…  
 
Christian – Sitta ner och lyssna och bara skriva av från tavlan… det 
tycker inte jag är så kul.  
 
Erik – Sitta en hel timma är ju inte kul. Ibland kan det ju vara det 
om det är ett intressant ämne men oftast blir det ju bara uttjatat 
att göra det hela tiden.  
 
D – Om man säger… om man kopplar det till ansvar och deltagande som 
vi pratade om förut. Hur upplever man deltagandet vid en 
föreläsning?  
 
Erik – Inte alls, man blir ju mindre aktiv.  
 
Fredrik – Små föreläsningar gör ju inget… men inte hela lektionen, 
då tappar man ju…  
 
Erik – De sista 20 minuterna blir man ju helt…  
 
Fredrik – Ja…  

 
Frånvaron av deltagande, aktivitet och likaså frånvaron av upplevt eget pedagogiskt ansvar är 
central i flera av de intervjuades upplevelser av denna arbetsform – det upplevs som ”riktigt 
tråkigt”. Framförallt är det inaktiviteten detta sätt att organisera den pedagogiska verksamheten 
som upplevs tråkig. Betydelser av inaktivitet, frånvaro av deltagande samt upplevelser av ett 
distanserat pedagogiskt egenansvar gestaltas genom dessa pedagogiska arrangemang; vi kan säga 
med en bekant terminologi att arbetsformen är uttrycket för en konnotation vars innehåll kan 
bestämmas som just inaktivitet, frånvaro av deltagande och ett upplevt litet pedagogiskt 
egenansvar.  
 
Det ska dock påpekas att dessa upplevelser inte med nödvändighet alltid behöver associeras med 
låg aktivitet och därpå följande grader av deltagande och ansvar. Förutsatt att föreläsningen 
utformas mer som dialog, det vill säga att den organiseras så att även eleverna ges utrymme att 
uttrycka och påverka det sätt på vilket det talas om föreställningar av verkligheten, skapas också 
upplevelser av högre grad av aktivitet, deltagande och ansvar. Emellertid inte i alls lika hög grad 
som de typer av arbetsformer vilka karaktäriseras av eget arbete eller arbete i mindre grupper. 

 
D – Känns det som att man är delaktig i lektionerna…  
 
Anneli – Alltså, läraren ställer ju frågor hela tiden och man får ju 
diskutera sig fram… så det gör man ju. Om man vill så kan man ju 
vara delaktig.  
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Britta – Det känns ju som att man är mer delaktig i en 
samhällslektion, för där är ju mer diskussioner, än i en kemi eller 
biologilektion… jag tycker inte att det där grundämnet är riktigt 
rätt va… [det senare som ett ironiskt exempel på något som inte kan 
diskuteras]. 
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5 Tidigare forskning 
 
Vi har i de resultat som presenterats av den empiriska undersökningen lärt känna tre huvudtyper 
av skolans arbetsformer: eget arbete, grupparbete och det lärarledda helklassarbetet. I detta 
kapitel som avhandlar viss tidigare forskning om dessa arbetsformer, kommer tidigare 
forskningsresultat presenteras. Dessa forskningsresultat kan utgöra en fond för betraktandet av 
den empiriska undersökningens resultat. 
 
Tre olika arbetsformer 
 

Genom alla läroplaner, utom den senaste, kan man urskilja tre olika undervisningsformer som namnges 
och kommenteras, nämligen helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete.129

 
Inom den tidigare forskningen kring det pedagogiska arbetet i skolan är uppdelningen mellan tre 
olika huvudtyper av arbetsformer central. Dessa huvudtyper betraktas som helklassundervisning, 
grupparbete och enskilt arbete. Värt att påpeka här är dock hur dessa former inte ska förstås som 
stabila eller konstanta enheter – de är i skolans alltmer komplexa verksamhet föränderliga130. De 
är alltjämt viktiga och grundläggande kategorier för hur skolans pedagogiska verksamhet kan 
ordnas och därmed förstås. Kjell Granström menar att denna typ av indelning mellan 
arbetsformer har varit genomgående i såväl tidigare läroplaner som det praktiska arbete som 
bedrivits i skolan131. 
 
I en historisk jämförelse de tre arbetsformerna emellan kan man se hur helklassundervisning 
stadigt minskat sedan 1960-talet, för att under 2000-talet inte utgöra mer än 44 % lektionstiden. 
Det enskilda arbetet har å andra sidan givits allt större utrymme och omfattar under 2000-talet 41 
% av undervisningstiden i skolan, detta att jämföra med dryga hälften under 1960-talet. Den 
avsatta tiden för grupparbete var som störst under 1980-talet, då 24 % av lektionstiden 
organiserades genom arbete i denna form. Under 2000-talet är motsvarande del endast 12 %.132

 
Eget arbete 
 
Den första arbetsformen som ska avhandlas är den form vi genom resonemangen i tidigare 
kapitel kunnat förstå som eget arbete. Denna arbetsform kan också kallas enskilt arbete. 
 

Eget arbete innebär /…/ att eleverna arbetar på egen hand oberoende av de övriga eleverna, med 
uppgifter som läraren mer eller mindre definierat i förväg. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och 
omfattning, vilket ger eleverna möjlighet att inom vissa gränser välja ambitionsnivå./…/ Eget arbete 
tycks medföra att lärartid frigörs för individuell hjälp till enskilda elever, och att individualiseringen 
underlättas.133

 
Om enskilt arbete: ett individuellt arbete 
 
Den arbetsform som alltmer kommit att få genomslag inom skolans pedagogiska verksamhet de 
senaste åren är det enskilda arbetet. Det enskilda arbetet, kan också betraktas som eget arbete, är 
en typ av individuellt arbete där eleven ansvarar för och planerar en arbetsuppgift som eleven fått 
                                                 
129 Granström, Kjell (2007), Ledarskap i klassrummet. Ur Granström, Kjell (red.) (2007), Forskning om lärares arbete i 
klassrummet. Forskning i fokus, nr 33. Myndigheten för skolutveckling: Stockholm; 19. 
130 Granström (2007); 19 ff. 
131 Granström, Kjell (2003), Arbetsformer och dynamik i klassrummet. Ur Selander, Staffan (red.) (2003), Kobran, 
nallen och majjen. Forskning i fokus, nr 12. Myndigheten för skolutveckling: Stockholm; 223 ff. 
132 Granström (2003); 224 ff. 
133 Österlind, Eva (1998), Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete. Acta Universitatis Upsaliensis, 
Uppsala Studies in Education 75; 14. 
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anvisad av läraren. En viktig aspekt hos denna typ av arbete är möjligheten för eleven att själv 
planera, styra och fördela tid för genomförandet av den bestämda uppgiften.134  
 

/…/ den filosofiska eller ideologiska grunden för detta sätt att arbeta har förankring i den tidsanda som 
råder, som innebär en ökad betoning på individuella lösningar och privata projekt. Dvs. en spegling av 
samhällets nyliberala strömningar. En viktig uppgift för pedagogiken är att synliggöra samtida 
strömningar och dess inverkan på undervisningen.135

 
I sin syn på det enskilda arbetet påtalar Kjell Granström med särskild vikt hur det kan ses i ljuset 
av det övriga samhället. Ett alltför individualiserat arbete begränsar möjligheter till 
samarbetsträning och därmed utveckling av sociala förmågor. Granström påpekar också att 
erfarenheter om hur det enskilda arbetet skapar ett ofta lugnare klimat i klassrummet är tydliga 
inom forskningen. Han menar att det senare ofta väger tyngre när den pedagogiska verksamheten 
utformas.136

 
Ansvar och planering som självstyrning 
 
En central aspekt för det egna arbetet är frågan om ansvar. Tillsammans med syften som ”få 
eleverna att känna sig delaktiga i skolarbetet”, ”möjliggöra en individualiserad undervisning” 
framträder syften som att det egna arbetet ska ”träna eleverna att ta ansvar för sitt arbete” samt 
”träna eleverna att ta ansvar för sin inlärning”, det menar Ingrid Carlgren137. Att själv ta ansvar 
för sitt arbete och att arbeta självständigt tränar eleverna att styra sig själva. Carlgren menar att 
det egna arbetet som pedagogisk arbetsform – även Granström är inne på denna linje138 – 
uppkom därför att lärare upplevde svårigheter att anpassa nivån på undervisningen så att den 
skulle passa elever med olika förutsättningar och mognad. En lösning befanns vara att 
individualisera lärandet, göra eleverna mer aktiva i sitt eget lärande.139 För detta betraktas 
planering av det egna arbetet som metod för ett mer aktivt och individualiserat ansvar centralt.140  
 
Genom planeringen av det egna arbetet gestaltas själstyrningen – ett senmodernt paradigmskifte i 
samhället – den pedagogiska verksamheten. Carlgren ser i detta en förflyttning från yttre reglering 
av människors handlingar till en inre sådan: minskad styrning från lärare (yttre) och mer 
själstyrning (inre) från eleverna själva i utformandet av pedagogisk praktik. Detta kan betraktas 
som en ny form av övervakning, ett panoptikon där det egna ansvaret och den egna planeringen 
är den övervakande kraften.141 Övervakningen och regleringen av elevernas praktiker ses som en 
– mer eller mindre oavsiktlig – konsekvens av försöken att nivåanpassa undervisningen samt att 
få ett lugnare klassrumsklimat142. 
 
