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Abstract 

 
Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka pedagogiska diskurser som framträder när 

samhällskunskapslärare på en västsvensk gymnasieskola talar om hur de undervisar om 

demokrati samt vilka diskurser som framträder genom undervisningens 

examinationsuppgifter. Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med 

fem samhällskunskapslärare samt av de prov som syftar till att examinera demokrati. Detta 

material analyseras sedan tematiskt med hjälp utav Basil Bernsteins teorier om bland annat 

den pedagogiska diskursen, vilket utgör föreliggande studies teoretiska ramverk.  

 

Resultatet visar att undervisningen i demokrati ser olika ut på en och samma skola beroende 

på vem det är som undervisar. Till största del innehåller den pedagogisk diskursen en 

horisontell kunskapsstruktur vilket visar sig i framförallt lärarnas examinationsuppgifter, men 

också till viss del i deras egna utsagor. Uppsatsen visar också att skillnader i elevsyn mellan 

lärare påverkar undervisningen i olika riktningar. Vidare argumenteras det för att det existerar 

olika diskursiva grupptillhörigheter på en västsvensk gymnasieskola, men att det finns en 

dominerande kommunikativ och ämneskonceptuell diskurs som de flesta samhällslärare 

verkar inom.  
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1. Inledning 
Att all verksamhet på svenska gymnasieskolor ska vila på demokratins grund anges redan i 

första meningen i den svenska läroplaner för gymnasieskolan.1 I samma stycke går det också 

att läsa hur undervisningen ska bedrivas med hänsyn till elevers olika förutsättningar. Denna 

skrivning kan därmed betraktas som speglande av en politisk målsättning med skolan. Att 

skolan ska förmedla både kunskap i olika ämnen, men också vara allmänbildande. 

Allmänutbildningen är i sin tur intimt sammankopplad med demokratifrågan genom att den 

ofta kopplas samman med samhällets behov av demokratiska medborgare som är kritiska, 

sociala och allmänbildade.2 Detta innebär två saker, dels att undervisningen i demokrati är av 

essentiell betydelse för den svenska gymnasieskolan, men också att denna undervisning ska 

göras tillgänglig utifrån skilda elevers behov och deras förutsättningar att tillägna sig 

kunskap. Kravet om allmänutbildning kan också kopplas till bland annat John Deweys 

pragmatiska hållning där kunskaper i demokrati ska vara av det slag att eleverna kan 

praktisera demokrati i sin roll som medborgare i det svenska samhället.3  

 

I relation till detta blir det intressant att studera demokratiundervisningens innehåll, syfte och 

utfall vilket bland annat sker inom läroplansteoretisk forskning. I den läroplansteoretiska 

forskningen problematiseras skolan och undervisningens innehåll mot bakgrunden att skolan 

är en politisk organisation där ramar för utbildningens syfte formuleras genom en kamp 

mellan olika samhälleliga aktörer med skilda uppfattningar om vad som är värt att veta och 

hur skolan ska organiseras. Läroplansteoretiska studier kan handla om utbildningspolitik på 

makronivå, skolans organisering på mesonivå eller om pedagogiska processer i klassrummet 

på mikronivå.4 Aktuell didaktisk forskning på mikronivå visar att undervisning i 

samhällskunskap ser olika ut beroende på vilken lärare som undervisar.5 Utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv kan med utgångspunkt från detta resultat nya frågor formuleras 

som hur detta påverkar skolundervisningen och därigenom samhället i stort, alltså både ur ett 

                                                
1 Skolverket (2011) Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen. Sid 6. 
2 Nylund (2010) Framtidsvägen Vägen till vilken framtid för eleverna på gymnasieskolans 
yrkesprogram. Pedagogisk Forskning i Sverige Årg 15, Nummer 1 sid 36. 
3 Dewey (1997) Demokrati och utbildning. Daidalos AB Sid 41. 
4 Nylund (2010) Framtidsvägen Vägen till vilken framtid för eleverna på gymnasieskolans 
yrkesprogram. Pedagogisk Forskning i Sverige Årg 15, Nummer 1 sid 35. 
5 Martens, Allison M & Gainous, Jason (2013) Civic Education and Democratic Capacity: 
How Do Teachers Teach and What Works? i Social science quarterly, Volume 94, Number 4, 
Sid 956 
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mikro- och makroperspektiv. På mikronivå är det intressant att ta reda på hur undervisningen 

egentligen skiljer sig åt mellan olika lärare beträffande demokrati och vilka möjligheter elever 