Grupparbete 
 
När elever arbetar tillsammans, kallas det för grupparbete. Vi ska belysa grupparbetet främst ur 
två perspektiv. Det första behandlar elever strategier för genomförande av gemensamt arbete, 

                                                 
134 Granström (2007); 23 f. 
135 Granström (2007); 24 f. 
136 Granström (2007); 25. 
137 Carlgren, Ingrid (2005), Konsten att sätta sig själv i arbete. Om betydelsen av eget arbete för att skapa människor 
som styr sig själva. Ur Österlind, Eva (red.) (2005), Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Perspektiv på arbetssätt från 
förskola till gymnasium. Studentlitteratur: Lund; 15. 
138 Granström (2007). 
139 Carlgren (2005); 17 ff. 
140 Carlgren (2005); 20 ff. 
141 Carlgren (2005); 32 ff. 
142 Granström (2007); 24 ff. 

 39



emedan det andra behandlar samarbetet och samtalets potential att verka för ett demokratiskt 
organiserat lärande. 
 
Om elevers tillvägagångssätt vid grupparbete 
 

Med grupparbete i den här studien menas två eller flera elevers interaktion med varandra i ett arbete. Detta 
innebär både socialt och ämneskunskapsmässigt samspel. Interaktionen kan bestå av olika former av 
kommunikation där framförallt muntlig och skriftlig är central men där även kroppskommunikation kan 
finnas. /…/ Det arbete eller den prestation som skapas i interaktionen kan ha ett gemensamt ursprung i 
en gruppuppgift som de fått av läraren. /…/ I interaktionen kring en uppgift skapas ett beroende både socialt 
och prestationsmässigt mellan eleverna vilket de försöker hantera på en mängd olika sätt.143

 
Lena Forslund Frykedal disputerade 2008 på en avhandling om grupparbete och på det sätt 
grupparbete och gruppuppgifter konstrueras av och mellan elever. Genom intervjuer och 
observationer på en högstadieskola undersöktes problem, möjligheter och potential för den 
bestämda arbetsformen. Med utgångspunkt i begreppen beroende, ambitionsdifferens och 
ambitionsberoende konstruerade Forslund Frykedal en modell för hur grupparbetet som 
arbetsform kan förstås. 
 

I samma stund som en uppgift ges uppstår ett ömsesidigt beroende eftersom alla i gruppen är bundna till 
varandra i grupparbetet. Upplevelserna av det ömsesidiga beroendet skiljer sig åt mellan eleverna, vissa 
tycker det är skönt att samarbeta och dela på ansvaret medan andra anser det är en börda att driva både 
sitt eget och andras projekt. När olika ambitioner möts skapas i den beroendesituation som grupparbete 
utgör en ambitionsdifferens mellan eleverna. Ambitionsdifferensen bidrar till att generera elevernas 
handlingar i grupparbetet. De befinner sig i ett ambitionsberoende eftersom de utifrån sin egen ambition 
måste ta hänsyn till kamraternas ambition och samtidigt vara beroende av deras handlingar samt anpassa 
sina egna handlingar till kamraternas.144

 
Elevernas beroende, och de sinsemellan olika ambitionerna skapar ambitionsdifferens. Denna 
differens och detta ambitionsberoende kan förstås som problem i grupparbetet. Alla elever delar 
inte varandras individuellt givna mål145, och detta är upphovet till mycket av den problematik vi 
kan förstå som ambitionsdifferens. De problem som påtalas i den aktuella studien kan i hög grad 
kopplas till begrepp som ansvar och betygsambition. 
 
En saknad av gemensamma mål leder inte sällan till en ojämlikt fördelad känsla av ansvar för det 
gemensamma arbetet i gruppen. Skillnaden i ambition och gemensamma mål för det 
gemensamma arbetet kan ofta förstås i förhållande till elevernas betygsambition. Att elever har 
ambitioner riktade mot olika betygsgrader kan leda till en upplevelse av svårigheter att skapa 
gemensamma mål. En konsekvens av detta är att ansvaret för arbetet fördelas olika, fastän det i 
studien förefaller vara en generell och explicit föreställning att dessa förhållanden kan betraktas 
som orättvisa.146

 
Grupparbete som individuellt arbete 
 
Denna typ av problematik kan hanteras på två sätt: arbetsstrukturera och kamrata, vi ska 
uppehålla oss vid den första av dessa. Arbetsstrukturering förstår vi som ”att söka och fördela 
arbetsmaterial”, ”bestämma arbetsplats”, ”bestämma hur arbetet ska utformas” och ”bestämma 
arbetsinnehållet”147. Detta sätt att bringa ordning i det gemensamma arbetet är ett sätt på vilket 
ambitionsdifferensen hanteras. Arbetsstruktureringen kan anta många olika former, emellertid är 
                                                 
143 Forslund Frykedal (2008); 3. 
144 Forslund Frykedal (2008); 110. 
145 Forslund Frykedal (2008); 72. 
146 Forslund Frykedal (2008); 73 f. 
147 Forslund Frykedal (2008); 88. 
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det inte ovanligt att arbetet struktureras med en hög grad av individuellt ansvar. Detta innebär att 
visst arbete delas upp mellan gruppmedlemmarna. Beroendet, gruppmedlemmarna emellan, kan 
därmed inte alltid betraktas som ömsesidigt148. 
 
Forskning visar att denna typ av uppdelning av arbete i grupp är vanligt förekommande i skolan. 
Komplementära uppgifter – individuellt arbete med uppgifter inom ramen för gruppen – och 
disjunktiva uppgifter – uppgifter utförda av ett fåtal drivande individer har visat sig vara mer 
vanliga än konjunktivt arbete, det vill säga verkligt samarbete.149

 
Om deliberativa samtal och att arbeta i grupp 
 
Vikten av samarbetsträning, konjunktivt arbete – verkligt samarbete, är centralt för ett perspektiv 
på den pedagogiska verksamheten betraktad också som demokratisk verksamhet. Detta 
perspektiv kan förstås utifrån begreppen deliberativ demokrati – deliberativa samtal. Den bärande 
tanken är här hur grupparbetet – eller snarare samarbetet mellan människor genom 
kommunikation – hyser en demokratisk potential. 
 

En central aspekt i den meningsskapande kommunikationen är därför att skolans aktörer möts i ett 
ständigt ömsesidigt utbyte (av meningar) över tid, dvs en kommunikation där ett möte eller en 
konfrontation av olika meningar sker. /…/ Den goda meningsskapande kommunikationen kan ur detta 
perspektiv ses som ett av de centrala uttrycken för skolans demokratifostran eller som levd demokrati.150

 
Genom att betrakta skolans miljöer – klassrummet – som en offentlighet i vilken framtida 
medborgare fostras ses skolan som en demokratisk arena, och därmed ses den verksamhet som 
skolan bedriver som demokratisk praktik151. Häri ligger ett kritiskt och emancipatoriskt 
kunskapsintresse (med ett sådant intresse är vetenskapens överordnade syfte att producera 
kunskap vilken i förlängningen ska kunna förändra missförhållanden i samhället)152 – skolan bör 
verka demokratiskt fostrande och det är en bestämd demokratisyn som här förs fram. En central 
aspekt för denna demokratisyn – deliberativ demokrati – är att skapa offentligheter i vilka 
människor får möjlighet att kommunicera fritt från störningar. Med utgångspunkten att lärandet i 
huvudsak är kommunikativt153, dras slutsatsen att moralisk utveckling – och därmed demokratisk 
fostran – sker kommunikativt: det vill säga tillsammans med andra människor. Metoden för 
denna moraliska utveckling är deliberativa samtal, det vill säga offentliga (här kan vi betrakta 
offentligheten begränsad till skolmiljön) samtal ”där skilda synsätt ställs mot varann och olika 
synsätt ges utrymme” och som präglas av tolerans och respekt för både den andre och dennes 
argument154. Dessutom ska dessa samtal sträva efter en ”kollektiv viljebildning”, det vill säga: de i 
samtalen deltagande bör ha ambitionen att uppnå gemensamma överenskommelser155.  
 
Denna syn på utbildning som demokratiskapande tar många av sina utgångspunkter från Jürgen 
Habermas tankar om kommunikativ rationalitet: de deliberativa samtalen ska ges möjlighet att 
påverka och skapa en gemensam diskurs – om alla har samma tillgänglighet till 
meningsskapandet, eller skapande av gemensam betydelse, kommer kommunikationen, genom 
kraften i det bättre argumentet, att vara rationell. Om dialogen, människors kommunikativa 
                                                 
148 Forslund Frykedal (2008); 144 f. 
149 Granström (2003); 234. 
150 Englund, Tomas (2007 a), Inledning. Utbildning som kommunikation (som levd demokrati). Ur Englund, Tomas 
(red.) (2007), Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet. Daidalos: Göteborg; 10,12. 
151 Englund (2007 a). 
152 Allwood & Erikson (2005); 29 f. 
153 Biesta, Gert (2007), Den kommunikativa vändningen i Deweys Demokrati och utbildning. Ur Englund (red.) 
(2007). 
154 Englund, Tomas (2007 b), Skola för deliberativ kommunikation. Ur Englund (red.) (2007); 155. 
155 Englund (2007 b); 153 ff. 
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handlingar: samtal, är öppen och fri från yttre störningar kommer den förverkliga en demokratisk 
potential156. 
 
Demokrati genom kommunikation förutsätter just kommunikation: utbyte av mening, något som 
endast kan förekomma i möten mellan människor. Ett förverkligande av denna potential kräver 
en anpassning av arbetsformer som gynnar denna form av interaktivitet – det är i det ljuset olika 
kollektiva arbetsformer, exempelvis grupparbeten, kan nyanseras samt framstå som demokratiskt 
kommunikativt potentiella. 
 
Det lärarledda arbetet 
 
Det pedagogiska arbete som leds av läraren och läraren leder en hel klass skiljer sig tydligt ifråga 
om deltagande gentemot de tidigare avhandlade arbetsformerna. Möjligheterna till interaktion 
minskar och det är läraren som är aktiv. 
 
Om helklassundervisning och begränsade möjligheter till interaktion 
 
Om bara några ord ska sägas om undervisning i helklass organiserad som föreläsning är det att 
detta arrangemang i hög grad minskar möjligheten för elever att interagera med läraren. I denna 
typ av undervisning – för det är fråga om undervisning snarare än lärande – är läraren den som 
besitter kunskapen och som har förmågan att förmedla denna. En sådan typ av organisering 
uttrycker en hierarkisk ordning vilken dämpar inte bara interaktionen mellan lärare och elever, 
utan också och framförallt interaktion elever sinsemellan157. I sina renodlade former kan läraren i 
formen av föreläsning, upphöjd vid sin kateder, uppfattas som ”aktiv sändare” av ett budskap 
medan eleverna i det förhållandet görs till ”passiva mottagare”158. Emellertid fungerar 
helklassundervisningen i allt mindre utsträckning på detta sätt. Den regelrätta 
”katederundervisningen”159 ges allt mindre utrymme, istället organiseras även arbetet med 
undervisning i helklass mot olika typer av administration (det kan handla om genomgångar eller 
planering) av arbetsformer med inslag av grupp- eller individuellt arbete160. 
 
Arbetsformernas förändring: konsekvenser 
 
Den förändring forskningen talar om: minskad orientering mot lärarledning, förändringar inom 
ramen för gruppaktiviteter och större utrymme för eget arbete i skolan har inneburit 
konsekvenser för synen på den pedagogiska verksamheten i allmänhet och för synen på lärare 
och elever i synnerhet. Ett exempel på hur detta kan framstå för läraren är, i takt med att elevens 
arbete individualiseras, förväntningen om individuell respons på elevernas arbete i form av 
skriftliga omdömen. Även, med hänsyn tagen till det egna arbetet och vikten därför av planering, 
betraktas läraren mer som en handledare som tillsammans med eleven utformar arbetet: läraren 
blir en stödjande samtalspartner. 161

 
 
 

                                                 
156 Alvesson, Mats (2002), Kommunikation, makt och organisation. Kritiska tolkningar av ett informationsmöte i ett företag. 
Norstedts Juridik: Stockholm; 93 ff. 
157 Granström (2007); 20. 
158 Granström (2003); 225. 
159 Granström (2003); 225. 
160 Granström (2003); 226 f. 
161 Carlgren, Ingrid & Hörnqvist, Berit (2000), När inget facit finns – om skolutveckling i en decentraliserad skola. Skola i 
utveckling, Skolverket. Liber: Stockholm; 66 ff. 
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Också elevrollen förändras /…/. Den gamla elevrollen handlade om att underordna sig, att foga sig. Att 
följa klockan och att göra det läraren sa. När läraren sa: ”Nu lägger vi ihop böckerna” så förväntades alla 
elever göra det. Den ’nya eleven’ förväntas planera och utvärdera sitt arbete, välja vad man skall göra och 
ta ansvar bl a för att det blir klart i tid.162

 
Individualiteten är central för det förändrade sättet att betrakta eleven. Elevrollen präglas av en 
”avkollektivisering”163 något vi kan förstå som att eleven i första hand förväntas arbeta 
självständigt, komma med personliga reflektioner och presentera dessa inför övriga klasskamrater. 
Eleverna kan inte i och med dessa förändringar i det pedagogiska arbetets former i lika hög grad 
”gömma sig bakom”164 klassrummets kollektiv: klasskamraterna. Dessa förändrade roller och 
förändrade perspektiv påverkar också hur vi ser på förhållandet mellan lärare och elev. Relationer 
som tidigare betraktats som vertikala kan nu förstås som horisontella, det vill säga tidigare var 
lärare tydligare överordnad eleven emedan förändringen inneburit ett förhållande mer orienterat 
mot samarbete ifråga om planering, aktivitet och beslut.165

 

                                                 
162 Carlgren & Hörnqvist (2000); 71. 
163 Carlgren & Hörnqvist (2000); 72. 
164 Carlgren & Hörnqvist (2000); 72. 
165 Carlgren & Hörnqvist (2000); 71 ff. 
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6 Diskussion och fördjupad analys 
 
Syftet med delen för diskussion och fördjupad analys är att betrakta resultaten av den empiriska 
undersökningen i förhållande till den redovisade tidigare forskningen samt att se resultaten 
genom de teoretiska perspektiv som presenterats tidigare i uppsatsen. Om möjligt ska också dessa 
teoretiska perspektiv kunna nyanseras för att ge vidare möjligheter att förstå de gemensamma 
kunskaper och föreställningar om den moraliska och demokratiska verkligheten som förmedlas 
och gestaltas i skolans pedagogiska verksamhet.  
 
6.1 Den empiriska undersökningen och den tidigare forskningen 
 
I den inledande delen av kapitlet för fördjupad analys och diskussion ska de resultat som 
presenterats av intervjustudien betraktas i ljuset av den tidigare forskningen. Flera centrala teman 
är återkommande i båda dessa av uppsatsens delar – centrala teman i fråga om ansvar och 
deltagande träder fram. Dessa ska presenteras för att på ett tydligt och sammanfattat sätt ligga till 
grund för vidare diskussioner om hur arbetsformerna – de pedagogiska arrangemangen – skapar 
betydelse och gestaltar ansvarets och deltagandets (därmed moralens och demokratins) diskurs. 
 
Med utgångspunkt i de typer av pedagogiska arrangemang vi lärt känna som de tre olika 
arbetsformerna eget arbete, grupparbete och lärarlett arbete behandlas gemensamma teman och 
vissa bestämda mönster kommer att komma till uttryck. Som vi kommer att se är många av de 
erkännanden som framkommer gemensamma för både det empiriska materialet och den tidigare 
forskningen. 
 
Empiri och tidigare forskning: eget arbete 
 
I det empiriska materialet och i den tidigare forskningen framträder ett par centrala teman för det 
egna arbetet. Frågan om ansvar både inleder och knyter samman kategoriserandet och 
sammanfattandet av dessa teman. Ifråga om det egna arbetet ska vi tala om teman som lägger vikt 
vid aspekter på det egna arbetet som det individuella ansvaret, den egna artikulationen, bristen i 
interaktion samt slutligen ansvarets centrala roll för självstyrning genom planering. 
 
Eget ansvar – individuellt ansvar 
 
Genomgående i de resultat av intervjustudien som presenterats är den centrala roll upplevelsen av 
det egna ansvaret spelar. Upplevelsen av ett eget ansvar bottnar i dess koppling till redovisning 
och betygssättning. Det är alltså frågan om yttre krav som riktas mot elevens egna och enskilda 
aktivitet som får frågan om ansvar att bli central. Att det egna arbetet också kan förstås som ett 
individuellt arbete och därmed följande ett individuellt ansvar, något som kan ses som ett uttryck 
för ett nyliberalt samhällsklimat framgår av den tidigare forskningen. Det egna, och individuella, 
ansvaret är också centralt för att förstå hur individualiteten kommer till uttryck gällande 
självstyrning genom planering. 
 