har att tillägna sig kunskaper i demokrati? Slutligen, ur ett makroperspektiv, hur påverkar en 

eventuell fragmenterad kunskapsstruktur inom demokrati på svenska gymnasieskolor det 

framtida demokratiska deltagandet? Föreliggande uppsats antar ett mikroperspektiv och syftar 

till att undersöka hur lärare vid en och samma skola, fiktivt kallat västsvenska gymnasiet, 

beskriver sin undervisning i demokrati. I nästa avsnitt kommer studiens problemområde att 

problematiseras i relation till det didaktiska forskningsfältet.  
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1.1 Problemformulering   
Föreliggande uppsats syftar till att analysera socialisationsinnehållet, dvs innehållet i 

undervisningen i samhällskunskapen demokratiundervisning. Uppsatsen utgår från de 

allmänutbildande läroplansskrivningarna om att skolans undervisning ska vara likvärdig 

oavsett var den bedrivs, att hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå, samt att skolväsendet ska vila på demokratins grund.6 Den tar också sin 

utgångspunkt i en aktuell samhällskunskapsdidaktisk studie genomförd av Martens et al. med 

liknande allmänutbildande utgångspunkter om att skolan är en arena där individer tillgodogör 

sig kunskap och förståelse om demokrati och där resultaten visar att denna undervisning inte 

är likvärdig.7 Denna studie visar också att undervisningens innehåll och de 

handlingsdispositioner som lärare använder sig av för att förmedla demokratisk kunskap 

skiljer sig åt beroende vilken lärare som undervisar. Elever kan få kunskaper genom 

exempelvis en traditionell, faktabaserad undervisning eller i ett mer öppet klassrumsklimat 

där de själva får inflytande över undervisningens innehåll och form. En artikel av Martens och 

Gainous, som undersökt amerikanska lärares undervisning i demokrati, visar att olika 

handlingsdispositioner (undervisningsmetoder) får konsekvenser och att ett öppet 

klassrumsklimat är en överlägsen undervisningsmetod för att främja demokratisk förståelse 

och ett aktivt medborgarskap.8  I en artikel av Brian D. Barret anges också hur ett öppet 

klassrumsklimat i kombination med ämnesintegrering främjar motivation och engagemang 

bland elever eftersom den kunskap som lärs ut inte är bunden till den situation där den 

utlärdes.9 Likaså kan ett öppet klassrumsklimat till och med i kombination med traditionella 

undervisningsmetoder avsevärt förbättra möjligheten för elever att tillgodogöra sig 

demokratisk kunskap. Utifrån detta resultat anger författarna också ett problem, nämligen att 

det endast är ca 10% av de amerikanska samhällskunskapslärarna som använder sig av en 

öppen undervisningsmetod. Således innebär detta att det finns stor förbättringspotential 

beträffande hur samhället genom samhällskunskapsundervisning kan uppfostra aktiva, 

                                                
6 Skolverket (2011) Sid 6. 
7 Martens, Allison M & Gainous, Jason (2013) Civic Education and Democratic Capacity: 
How Do Teachers Teach and What Works? i Social science quarterly, Volume 94, Number 4, 
Sid 956 
8 Martens & Gainous (2013) Sid 972 
9 Brian D. Barrett (2017) Bernstein in the urban classroom: a case study i British Journal of 
Sociology of Education, 38:8, 1258-1272  
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demokratiska medborgare.10 Detta kan också relateras till John Deweys deliberativa 

undervisning som utgår från tanken att det bästa sätt att lära sig om demokrati är att praktisera 

demokratiska metoder.11   

 

Den svenska samhällskunskapsundervisningen är likaså präglad av olika 

undervisningsmetoder, så som öppna klassrumsklimat eller faktabaserad katederundervisning 

(se även forskningsgenomgången i avsnitt 4.1).12 Särskilt framträdande är detta när 

undervisningen på ett studie- eller ett yrkesförberedande program jämförs. Avgörande 

faktorer för vilket socialisationsinnehåll lärarna fokuserar på är beroende av lärares olika 

förväntningar på elever i olika sociala domäner, men också den enskilde lärarens kunskaps- 

och elevsyn.13 Andra faktorer som påverkar en anammad undervisningsmetod är lärarens 

tolkning av de ramar som omgärdar läraryrket, vilket kan vara skolledning, läroplaner, 

samhällets förväntningar och lärarens socioekonomiska bakgrund.14 Detta kan i 

läroplansteoretiska ordalag beskrivas som att lärare förhåller sig till yttre och inre ramar, så 

kallade ramfaktorer. 