Egen artikulering: en möjlighet att uttrycka sig – en begränsad interaktion 
 
I det egna arbetet upplever eleverna sina möjligheter att uttrycka sin mening på ett fritt sätt. 
Genom denna arbetsform finns möjligheten för eleven att fritt föra fram tankar och åsikter i eget 
utformade uppgifter och arbeten. Eleverna får så att säga tillträde till det sociala sammanhanget i 
den meningen att eleven har möjlighet att artikulera, det vill säga uttrycka sina föreställningar om 
verkligheten. Emellertid bär dock denna möjlighet till artikulering en motsättning: det egna 
arbetet som pedagogiskt arrangemang erbjuder endast begränsade möjligheter till interaktion. Just 
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interaktion är som vi kunnat se i de teoretiska utgångspunkterna för analysen en grundläggande 
förutsättning för deltagandet i och aktiviteten i det gemensamma skapandet av betydelse, det vill 
säga artikulerandet och etablerandet av diskurs. 
 
Självstyrning genom planering 
 
Upplevelsen av ansvar för sitt eget arbete – friheten och ansvaret som ligger i att utforma, 
planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete – är en förutsättning för den självstyrande 
aspekt vi stiftat bekantskap med i och med den tidigare forskningen. Ansvaret – här uttryckt och 
förstått som individuellt ansvar för utformning och planering av det egna arbetet – ses i högre 
grad i förhållande till inre krav än i förhållande till yttre som redovisning och betygssättning. 
Detta kan betraktas som att eleverna tränas i att styra sig själva och sitt eget arbete i förhållande 
till sin egen planering snarare än i förhållande till yttre krav representerade av lärare, redovisning 
eller betyg. Det egna ansvaret för utformning och planering blir det mot vilket arbetet kan 
utvärderas. 
 
Empiri och tidigare forskning: grupparbete 
 
Det individuella ansvaret framträder som grundläggande för att förstå både empiri och tidigare 
forskning som rör den arbetsform vi förstår som grupparbete. Ansvaret förhåller sig här, liksom 
för det egna arbetet, till möjligheten till artikulering. Detta är utgångspunkten för ett par centrala 
teman ifråga om grupparbetet. 
 
Möjligheten till interaktion och artikulering 
 
Både i elevernas upplevelser presenterade genom det empiriska materialet och de erfarenheter 
som görs i den tidigare forskningen framstår det som tydligt att grupparbetet som arbetsform 
möjliggör interaktion på ett helt annat sätt än övriga arbetsformer. Eleverna får genom 
grupparbetet möjligheten att både uttrycka värden och betydelser som andra får möjlighet att ta 
del av, och dessutom ta del av andras föreställningar om verkligheten. Grupparbetet som form 
tränar eleverna att samarbeta och ta gemensamt ansvar för den gemensamma aktiviteten – 
emellertid äger detta inte någon generell giltighet: även inom det gemensamma arbetet väger det 
individuella ansvaret tungt. 
 
Det individuella ansvaret i gruppen 
 
I hög grad underordnas ansvaret för det gemensamma arbetet det individuella ansvaret. Detta är 
ett tema genomgående i både elevernas upplevelser av ansvar och de erkännanden som görs i den 
tidigare forskningen. Tillsammans med att eleverna i en grupp inte sällan har olika ambitioner 
gällande arbetets utformning och olika betygsambitioner kan detta yttra sig i att arbetet delas upp 
i mindre individuella delar. Grupparbetet antar då formen av individuellt arbete i grupp. Samtidigt 
leder denna ambitionsdifferens inte sällan till gemensamma strategier att överbrygga en sådan 
problematik. På detta sätt erbjuder grupparbetets form ett arrangemang för samarbetsträning och 
gemensam problemlösning, även om strategin ofta går ut på att individualisera arbetet. 
 
Empiri och tidigare forskning: det lärarledda arbetet 
 
Inom ramen för det lärarledda arbetet ska vi tala om i huvudsak två teman varav det andra kan 
förstås som en följd av det första. Vi ska tala om läraren som aktiv bärare och förmedlare av 
kunskapen samt de följder detta får för elevernas upplevelser av deltagande, aktivitet och ansvar 
samt hur vi kan se på interaktion och skapande av gemensam betydelse i denna arbetsform. 
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Den aktiva läraren 
 
Undervisningen i den lärarledda föreläsningslektionen centreras kring läraren. Det är läraren som 
bär och förmedlar kunskap och i och med detta är den aktiva. Eleverna förväntas ta emot den 
förmedlade kunskapen, en kunskap som läraren lär ut. Upplevelserna av att läraren talar och 
skriver på tavlan är uttryck för lärarens aktivitet. I sina renaste former får detta konsekvensen att 
eleven kan uppfatta sig själv som inaktiv eller passiv, det vill säga: arbetsformen stimulerar varken 
elevens aktivitet eller deltagande. 
 
Lågt deltagande och aktivitet – begränsad interaktion 
 
En central aspekt av de upplevelser av denna arbetsform som redovisats i presentationen av 
empirin är hur eleverna upplever en starkt begränsad möjlighet till interaktion och påverkan. I 
och med att få möjligheter ges till interaktion med lärare och andra elever genom denna 
arbetsform, begränsas också tillträdet till de sammanhang i vilka diskurs kan artikuleras. De 
möjligheter som erbjuds att fritt uttrycka föreställningar om verkligheten kan inte betraktas som 
för eleven jämlika, i den meningen har eleven i denna form svårt att påverka och delta i det 
gemensamma artikulerandet och organiserandet av den gemensamma diskursen. Dessa fakta kan 
samtidigt kopplas samman med en relativt låg grad av pedagogiskt ansvar för lärandet i denna 
arbetsform. 
 
6.2  Arbetsformens betydelse 
 

[D]et är därför att alla mytens material, antingen de är föreställande eller grafiska, förutsätter ett 
medvetande som tillskriver dem betydelse, som man kan diskutera dem oberoende av det material de 
består av. Detta material är inte oviktigt: bilden är säkert mer tvingande än skriften och tilldelar 
omedelbart en betydelse utan att analysera och splittra den. Men detta är inte längre en grundläggande 
skillnad. Bilden blir skrift från det ögonblick som den är betydelsebärande: liksom skriften kräver den en 
lexis.166

 
När vi talar om demokratins diskurs, en diskurs framställd i skolans verksamhet, förstår vi den 
som en uppsättning betydelser som utgör våra kunskaper och föreställningar om demokratin. Vi 
förstår den allt som oftast som en språklig (lingvistisk) ordning, organiserad och centrerad kring 
tecken uttryckta i det talade eller skrivna språket. Ambitionen i den andra delen av den 
fördjupade analysen och diskussionen är att nyansera detta sätt att se på demokratins diskurs. 
 
Vi har i presentationen av den empiriska undersökningen kunnat se hur det sätt på vilket den 
pedagogiska verksamheten är organiserad skapar upplevelser för de elever som är en del av denna 
verksamhet. Dessa upplevelser tolkas, tillskrivs betydelse, av eleverna: eleverna är de 
medvetanden som är betydelsens förutsättning. Denna utgångspunkt kan ge perspektiv på hur (3) 
pedagogiska arrangemang, det vill säga hur den pedagogiska verksamheten organiseras genom 
exempelvis sina arbetsformer, likaväl som (1) pedagoger och (2) pedagogiskt material kan vara 
med att skapa betydelse. Arrangemangen (arbetsformen) kan därmed utgöra en del av en 
moralens och demokratins diskurs: en diskurs som då inte kan förminskas till blott sina språkliga 
uttrycksformer, utan en diskurs som tvunget också måste betraktas genom de pedagogiska 
arrangemangen och arbetsformernas gestaltande av moralens och demokratins värden. 
 
Först ska vi betrakta arbetsformen som gestaltande för att sedan förstå hur dessa gestaltningar 
konnotativt tillskrivs bestämda värden och betydelser hos eleverna: betydelser vi också kan förstå 
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som del av diskursens teckensystem och kollektiva föreställningar. Avslutningsvis behandlas 
vilken typ av värden och betydelser som gestaltas och framträder implicit genom den pedagogiska 
verksamhetens former. 
 
Arbetsformen som gestaltande 
 
Inom ramen för denna diskussion kan vi säga att arbetsformen är gestaltande – vi ska i nästa 
avsnitt behandla hur arbetsformen också är reglerande. Att arbetsformen är gestaltande innebär 
att arbetsformen gestaltar bestämda värden och betydelser implicit. Dessa gestaltningar upplevs 
av eleverna som gör dem till del av sin kunskap och sina föreställningar om verkligheten. 
 
Arbetsformen, de pedagogiska arrangemangen: de handlingar genom vilka den pedagogiska 
verksamheten bedrivs gestaltar i sin praktik bestämda moraliska betydelser – värden. Det är dessa 
implicita värden som är intressanta att förstå för att kunna analysera demokratins diskurs på ett 
fördjupat och nyanserat sätt. I sitt sätt att framställa ansvar, deltagande och aktivitet formuleras 
ett demokratins skådespel genom vilket eleverna lär sig att förstå spelets innebörder. 
Klassrummets skådespel är inte bara sin egen verksamhet, det är en metafor för något som 
utspelas utanför dess väggar, i det demokratiska samhället. Man kan säga att arbetsformen: 
klassrummets praktiker, ”är något som gäller för något annat”167. Att arbetsformen kan gestalta 
förutsätter ett medvetande som tillskriver de olika arbetsformerna betydelse. Eleverna som 
upplever detta skådespel: denna föreställning, är de medvetanden som gör att vi kan förstå hur 
arbetsformen tillskrivs betydelse. Dessa gestaltningar görs då till en del av elevernas 
föreställningar om verkligheten. Eleverna associerar sina upplevelser till betydelser och värden; vi 
kan då förstå den gestaltande arbetsformen som betecknande; betecknande genom konnotation. 
 