 

Sammanfattningsvis har således didaktiskt forskning fastslagit att undervisning i 

samhällskunskap är olika beroende på vilken lärare som företar sig undervisningen, vilket är 

tydligt i både internationella så som nationella studier. Vidare kan dessa olika 

undervisningsmetoder ha att göra med lärarens tolkning av uppdraget, ramfaktorer och 

kunskaps/elevsyn vilket kan uppenbara sig när lärare undervisar olika elevgrupper, såsom på 

studie- eller yrkesförberedande program. Då forskning också visar att ett öppet 

klassrumsklimat där eleven ges möjlighet att påverka undervisningen kan vara en bra metod 

för att utveckla de demokratiska kunskaper och förmågor som den svenska läroplanen anger, 

motiverar detta intresset att undersöka just vilka handlingsdispositioner som lärare använder 

sig av. Handlingsdispositionerna, eller undervisningsmetoderna, är också relaterade till vilket 

innehåll som läraren föreslår, vilket sammantaget innebär att lärares socialisationsinnehåll i 

undervisningen påverkar på vilket sätt elever möjliggörs utsikten att bli aktiva demokratiska 

                                                
10 Martens & Gainous (2013) Sid 972 
11 Dewey (1997) Demokrati och utbildning. Daidalos AB Sid 51. 
12 Hjelmér (2012) 118-119 
13 Hjelmér (2012) Sid 123-128 
14 Lindblad, Sverker & Sahlström, Fritjof (1999) ”Gamla mönster och nya gränser – Om 
ramfaktorer och klassrumsinteraktion” i Pedagogisk forskning i Sverige, ÅRG 4, Nr 1, s 73-
92.  
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medborgare. Att undersöka svenska lärares undervisning är ett för omfattande syfte för 

föreliggande uppsats, därför koncentreras uppsatsen till att undersöka vilka uttryck som 

undervisning i demokrati tar sig på en svensk skola.  

  

För att undersöka socialisationsinnehållet i samhällskunskapsundervisningen hos lärare i en 

västsvensk gymnasieskola inom ämnesområdet demokrati kommer Basil Bernsteins teoretiska 

ramverk att användas. I detta ramverk konceptualiseras socialisationsinnehållet som en 

pedagogisk diskurs. Genom att använda begreppet pedagogisk diskurs och de begrepp som 

Bernstein anger för att analysera densamma är ambitionen att undersöka på vilket sätt och 

med vilka medel som elever tillgodogör sig kunskap om demokrati på en västsvensk 

gymnasieskola, eftersom detta påverkar elevers möjlighet till att bli demokratiska 

medborgare.15  

 

Utgångspunkten för undersökningen är att lärarens undervisning är av essentiell betydelse för 

elevers demokratiska kunskaper vilket också är skälet till att undersökningen består av två 

empiriska material. Dels används semistrukturerade intervjuer med fem lärare men också de 

fem lärarnas examinationsuppgifter. Orsaken till detta är att Bernstein menar att den 

pedagogiska diskursen framträder tydligt genom examinationerna. Analysen av 

examinationsuppgiften syftar därför till att jämföra om den pedagogiska diskurs som 

framträder när lärarna talar om sin undervisning också är synlig när kunskaperna ska 

examineras. Vad som undersöks är alltså om lärarna examinerar de kunskaper som de säger 

sig lära ut. Med bakgrund av att undervisning kan ta sig olika uttryck om den inträffar på 

yrkes- eller studieförberedande program är detta också en utav uppsatsens tre frågeställningar, 

vilket också gör att bilden av lärarnas pedagogiska diskurs fördjupas. Slutligen och med 

utgångspunkt från läroplanens skrivningar om en likvärdig skola, finns det en 

sammanhängande och tydlig pedagogisk diskurs på en västsvensk skola, eller är de olika 

undervisningsmetoderna som framgår genom internationell och nationell forskning också 

närvarande på den undersökta skolan?  

 

                                                
15 Hoadley, Ursula (2006) “Analysing pedagogy: the problem of framing” i Journal of 

education, No. 40, 2006. Sid 17. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Föreliggande uppsats har en läroplansteoretisk ansats, dvs den ämnar undersöka 

demokratiundervisningens socialisationsinnehåll vilket innebär att innehållet i 

samhällsundervisningens demokratiundervisning undersöks för att därefter relateras mot 

frågan vilka handlingspositioner som blir rimliga utifrån det sätt som lärare framställer 

undervisningens innehåll och upplägg. Konsekvenserna av ett visst innehåll i undervisningen 

blir då möjligt att diskutera och problematisera. Basil Bernsteins, professor i pedagogisk 

sociologi, utvecklade ett teoretiskt ramverk och då specifikt begreppet pedagogisk diskurs 

samt teoretiska begrepp som används för att beskriva undervisningens innehåll och form, 

vilket kallas klassifikation och inramning. Dessa teoretiska begrepp kommer att utgöra 

studiens analytiska redskap.  

 

Föreliggande studie syftar därmed till att undersöka vilka pedagogiska diskurser som 

framträder när samhällskunskapslärare på en västsvensk gymnasieskola talar om hur de 

undervisar om demokratibegreppet samt vilka diskurser som framträder genom 

undervisningens examinationsuppgifter. Det empiriska materialet kommer att bestå av 

semistrukturerade intervjuer med fem samhällskunskapslärare samt av de prov som syftar till 

att examinera demokratimomentet. För att få svar på studiens syfte ställs följande 

frågeställningar:  

 

Vilka pedagogiska diskurser framträder i lärarnas tal om demokratiundervisningen i 

samhällskunskapsämnet och genom de prov som syftar till att examinera detta moment?  

 

Framträder de pedagogiska diskursen på olika sätt om samhällskunskapsundervisningen sker 

inom yrkes- eller studieförberedande program?   

 

Vilken pedagogisk diskurs är framträdande på en västsvensk gymnasieskola? 

 

2.1 Disposition  
Eftersom föreliggande studies teoretiska ramverk utgör uppsatsens centrala del och ram faller 

det sig naturligt att efter fråge- och syftesformulering beskriva de teoretiska 

utgångspunkterna. Vidare så används denna disposition så att läsaren ska få en förståelse av 

studiens teori och därav enklare kunna tillgodogöra sig den angivna tidigare forskningen. 
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Analys och resultat presenteras under samma punkt vilket och i relation till tidigare forskning 

under diskussionsdelen där också uppsatsens didaktiska implikationer avhandlas. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp  
Likt Lundblad och Sahlström är föreliggande studies antagande att undervisning är en socialt 

konstruerad process där lärarnas inre och yttre ramar definierar undervisningen.16 Således har 

uppsatsen en läroplansteoretisk utgångspunkt och kommer därför använda en 

ramfaktorteoretisk utgångspunkt för att analysera socialisationsinnehållet i undervisningen, 

det vill säga vilka pedagogiska diskurser som framträder i undersökningen. 

 

Läroplansteoretisk forskning problematiserar innehållet i skolans undervisning mot 

bakgrunden att skolan är en politisk organisation. Detta kommer sig av att man inom denna 

typ av forskning menar att ett av utbildningens framträdande syften är att överföra värden, 

kunskaper och ideal från en generation medborgare till nästa och därigenom blir skolan ett för 

staten viktigt instrument för social integration och kontroll.17 Detta står också inskrivit i 

läroplanen där det anges att skolan har i uppgift att överföra värden, kunskaper samt att 

förbereda människor till att kunna verka och arbeta i samhället.18 Således faller också 

upprätthållandet av demokratiska värderingar och därigenom fostransuppdraget av aktivt 

deltagande demokratiska medborgare på skolan. Även om demokratiska värderingar ska 

genomsyra hela verksamheten är samhällskunskapen en särskilt viktig arena där detta uppdrag 

konkretiseras. Att förmedla denna kunskap faller därmed på den enskilde läraren som i sin tur 

har att förhålla sig till de ramar som konstitutionaliserar dennes uppfattning av läraruppdraget. 