Mer än en lingvistisk diskurs 
 

Hädanefter kommer man alltså med ”språk”, ”diskurs”, ”yttrande” etc. mena all betydelsebärande enhet 
eller all syntes, antingen den är verbal eller visuell: ett fotografi framstår för oss som ett yttrande lika väl 
som en tidningsartikel; föremålen kan själva bli yttranden om de betyder något.168

 
Om en diskurs inte kan betraktas som förminskad till blott sitt språkliga framträdande, som 
lingvistisk ordning, måste det innebära att det finns betydelser inte uttryckta i text och i tal vilka 
ska kunna inordnas i denna ordning. Diskursen kan ses utifrån en explicit, det vill säga språklig 
och lingvistisk aspekt: den ordnar ord och uttryck, språkliga tecken i ett system av tecken och 
betydelser. En diskurs måste i linje med tidigare och följande resonemang också kunna ses utifrån 
en konnotativ aspekt, det vill säga som delvis uppbyggd av implicita och gestaltade värden och 
betydelser, manifesterade i de handlingar vilka utgör en bestämd arbetsform. 
 
Upplevelser av arbetsform som betecknande 
 
Upplevelsen av de arbetsformer vi tidigare behandlat skapar betydelser hos eleverna i skolan: 
sättet på vilket arbetet i skolan bedrivs tillskrivs betydelse och blir en del av elevernas 
föreställningar om verkligheten. Implicita värden och betydelser gestaltas genom det sätt på vilket 
den pedagogiska verksamheten organiseras. Att dessa värden och betydelser gestaltas implicit 
istället för att förmedlas explicit gör dem knappast mindre verkliga. 
 
Vi kan se hur även arbetsformen och dess praktiker, utöver ord och språkliga uttryck, kan vara 
bärare av betydelse: arbetsformen skapar betydelse i att den upplevs och tolkas. Vi har tidigare 
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förstått tecken som betydelsebärande enhet, på detta sätt kan vi förstå även arbetsformen som 
tecken: den betecknar värden och betydelser. Arbetsformen betecknar bestämda betydelser och 
värden, därför kan vi förstå och analysera även arbetsformerna och dess konstituerande praktiker 
som tecken: de betecknar. 
 
Diskurs i en konnotativ aspekt 
 
Dessa förhållanden innebär att vi kan betrakta de olika arbetsformerna och deras konstituerande 
praktiker som tecken, och därmed inordnas i diskurs – diskurs med betoning på en konnotativ 
aspekt. Arbetsformernas gestaltningar tillskrivs betydelse konnotativt: eleverna associerar 
upplevelserna till bestämda värden. Vi förstår diskursen fortfarande utifrån en lingvistisk (eller 
snarare semantisk) aspekt, men också utifrån en konnotativ aspekt. På så sätt kan vi se hur de 
pedagogiska arrangemangen, utöver pedagogerna i skolan (deras tal) och pedagogiskt material 
(skrift) kan beteckna och därmed förstås som tecken och diskurs, och därmed vara centrala för en 
förståelse av gemensamma föreställningar om demokrati och moral. Att klassrummet kan förstås 
som ett skådespel och en metafor för något utanför den pedagogiska verksamheten: i det 
demokratiska samhället, kan bara förstås som en konnotation där eleverna associerar sina 
upplevelser och intryck samt gör dem till del av sin verklighet. 
 
Gestaltade värden: klassrummet som föreställning 
 
I den fortsatta diskussionen i denna del ska vi resonera kring vad det är för värden och betydelser 
som gestaltas genom de olika arbetsformerna. Genom de pedagogiska arrangemangen spelas 
föreställningen om de olika gestaltade värdena upp. I betraktandet av, och genom deltagandet i, 
den pedagogiska verksamheten konstruerar eleverna olika betydelser knutna till de olika 
arbetsformerna. Dessa betydelser av arbetsformerna kan – alltjämt tillsammans med lärandets 
explicita innehåll genom tal och skrift – formuleras till kollektiv föreställning, upplevelse av moral 
och demokrati: en moralens och demokratins diskurs. 
 
Vilka värden gestaltar då detta klassrummets skådespel? Vi ska resonera kring dessa värden med 
utgångspunkt i de olika arbetsformerna och däri behandla både gemensamma teman och 
skillnader formerna emellan. Resonemangen som här explicit tydliggörs kommer knappast med 
några större överraskningar för den som följt den presenterade empirin, den tidigare forskningen 
och den tidigare diskussionen. Emellertid är det viktigt att formulera och sammanfatta tankarna 
mot bakgrund av det nyanserade teoretiska perspektivet. De handlingar som utgör var och en av 
de olika arbetsformerna är metaforer, de gestaltar värden – värden det är upp till eleverna att 
tolka, känna igen, associera och göra verkliga (som en del av diskursens konnotativa aspekt). 
Först ska vi emellertid betrakta en genom uppsatsen bekant följeslagare: individualiteten. 
 
Individen och individualiteten 
 
I fråga om ansvar har fokus varit tydligt på individualiteten. Värdet av att placera individen i 
centrum för den pedagogiska aktivitet som bedrivs i skolan har varit genomgående. Vi har 
behandlat hur det individuella ansvaret framstår som överordnat andra former av kollektivt eller 
gemensamt ansvar både inom det egna arbetet och inom grupparbetet samt hur detta ses som 
positivt och eftersträvansvärt i alla fall för den första av dessa arbetsformer. Detta präglar 
framställningen av demokrati på ett tydligt sätt. Föreställningen om demokrati i skolan blir en 
föreställning med individualiteten i centrum. 
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Gestaltningar av värden i det egna arbetet 
 
Kanske allra tydligast framträder de individualistiska värdena i det egna arbetet. Eleverna gör inte 
saker tillsammans – de arbetar enskilt: de arbetar med egna uppgifter. Både aktiviteten och 
ansvaret för denna aktivitet i arbetsformen kretsar kring individens autonomi. Eleven planerar, 
arbetar och utvärderar sitt eget arbete. Aktiviteten och ansvaret gestaltar individualitet – eleverna 
skapar konnotativa betydelser av individualitet genom deltagandet i föreställningen. 
 
Inte minst av vikt att påpeka här är också hur dessa värden beskrivs som positiva – de tillskrivs 
goda betydelser. Begrepp som nivåanpassning och frihet refererar mer eller mindre direkt till det 
egna arbetets tecken. I såväl den pedagogiska som den samhälleliga diskursen tillskrivs 
nivåanpassning och frihet goda värden. Eleverna beskriver också positiva värden i möjligheter att 
uttrycka sig fritt samt att de själva är aktiva i sitt eget lärande, de konstruerar sig själva som 
lärandets subjekt i det egna arbetets föreställning om pedagogiken och samhället. På detta sätt 
kan individualiteten konstrueras som gott värde. 
 
Gestaltningar av värden i grupparbetet 
 
I grupparbetet gestaltas värdet av samarbete. Men genom grupparbetet gestaltas också värdet av 
det individuella ansvaret. Det är dessa två värden som huvudsakligen gestaltas genom 
grupparbetets föreställning. Till hög grad står dessa värden mot varandra: det individuella 
ansvaret som värde försvårar, inte sällan förhindrar, verkligt samarbete och därmed samarbetets 
gestaltning. Fastän samarbetet i elevernas upplevelser beskrivs som lustfyllt och stimulerande – 
det beskrivs ofta med positiva värden – tvingas det mäta sig mot de yttre kraven i fråga om 
redovisning och betyg. Värdet av samarbete är framträdande – men det är också värdet av 
individuellt ansvar. Grupparbetet är en komplex föreställning och dess konnotativa betydelser lär 
ha lika många nyanser som dess deltagare. 
 
Gestaltningar av värden i det lärarledda arbetet 
 
Här träder det egentligen tydligaste negativa värdet upp i de olika arbetsformerna. Det lärarledda 
arbetets föreställning har reducerat eleverna till ett passivt kollektiv: detta upplevs inte som en 
positiv skildring. Det goda – aktiviteten – har fråntagits eleverna och ålagts läraren, också 
ansvaret blir svårt att tillskriva eleven som individ. Till det gestaltar det lärarledda arbetet inga 
goda möjligheter till deltagande – i denna föreställning saknar eleverna tillträde till de sociala rum 
i vilka gemensamma betydelser skapas och diskurs artikuleras. Inte utan betydelse är här att 
påpeka hur det lärarledda helklassarbetet som form är av kollektiv karaktär. Det kollektiva arbetet 
gestaltar varken ansvar eller aktivitet och framställs utan direkt positiva värden. 
 