Detta kan vara lärarutbildningen, klass och ekonomisk bakgrund, läroplaner och förordningar 

samt samhällets förväntningar på hur arbetet ska skötas. Att förstå en människas handlingar 

eller intentioner utifrån ovanstående problematik är att anta ett Durkheimskt strukturalistiskt 

synsätt, där i detta fallet läraren förstås utifrån vilket sammanhang den verkar inom.19 Utifrån 

ovanstående strukturalistiska tankevärld operationaliserar Bernsteins teorier som dels säger att 

                                                
16 Lindblad & Sahlström (1999) Sid 75-77 
17 Nylund (2010) Framtidsvägen Vägen till vilken framtid för eleverna på gymnasieskolans 
yrkesprogram. Pedagogisk Forskning i Sverige Årg 15, Nummer 1 sid 35.. 
18 Skolverket (2011) Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen. Sid 6-7.  
19 Schwartz, Annelie (2013) Pedagogik, plats och prestationer – en etnografisk studie om en 
skola i förorten. Avhandling, Göteborgs Universitet. Sid 22-23. 
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människan verkar utifrån sitt strukturalistiska sammanhang men att dessa strukturer skapas, 

reproduceras och slutligen förändras i interaktionen med andra människor.20  

 

Bernstein beskriver kunskapers socialisationsinnehåll, dvs. den kommunikation som sker i en 

pedagogisk situation för en pedagogisk diskurs. Detta begrepp kommer att användas för 

analysen av uppsatsens empiriska material. Viktiga begrepp i analysen är begreppen 

klassifikation och inramning som betecknar karaktären på den pedagogiska diskursen.21 

Uppsatsen kan därmed anses ha en läroplansteoretisk förankring. 

 

Bernstein teorier är i likhet med annan läroplansteoretisk forskning influerade av Marx 

sociologiska analys av att samhället är uppdelat i ekonomiska och kulturella klasser samt 

Foucaults studier om makt.22 Detta innebär konkret en insikt om att en människas 

grupptillhörighet definieras av var denne befinner sig i produktionshierarkin, vilket i en vidare 

mening utgör grunden för samhällets sociala struktur.23 De olika sociala grupperna utmärker 

sig själva genom att anamma specifika former av kommunikation, där makt manifesteras 

genom att gruppens individer rent språkligt befinner sig på en högre abstrakt specialiserad 

nivå. Makt utövas i interaktioner mellan olika sociala grupperingar som kan vara exempelvis 

kulturella, ekonomiska, etniska, diskursiva eller yrkesmässiga och där den dominerande 

grupperingens kommunikationsmönster blir legitim. Detta innebär att samhällets 

eftersträvansvärda och legitima ideal, kunskaper och värden är det samma som den 

dominerande sociala gruppens vilket i relation till  skolans reproducerande roll innebär att det 

är denna grupps ideal som ska reproducerar till nya medborgare.24 I en didaktisk mening får 

detta som konsekvens att medlemmar ur den dominerande gruppen också kommer att ha 

lättare att ta till sig den kunskap som skolan presenterar, medan individer längre ner i 

produktionshierarkin får sämre förutsättningar.25 

 

                                                
20 Bernstein, Basil (2003) Class, codes and controll, Vol 4: The structuring of pedagogic 
discourse. London: Routledge  
21 Hoadley, Ursula (2006) “Analysing pedagogy: the problem of framing” i Journal of 
education, No. 40, 2006. Sid 17. 
22 Schwartz (2013) Sid 22 
23 Bernstein, B. (2000). Pedagogy, symbolic control and identity: theory, research, critique. 
Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers. 
24 Bernstein (2000) 
25 Bernstein (2000) 
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Sammanfattningsvis skapas och reproduceras alltså människors handlande i symbios med 

rådande strukturer men att människan i den sociala interaktionen också har förmåga att 

förändra dessa. I skolans värd kan detta studeras genom att undersöka vilken pedagogisk 

diskurs som läraren, eller skolan, verkar inom för att i sin tur får en bild utav på vilket sätt och 

med vilka medel som elever fostras till att bli demokratiska medborgare. Således är inte bara 

vad eleverna får lära sig intressant utan också med vilka medel och hur maktutövningen 

gestaltas i relationen lärare-elev. Bernsteins förståelse av begreppet makt, men också diskurs, 

vilar på Michael Foucaults arbeten där makt inte är en individuell egenskap, utan snarare en 

kompassriktning för mänskligt handlande och således föränderligt till sin karaktär.26 

 

3.1 Diskurs  
Diskurs är ett annat begrepp som är centralt för den analytiska förståelsen i denna uppsats. 

Diskurs är ett begrepp som tillhör den poststrukturalistiska teoribildningen som tillämpas vid 

analys av mänsklig kommunikation, policys mm i talad eller textad form.27 Detta gör att 

teorins applicerbarhet vid dataanalys är bred och till skillnad från exempelvis text- eller 

samtalsanalys, så är diskursanalys lämplig att använda inom olika empiriska material och 

samhällsvetenskapliga discipliner. Definitionen av diskursteorin är lika bred som 

användbarheten, vilket gör att en konkret begreppsförklaring är besvärlig och för omfattande 

för föreliggande uppsats att företa sig. Men kortfattat kan sägas att diskurs är en 

konstruktivistisk metod för att undersöka vilken version av verkligheten som medlemmar i en 

studerad miljö uttrycker.28  

 

Människans tankeprocesser styrs med hjälp av språk och ser olika ut beroende på i vilken 

miljö eller social domän människan verkar inom, därför finns olika språkliga regler och 

mönster som återspeglas i skilda diskurser. Diskurser konstruerar den sociala världen 

människan verkar inom och diskurser konkurrerar med varandra om att uppnå hegemoni, 

alltså en form av herravälde gentemot andra.29 Vidare innebär detta en slags tyst konsensus 

över vad som är möjligt att tala, tänka och var auktoriteten inom de olika domänerna finns, 

vilket gör att där vissa människor har ett naturligt tillträde till gruppen, kan andra utanför 

                                                
26 Schwartz (2013) Sid 27-28 
27 Bryman, Alan (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber, Sid 474-475  
28 Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och 
metod, Lund, studentlitteratur. Sid 13. 
29 Jørgensen & Phillips (2000) Sid 13. 



 12 

diskursen nekas tillträde.30 Diskursanalysen erbjuder alltså en momentan beskrivning av den 

talande eller textande människans förståelse av sin egen värld och dennes plats inom den. 

Michel Foucaults förståelse, som också Bernsteins teorier vilar på, är att diskurs är ett sätt att 

undersöka vilka språkliga kategorier en människa använder sig för att beskriva ett objekt, 

vilket då ger en insikt i människans förståelse av objektet i sig.31 

 

En vanlig kritik av diskursanalys, förutom att definitionen av diskurs är så varierande som 

ovan beskrivet, är att gränserna mellan en diskurs och nästa är abstrakt och kan upplevas för 

godtycklig och varierande beroende på författaren.32 Detta gör att exempelvis en kritisk 

diskursanalys kan användas för att förstärka politiska eller ideologiska utgångspunkter hos 

författaren. Ett synsätt som kontrar denna kritik kan vara att istället se diskurs som ett 

analytiskt verktyg för forskaren att skapa en undersökningsram i, snarare än ett sätt att 

beskriva verkligheten.  

 

3.2 Pedagogisk diskurs 
Bernstein använder sig av diskursbegreppet på ett specifikt sätt för att tolka vad som sker i 

pedagogiska situationer. Bernstein menar att undervisning handlar om att överföra en specifik 

diskurs, som han definierar som en pedagogisk diskus. Den pedagogiska diskursen formas 

genom lärarens bakgrund, läroplaner samt samhällets förväntningar och kunskapsideal som 

tillsammans präglar undervisningens innehåll och överföring. Således innehåller den 

pedagogiska diskursen det som överförs i den sociala interaktionen med eleverna samt hur 

examinationerna är utformade. Den pedagogiska diskursen kan beskrivas och analyseras med 

begreppen klassifikation och inramning (se nedan).33 Den pedagogiska diskursen är i sin tur 

uppbyggd av två olika diskurser som är integrerade i varandra, den instruerande som är 

inbäddad i den regulativa. Den instruerande diskursen syftar på kunskaps(ämnes)-innehållet i 

undervisningskontexten vilka ger elever färdigheter och kunskaper och den regulativa 

diskursen skapar relationer, ordning och identiteter.  

 

Bernstein skriver att den pedagogiska diskursen som framträder genom provuppgifter och 

examinationer kan betraktas som en kondensering av denna diskurs, eftersom det är i 

                                                
30 Ball (2006)  
31 Bryman (2008) Sid 474-475 
32 Jørgensen & Phillips (2000) Sid 137. 
33 Schwartz (2013) Sid 25-27 
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examinationerna som såväl kunskapsinnehållet (den instruerande diskursen) och hur denna 

kunskap ska läras in och visas upp.34 Denna kunskap utgör också ofta grunden för 

bedömningen av eleverna vilket innebär att den är ”kvittot” för att eleven uppnått 

undervisningens mål. Bernstein menar att examinationerna på så sätt visar vilka kunskaper 

som är de mest legitima i undervisningen, och som därmed betraktas som de mest centrala 

och viktiga.35  

 