6.3  Formen och subjektet 
 
De värden som förmedlas genom den pedagogiska verksamhetens olika arbetsformer gestaltar 
exempelvis individuellt ansvarstagande och aktivitet, samarbete och gemensamt ansvar. Dessa 
betydelser – värden – blir centrala delar av de diskurser, om moral och demokrati som förmedlas 
till eleverna i skolan. Förutsättningen för denna gestaltning är dess själva form. Samtidigt som 
arbetsformen gör sig själv till en del av diskurs genom gestaltningen och dess konnotationer, 
fungerar också arbetsformen fortfarande som form i det att den reglerar det sätt på vilket 
eleverna utför sitt arbete. Mellan dessa två aspekter konstrueras eleverna som aktiva, 
ansvarstagande och deltagande: de konstrueras som subjekt. Dessa resonemang kan fungera som 
utgångspunkt för följande diskussion. Först dock en liten avstickare: 
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How are we to understand the ways in which the form that transmits a text to its readers or hearers 
constrain the production of meaning? The appropriation of discourse is not something that happens 
without rules or limits.169

 
Roger Chartier har i boken Forms and Meanings behandlat formerna för förmedling av en text. 
Han menar att mening (här i princip vad vi tidigare har förstått som betydelse) inte bara är en 
produkt av det lingvistiska spelet i en text. Med utgångspunkt i ett resonemang kring publikens 
interaktivitet i en fransk komedi av Moliére, menar Chartier att en texts (i det här fallet pjäsens) 
mening är något som mottagaren eller användaren tillskriver verket eller texten. Detta perspektiv 
är såklart inget unikt för just Roger Chartier, det kan snarare ses som ett uttryck för ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv – vi är sedan tidigare bekanta med detta. Emellertid lägger 
Chartier stor vikt vid en förlängning av dessa resonemang. Han menar att det sätt som texten 
(fortfarande pjäsen) förmedlas på bär en möjlighet att reglera mottagarnas, användarnas 
(publikens) aktivitet och deltagande och därigenom bestämma det sätt på vilket verket kan 
upplevas. Publikens tolkning och upplevelse, tillskrivande av mening, regleras av de former av 
deltagande och aktivitet genom vilka verket förmedlas. Subjektet konstitueras, inte i första hand 
genom vad diskursens uttrycker utan genom de former i vilka subjektet får möjlighet att vara 
aktiv och delta. 170

 
Arbetsformen som reglerande 
 
Arbetsformerna är återupprepade handlingsmönster – systematiserade praktiker. Dessa praktiker 
kan förstås utifrån två olika perspektiv. Vi kan i betraktandet av de olika arbetsformerna 
framhäva två viktiga perspektiv. Arbetsformen är gestaltande: den tidigare diskussionen har 
redogjort för hur de pedagogiska arrangemangen gestaltar bestämda värden och hur dess 
betydelse associeras och återskapas i elevernas upplevelser. Utöver att vara gestaltande är 
arbetsformen – naturligtvis – reglerande: arbetsformen reglerar elevernas arbete i den mening att 
formen sätter upp gränser för hur arbetet ska gå till väga. 
 
När vi bortser från de alltjämt ständigt närvarande betydelserna av arbetsform och fokuserar den 
reglerande aspekten läggs fokus på de handlingar, praktiker, som utförs i de olika pedagogiska 
arrangemangen. Praktiserande – i exempelvis eget arbete och grupparbete – av egen och 
individuell aktivitet samt eget och individuellt ansvar representerar arbetsformen som reglerande. 
 
Skapande av subjekt – skapande subjekt 
 
Vi kan här tala om eleverna som subjekt, de är den aktiva utgångspunkten för lärandet i skolan. 
Vi har tidigare förstått synen på subjektet utifrån två perspektiv: subjektet är aktivt och skapande 
– artikulerande, men också underkastad och lydande det omgivande sociala sammanhanget. 
 
Subjektet som utgångspunkt för aktivitet och ansvar 
 
När eleverna utför de handlingar som arbetsformen kräver, det vill säga: är aktiva, tar ansvar och 
deltar i den pedagogiska verksamheten skapar de sig själva som subjekt. Då arbetsformerna 
påbjuder – oftast – former av aktivitet placeras eleven i lärandets fokus: eleven blir lärandets 
huvudperson och utgångspunkt för de föreställningar som konstrueras. Det åläggs alltså eleven 
att själv vara med att skapa de gemensamma föreställningarna – och arbetsformerna erbjuder inte 
sällan dessa möjligheter. 
 

                                                 
169 Chartier, Roger (1995), Forms and meanings. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, Pennsylvania; 1. 
170 Chartier (1995). 
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En framträdande diskurs som präglar skolan både explicit i tal och i skrift som pedagogiskt 
material samt implicit genom det vi förstått som arbetsformernas gestaltning; ger uttryck för en 
föreställning vilken lägger stor vikt vid den egna individuella aktiviteten, det egna individuella 
ansvaret – eleven som självständigt subjekt: pedagogiskt och moraliskt. 
 
Diskurs som form 
 
Genom både arbetsformen som reglerande, och i de arbetsformernas gestaltningar som här 
representerar moralens och demokratins diskurs, placeras individen och individens aktivitet och 
ansvar i centrum för lärandet. Eleven konstrueras som subjekt både genom sitt praktiserande av 
aktivitet och ansvarstagande samt genom bilden (föreställningen) av sig själv som aktivt och 
ansvarstagande subjekt. Därmed skapas arbetsformer i vilka eleverna kan vara aktiva i att själva 
vara med att skapa de föreställningar de samtidigt är utsatta för. Möjligheten finns för eleverna att 
återskapa dessa föreställningar – denna diskurs, de kan därmed konstitueras som subjekt: 
moraliska subjekt. 
 
I synen på arbetsformernas och dess praktikers gestaltningar nyanseras synen på diskurs en aning. 
Vi kan inte reducera diskursen till något strängt lingvistiskt (semantiskt) utan vi måste betrakta 
begreppet diskurs att också omfatta de diskursiva praktikerna, elevernas aktivitet som subjekt, 
som konstituerande171. Att skapa diskurs blir därmed mer än att ordna språkliga tecken som 
innehåll. Att skapa diskurs måste också vara att skapa former för att återskapa diskurs. Formen 
reglerar inte bara möjligheten till artikulation, utan påverkar också vilka typer av värden och 
betydelser som ska artikuleras. 
 
I linje med ett sådant resonemang organiseras och arrangeras den pedagogiska verksamheten så 
att eleverna (subjekten) själva lär sig att påtala vikten av den individuella aktiviteten och det 
individuella ansvaret – den individuella friheten: central i föreställningen om moral och demokrati 
– praktiserad genom verksamhetens former. Diskursen måste – utöver att producera 
föreställningar – också producera former genom vilka föreställningarnas innehåll kan 
reproduceras. 
 
Ett förhållande: innehåll, form och diskurs 
 
I uppsatsens inledande kapitel behandlades begreppen innehåll och form – intresset riktades mot 
vad som betraktades som form. Emellertid har vi i diskussionen kommit i kontakt med innehåll 
av kunskap som värden och betydelser, innehåll som skapar diskurs genom det vi förstått som en 
lingvistisk aspekt av diskurs som system av tecken framträdande som kunskap och 
föreställningar. Till det kommer dess konnotativa aspekt som är det sätt vi kan förstå 
arbetsformens gestaltande som betecknande: tecken. Utöver gestaltande är arbetsformen 
reglerande: arbetsformen organiserar och bestämmer elevernas handlingar. Det är förhållandet 
mellan dessa strukturerade praktiker – systematiska handlingar som arbetsformer – och de 
etablerade föreställningar om moralen och demokratins verklighet diskussionen riktat sitt slutliga 
fokus. 
 

                                                 
171 Foucault (2002); 66 f. 
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Innehåll Form

Lingvistisk Konnotativ

Gestaltande Reglerande

Diskurs som teckensystem 
och föreställning 

Organiserar subjektens 
praktiker 

 
Kanske kan vi förstå dessa strukturerade praktiker som diskursiva i det avseende att de är 
präglade av de i samhället, kulturen och lärandet etablerade föreställningarna – samtidigt som vi 
kan förstå dem som konstituerande: arbetsformernas organisering gör att vissa bestämda 
föreställningar kan artikuleras. 
 
6.4  Demokratins diskurser 
 
Den här mest framträdande demokratiska föreställningens innehåll som diskurs: dess lingvistiska 
och dess konnotativa aspekter samt dess former: gestaltande och reglerande, förmedlad av skolan 
sätter individen i centrum. Det är ofta individen som är den självklara utgångspunkten för den 
pedagogiska verksamheten: lärandet, aktiviteten och ansvar. Utöver denna föreställning strävar en 
diskurs med fokus på samarbete och socialt lärande, gemensam aktivitet och ansvar för den andre 
att göra demokratins till en del av elevernas upplevda verklighet. 
 