Den instruerande diskursen kan innehålla en kunskapsstruktur som antingen är horisontal eller 

vertikal vilket innebär att den kunskapsstruktur som framgår i examinationer eller lärarens 

undervisning är atomistisk (horisontell) eller holistisk (vertikal) till sin karaktär.36 Den 

horisontella kunskapsstrukturen kan jämföras med begreppet vardagskunskaper eller praktiska 

kunskaper vilket innebär att den  är fragmenterad och knuten till det kontext där den används 

vilket innebär att denna kunskapsform är lokal och är svårare för eleven att använda sig utav 

utanför klassrummet. Denna kunskapsform är därmed mindre generell och är därmed 

beroende av den kontext där de lärt sig den. Vertikala kunskapsformer är mer abstrakta och 

generella, och därmed mer allmängiltiga. Kunskapsformen kan jämföras med vetenskapliga 

kunskap eller teoretisk kunskap som ofta överförs genom utbildning och som kan anvädas i 

olika kontext37  Skola och utbildning syftar således till att utveckla vertikala 

kunskapsdiskurser. 

 

3.3 Klassifikation 
Bernstein använder två begrepp för att förklara hur den pedagogiska diskursens 

maktpositioner manifesteras och överförs i den sociala kommunikationen i klassrummet. 

Begreppet klassifikation (classification) är det ena och detta begrepp återfinns både på makro- 

och mikronivå. På makronivå handlar det om samhällets uppdelning i sociala hierarkier 

(klasser) och vilka diskurser som manifesteras i de olika klasserna, hur de instansierar sig mot 

varandra och hur makt uttrycks. 38 På mikronivå handlar klassifikation om de strukturella och 

organisatoriska aspekter av makt i interaktioner mellan grupper, som i 

utbildningssammanhang kan vara akademiska discipliner, ämnen, lärare och elever.  

 

                                                
34 Bernstein, Basil (2000) Sid 36.  
35 Bernstein, Basil (2000) Sid 17. 
36 Bernstein (2000) Sid 157 
37 Bernstein (2000) Sid 161 
38 Hoadley (2006) Sid 17 
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The distribution of power is considered to maintain, reproduce, and legitimatize 

the position within any social division of labor, whether the social position is that 

of the mode of production, the modality of education, family or gender. In the 

case of school we would be concerned with the social division of labor of 

teachers, administrators, discoursive practices, contexts, acquires, together with 

the social division of pedagogical practices.39  

Klassifikationen i klassrumssituationen kan enligt Bernstein vara antingen stark eller svag, 

vilket visar sig i studier av hur makt fördelas och uppenbaras i interaktionen mellan lärare och 

elev. En stark klassifikation innebär att gränserna mellan kategorierna (som lärare-elev) är 

tydliga och distinkta, vilket konkret kan betyda att en strikt arbetsdelning mellan dem är 

framträdande.40 Vidare kan en stark klassifikation mellan ämnen innebära att 

ämnesövergripande studier inte är vanligt förekommande i undervisningen. Om en stark 

klassifikation ska upprätthållas mellan kategorier och återskapas innebär detta att specifika 

diskurser och maktstrukturer blir synliggjord i interaktionen mellan kategorierna.41 På 

motsvarande sätt kan en svag klassifikation visa på en högre andel ämnesintegration i 

undervisningen samt att relationen mellan lärare-elev är mer jämlik. 

 

3.4 Inramning  
Det andra begreppet som förklara hur maktpositioner överförs i sociala situationer är 

begreppet inramning (framing) som syftar på de principer som reglerar den sociala 

interaktionen. Inramning syftar därmed till hur mycket kontroll lärare respektive elev har över 

ämnesinnehållsurval, turordning, tider för examination och inlämning, klassrumsattityder men 

också klädsel.42 

 
Framing refers to the degree of control teacher and pupil possess over the 

selection, sequencing, pacing and evaluation of the knowledge transmitted and 

received in the pedagogical relationship.43  

Då lärande sker i interaktionen mellan lärare och elever innebär detta att undervisningen styrs 

av på vilket sätt de sociala förhållandena tar sig uttryck i den sociala interaktionen i 

                                                
39 Bernstein (2003) Sid 99 
40 Bernstein 2003 sid 11.  
41 Schwartz (2013) 24-25 
42 Bernstein 2003 sid 11 
43 Bernstein, Basil (1975) Class, codes and control volume 3: towards a theory of educational 
transmissions. London: Routledge. Sid 88.  
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exempelvis klassrummet. Är inramningen stark så har eleven ingen kontroll över urvalet av 

kunskapsinnehållet, turordning vid sociala interaktioner, tider för examination och inlämning 

och har då få eller inga möjligheter att påverka undervisningen. Om inramningen är svag så 

finns det i stället större möjligheter för eleverna att påverka stoffinnehåll, undervisningen, 

samt examinationer.44 Således går det genom att studera en lärares examinationsuppgifter att 

få en bild av hur makt uppenbaras för eleverna av läraren. Om examinationen innehåller 

konkreta frågor som kräver ett svar, är inramningen stark. Men om examinationer istället låter 

eleven själv söka varierade svar och med varierade medel är detta en form av svag inramning.  