Mer individuella arbetsformer – mindre kollektiva 
 

Från en skola som dominerades av katederundervisning och där klassen hölls samlad har vi fått en skola 
som alltmer gynnar det individuella projektet. Tiden för gemensamma upplevelser har minskat, men även 
innehållet i de gemensamma samlingarna har förändrats. Från att ha varit dominerat av lärarens 
berättelser, genomgångar och förhör används numera allt större del av helklasstiden till administration, 
information och instruktioner. Tid för gemensamma upplevelser, det kollektiva samtalet eller den moraliska 
konversationen tycks ha blivit allt mindre i dagens skola.172

 
Olika regimer eller diskurser har således varit inflytelserika under vår tid som lärare. Idag är till exempel 
utsagor om frihet, participation och livslångt lärande sanna. Till samma diskurs hör att 
katederundervisning är värdelös och orätt. Idag är det elevstyrningens och ansvarets tid.173

 
 
 
 

                                                 
172 Granström (2007); 25. 
173 Permer, Karin & Permer, Lars-Göran (2002), Klassrummets moraliska ordning. Iscensättningen av lärare och elever som 
subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet. Akademisk avhandling. Forskarutbildningen i pedagogik. Lärarutbildningen – 
Malmö Högskola; 24. 
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Tendenser i tiden 

etets praktik. Vi kan i korthet betrakta arbetsformerna i 
kolan som alltmer individualiserade. 

iska arrangemang gestaltningar och konnotationer av 
dividuell aktivitet och individuellt ansvar. 

örsvårad samarbetsträning 

 snarare av fokus på individualiteten: den individuella aktiviteten och 
et individuella ansvaret. 

tt ansvar för sig själv och ett ansvar för den andre 

a 
etydelser, dess betydelse för att förstå föreställningar om demokrati, kan knappast överskattas. 

 verksamhet. Vi kan betrakta dessa som introducerade, 
mellertid ska de snart diskuteras vidare. 

                                                

 
Vi har i översikten av den tidigare forskningen kunnat se en historisk förändring gällande 
tidsfördelning mellan de olika typerna av arbetsformer. Framförallt har helklassundervisningen 
som lärarledd föreläsning fått stå tillbaka för den typ av arbete vi har känt som eget arbete. 
Dessutom påtalas den relativt minskade tiden för arbete i grupp, och till det ska läggas en 
individualiserande tendens i grupparb
s
 
Detta – och det ska påpekas med viss tydlighet – kan inte bara ses som en medveten strategi för 
skolan att anpassa sig till ett alltmer individualiserat samhälle, det är kanske framförallt 
konsekvensen av en resursbrist i skolan. Grupparbete liksom andra kollektiva arbetsformer 
kräver närvaro och uppmärksamhet av pedagoger som lärare och handledare emedan det egna 
arbetet inte kräver samma resurser.174 Icke desto mindre skapar denna historiska tendens i 
utformningen av arbetsformer och pedagog
in
 
F
 
Denna tendens i fördelning av tid är naturligtvis problematisk för den som vill betona vikten av 
samarbetsträning. I den tidigare forskningen (även – om än ytligt – i uppsatsens inledning) har vi 
kunnat se perspektiv och forskning som påtalar samarbetsträningen och samtalet – det 
deliberativa samtalets – demokratiska potential. Denna typ av perspektiv lägger stor vikt vid en 
deliberativ demokratimodell i vilken begrepp som samarbete, samtal, deltagande och 
kommunikativ rationalitet är centrala175. Den demokrati som gestaltas, därmed förmedlas samt av 
eleverna uppfattas och upplevs som konnotation präglas i och med tendenserna gällande 
tidsfördelning i allmänhet
d
 
E
 
Att ökad individualitet och en minskad kollektiv orientering fått konsekvenser för det sätt som 
demokrati i skolan ofta betraktas på är väl känt. Denna problematik behöver inte explicit ta sin 
utgångspunkt i tanken om en deliberativ demokratimodell, men den tar allt som oftast 
utgångspunkten i en moral där ömsesidigt beroende utöver samarbete och diskussion är central. 
Vi kan se en skillnad i synen på ansvaret: i skolan blir det pedagogiska ansvaret en metafor för ett 
moraliskt eller socialt ansvar, där å ena sidan ansvaret för sig själv betonas: ett individuellt ansvar, 
och å andra sidan ansvaret för den andre betonas: en form av interaktivt eller intersubjektivt 
ansvar. Frågan om vilken diskurs som omger det ansvar som gestaltas, och tillskrivs konnotativ
b
 
Den pedagogik, och den diskurs – vi kan betrakta den som nyliberal176 – som är den individuella 
aktivitetens och det individuella ansvarets pedagogik, måste stå emot en pedagogiskt orienterad 
diskurs präglad av samarbete, ömsesidigt beroende, ansvar för den andre och deliberativa samtal. 
Vi har alltså att göra med två tydliga (säkert ännu fler) diskurser som omger dessa gestaltningar av 
moral och demokrati genom pedagogisk
e
 

 
174 Carlgren (2005). 
175 Englund (red.) (2007). 
176 Granström (2007); 24 f. 

 53



Föreställningen om demokrati som individuell aktivitet och individuellt ansvar  

ärdena, och dess diskurs, som överordnas andra 
ollektiva och samarbetsorienterade värden. 

lika värden – olika demokrati eller minskad demokrati? 

m kollektiva arbetsformer, samt en diskurs fokuserad 
enom individualistiska arbetsformer. 

 

llagen åligger det alla som arbetar i skolan att 
verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9 §§).177

ensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig 
andling”179. 

roplanen är en ytterst viktig 
ch mycket intressant fråga att diskutera – om än svårare att besvara. 

iduella och kollektiva 
ärden – men i vissa tider präglas demokratin mer av det ena än det andra. 

 

                                                

 
Organiseringen av den pedagogiska verksamheten (de pedagogiska arrangemangen) – den 
pedagogiska verksamhetens gestaltningar av demokratiska och moraliska värden – måste ses som 
en väsentlig del av den demokratins diskurs som artikuleras i skolan. De föreställningar om 
demokrati och moral som är gemensamma för en viss kultur måste därför vara präglade av de 
former genom vilka aktivitet organiseras. Föreställningen om demokrati – demokratins diskurs – 
gestaltad och förmedlad i skolan bygger i hög grad på föreställningen om individualiteten och den 
aktiva och ansvarstagande individen som utgångspunkt för samhällsordningen. Det ska inte 
förnekas att organiseringen av den pedagogiska verksamheten också gestaltar samarbetsvärden 
genom de kollektiva arbetsformerna – det är emellertid i min analys av den studie som ligger till 
grund för uppsatsen de individualistiska v
k
 
O
 
Vi har alltså att göra med grovt sett två diskurser som omger moralen och demokratin – de 
föreställningar som förmedlas och gestaltas samt kan förmedlas och gestaltas genom skolans 
pedagogiska arrangemang. En diskurs som lägger vikt vid en kommunikativ rationalitet och 
deliberativ demokrati fokuserad geno
g

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. 
Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som 
former skall vara viktiga principer i utbildningen. Enligt sko

 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (av vilka gymnasieskolan är en) anger att ”verksamheten 
i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar”178, 
samt att ”skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gem
h
 
Med utgångspunkt i de erkännanden som tidigare gjorts kan det uppfattas som problematiskt att 
slå fast vilka dessa grundläggande och gemensamma värderingar är – samtidigt kanske det inte är 
det som är det intressanta här. Läroplanen slår fast att det finns grundläggande demokratiska 
värderingar, denna studie har syftat till att nyansera synen på dessa grundläggande värderingar. 
Demokratins diskurs, eller dess diskurser, behöver inte vara sammanhållna och begränsas till en 
bestämd betydelse – den kunskap och föreställning om demokrati som förmedlas och gestaltas i 
den pedagogiska verksamheten kan ha mer skiftande och mångtydiga betydelser än så. Hur de 
demokratiska diskurserna och verksamhetsformerna förhåller sig till lä
o
 
Demokrati, och de demokratiska arbetsformerna, kan präglas av både indiv
v
 
 

 
177 Lpf 94; 13. 
178 Lpf 94; 3. 
179 Lpf 94; 12. 
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7 Avslutande reflektioner 
 
De avslutande reflektionerna presenteras i två avsnitt. Det första återkopplar till uppsatsens 
innehåll och till studiens syfte. Det andra avsnittet tar upp vissa aspekter som rör studiens teori 
och metod. 
 
Återkopplingar till syfte 
 
Studien har analyserat den föreställning om moral och demokrati som förmedlas och gestaltas 
genom den pedagogiska verksamhetens arbetsformer. Analysen tar sina utgångspunkter i en 
empirisk undersökning genomförd som samtalsintervjuer med fem gymnasieelever. Studien hade 
som syfte att belysa skolans samhällsfostrande roll samt genom att nyansera förståelsen av 
begreppet diskurs kunna förstå vilka föreställningar om moral och demokrati som konstrueras 
och hur dessa kan konstrueras. Kunskapsintresset har varit att förstå – vi kan därmed inte 
förvänta oss några förklaringar, tydliga svar eller avslut på intresseområdets frågeställningar. 
Däremot bör en fördjupad och nyanserad förståelse av intresseområdet kunna förstås som 
studiens förtjänst. Till det kommer förtjänsten av allt det fördjupande lärande jag som författare 
kunnat göra mig tillgodo. En avslutande reflektion över nya perspektiv och andra sätt att se 
problemområdet ger att också andra sätt att genomföra studien samt (kanske framförallt) andra 
tolkningsramar uppenbarat sig. Emellertid har studien genomförts med utgångspunkt i redovisat 
syfte varför centrala återkopplingar måste göras: 
 

(1) Jag upplever att studien lyckats i sin strävan att belysa skolans samhällsfostrande roll. I 
framförallt de intervjuade elevernas upplevelser av moral, demokrati, ansvar, aktivitet och 
deltagande som presenteras inom ramen för den empiriska undersökningens resultat 
tydliggörs skolans fostrande roll. Även genom den tidigare forskningen samt den senare 
diskussionen och fördjupade analysen belyses studiens första syfte. 

 
(2) Diskussionen och den fördjupade analysen har försökt att sätta begrepp som innehåll och 

form i perspektiv till vår förståelse av diskurs. Jag upplever, i och med perspektivet att 
arbetsformen som gestaltande av betydelser och värden kan förstås som diskurs i en 
konnotativ aspekt, att denna nyanserade syn formulerats. 

 
(3) Därmed upplever jag också att uppsatsen kunnat lyckas i sin ambition att fördjupa 

förståelse för hur föreställningar om moral och demokrati kan konstrueras. Till det har 
också genomgående i uppsatsen förståelse fördjupats kring vilka bestämda betydelser och 
värden som konstrueras i förmedlingen och gestaltningen av en moralisk och demokratisk 
verklighet genom de pedagogiska arrangemangen: de sätt på vilka den pedagogiska 
verksamheten i skolan organiseras: skolans arbetsformer. 

 
Diskussioner om metod 
 
För att sätta dessa återkopplingar till syftet i ett sammanhang av vetenskaplighet och metod 
behandlas avslutningsvis några aspekter av teori, metodologi och metodik som hittills inte 
behandlats i tillräcklig utsträckning. 
 
Kommentarer kring studiens vetenskaplighet 
 
Det ska sägas med särskild tydlighet: de socialkonstruktionistiska perspektiven, genomgående i 
såväl teori som metod, ger att det inte är fruktbart att tala om resultaten eller den fördjupade 
analysen som objektiva faktum. Resultatet, analysen och diskussionen är istället frukten av hur 
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mitt subjekt betraktat studien: vi kan betrakta det som nyanserat subjektiva presentationer. Detta 
innebär inte med nödvändighet en försämrad vetenskaplighet – det innebär emellertid ett steg 
bort från en vetenskaplighet med positiva ideal, mot ett ideal i vilket det mänskliga subjektets 
möjligheter till tolkning, perspektiv och förståelse ses som en vetenskaplig tillgång. Denna 
mänskliga förmåga har inte minst fungerat som ovärderlig tillgång vid insamlandet av empiriskt 
material. I presentationen och medvetenheten om mitt eget subjekt och min relativa förförståelse: 
mina ingångar i studien, nyanseras förståelsen av resultat, analys och diskussion. Det är också av 
vikt att påpeka värdet av ett relativt fritt förhållningssätt till mitt tänkandes ingångar, min relativa 
förförståelse samt till de diskurser genom vilka mitt subjekt verkar. Arbetet har präglats av en 
induktiv process i det att alltifrån syfte, teori, metod, empirisk undersökning till diskussion och 
fördjupad analys ständigt varit föremål för ständig omförhandling: inga teoretiska, metodologiska 
eller metodiska perspektiv har varit på förhand givna annat än den socialkonstruktionistiska 
riktningen betraktad som utgångspunkt för studiens intresseområde samt syfte. Emellertid är det 
inte möjligt – ej heller rimligt att förvänta sig – att helt kliva utanför sitt eget subjekt och sina 
diskurser: att vara verkligt induktiv; viss förförståelse måste finnas (detta ska inte förnekas): här 
betraktad som i högre grad tillgång än hinder. Samtidigt som diskurserna påverkar vad subjektet 
kan säga erbjuder det subjektet en väsentlig förutsättning för artikulation och möjligheten att 
överhuvudtaget tala.  
 
Kommentarer kring studiens metodik 
 
Vid insamlandet av det empiriska materialet var utöver de två genomförda gruppsamtalen med 
vardera två och tre deltagare ytterligare ett gruppsamtal planerat. Till dessa samtal med elever 
fanns en begränsad observationsstudie i skolmiljön planerad. Avsikten var att samla in ett större 
material däri också elevernas upplevelser kunde tolkas av mig direkt och inte bara genom hur 
elevernas upplevelser återgavs i efterföljande samtal. På grund av orsaker i hög grad utanför min 
möjlighet till påverkan kunde inte alla dessa samtal och observationer genomföras varför den 
empiriska studiens omfattning begränsats till tidigare nämnda gruppsamtal. Elever och lärare i 
skolan bedriver verksamhet och har därför inte alltid möjlighet eller resurser att ge utomstående 
tillträde i den utsträckning som varit föresatt. Det är alltjämt värt att påpeka det vänliga 
bemötande och frigörande av resurser som möjliggjort studien överhuvudtaget. Tillträdet till 
skolan och eleverna: fältet, har varit en fundamental förutsättning. Den begränsade empirin bör 
emellertid inte medföra alltför stora problem gällande studiens kvalitet. För att få en klarare bild 
av den problematik den insamlade empirin behandlat, gjordes en fördjupad genomgång av för 
ämnet relevant tidigare forskning. Det insamlade materialet har enligt min bedömning 
tillsammans med den fördjupade genomgången av tidigare forskning varit av tillräckligt stor 
omfattning för att tillfredsställande kunna förhålla sig till studiens syfte. 
 
Att förhålla sig till respondenterna: en fråga om etik 
 
Deltagarna i studien, det vill säga gymnasieeleverna, deltog frivilligt. Med detta menar jag att de 
inte var formellt tvingade att delta. Det är alltid möjligt att spekulera i om vilka möjligheter en 
elev upplever sig ha att uttrycka sin fria vilja gentemot en auktoritet, som i det här fallet var lärare. 
Förhållandet mellan elev och lärare kan ofta betraktas som maktasymmetriskt180, vilket kan leda 
till en upplevt begränsad frivillighet. Emellertid förde jag med samtliga deltagare en diskussion 
om villkoren för deras deltagande vari det låg att de när som helst hade rätt att avbryta sitt 
deltagande. Dessa inledande samtal hävdar jag minskade risken för ett upplevt tvång. Det finns 
heller ingenting i min kontakt med kontaktpersonen som tyder på att deltagande inte varit 
frivilligt hos eleverna. Detta inledande av samtalen etablerade förutsättningarna och 

                                                 
180 Bergem, Tryggve (2000), Lärare i etikens motljus. Studentlitteratur: Lund; 21 ff. 
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förväntningarna hos både mig som intervjuare samt hos respondenterna och utgjorde en avspänd 
start på vart och ett av samtalen. 
 
Utöver dessa inledande samtal följdes intervjuerna upp med ett avslutande samtal där deltagarna 
fick utrymme att utrycka sin upplevelse av intervjusituationen. Ingen deltagare uttryckte att de 
hade några negativa känslor eller ånger inför att ha deltagit i studien – synpunkter uttrycktes 
tvärtom att det hade varit roligt och intressant att prata om de ämnen som var föremål för 
intervjuerna. Liksom deltagarna inte upplevt att de tagit skada av sitt deltagande upplever inte 
heller jag att tecken på något sådant finnes.  
 
Tillförlitlighet, pålitlighet och giltighet 
 
Ett tillägg ska göras för att stärka studiens tillförlitlighet och pålitlighet. Stora delar av det 
insamlade presenterade materialet har presenteras i större sekvenser. Detta innebär att situationer 
i samtalen i stora drag kan återskapas av läsaren, varefter kommentarer och reflektioner kan 
vidare tolkas och dess giltighet sättas i perspektiv och bedömas.  
 
Med detta och tidigare kommentarer i minne och medvetenhet om den relativa osäkerheten 
(betraktad i förhållande till vetenskap med objektiva anspråk eller positiva ideal) menar jag att 
studien äger giltighet och pålitlighet. Jag vill hävda det i att den är resultaten av ett ärligt, 
uppriktigt och metodiskt konsekvent försök att uppfylla studiens syfte. 
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