 

För att sammanfatta anger begreppet klassifikation hur förhållandet mellan undervisningens 

kategorier manifesteras och inramning beskriver hur överföringen av kunskap går till i 

klassrummet. Dessa två begrepp bildar tillsammans något som Bernstein anger som 

undervisningens modalitet.45   

 

3.5 Synlig/osynlig pedagogik och modalitet 
Tre andra viktiga och snarlika Bernsteinianska begrepp är synlig och osynlig pedagogik samt 

modalitet som används för att beskriva undervisning. Bedrivs undervisningen i klassrummet 

med hjälp av synlig pedagogik är klassifikationen och inramningen, alltså modaliteteten, 

stark. En osynlig pedagogik kännetecknas på motsvarande sätt av en svag klassifikation och 

inramning eller svag modalitet.46  

 

Förutom att beskriva klassifikation, inramning och modalitet, är synlig respektive osynlig 

pedagogik viktiga begrepp, i synnerhet i ett socialt reproduktionsperspektiv. En synlig 

pedagogik kan, som redan angetts ovan, sägas kännetecknas av en stark klassifikation och 

inramning, det vill säga att både innehåll och utförande är tydligt klassificerat och därmed 

tydligt för eleven och i utbildningssituationen. En osynlig pedagogik utmärks på samma sätt 

av en svag klassifikation och inramning.47  

 

Synliga respektive osynliga pedagogiker förekommer inom en mängd olika institutionella 

sammanhang, förutom skolan exempelvis inom föreningar (sport, kultur etc) och inom 

                                                
44 Bernstein (2003) sid 11 
45 Schwartz (2013)Sid 32-33 
46 Schwartz (2013) Sid 24 
47 Bernstein (2003) Sid 201 
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familjen, och barnen socialiseras in i att tolka och förstå, och hantera, olika former av 

(synlig/osynlig) pedagogik. Även här ser han förhållandet mellan familjer, social grupp 

(klass) och skolan, och menar att familjer som agerar utifrån synliga koder har svårare att 

hantera en skolsituation där osynliga koder dominerar, och där det är oklart vad som krävs i 

form av kunskapstillägnelse och beteende. Bernstein menar också, i jämförelse med 

utvecklade och begränsade koder, att barn från medelklasshem generellt förbereds bättre för 

en osynlig pedagogik jämfört med barn från arbetarklasshem. På så sätt har barn från 

arbetarklasshem en fördel vid användandet av en synlig pedagogik. Å andra sidan, hävdar 

dock Bernstein, att en synlig pedagogik tenderar att synliggöra skillnader mellan barn, i allt 

från att systemet innebär att enskilda resultat synliggörs till att skolan organiseras utifrån 

segregerande principer (jämför parallellskolesystemet).  

 
A visible pedagogy will always place the emphasis on the performance of the 

child, upon the text the child is creating and the extent to which the text is 

meeting the criteria.48  

 

Sammanfattningsvis hävdar Bernstein att skolan är en institution som bygger på 

medelklassvärderingar och medelklassagerande, vilket innebär att skolan, även på detta sätt, 

bidrar till social reproduktion.49 

 

3.6 Demokrati i läroplanen  
I mitt examensarbete i pedagogik företogs en diskursanalys av bland annat den svenska 

läroplanen för gymnasieskolan. I analysen framkom det läroplanen kunde sägas vila på en 

stark demokratisk läroplansdiskurs.50 Att läroplanen lägger stor vikt vid demokrati och 

demokratisk förståelse görs klart redan inledningsvis där det anslås att skolan vilar på 

demokratins grund.51 Vidare ska också demokratiska värderingar, så som; 

 

                                                
48 Ibid 
49 Bernstein 1990, 1996 
50 Arvidsson, Gustaf (2017) Nyckeln till individens frihet. C-uppsats i pedagogik. Högskolan i 
Halmstad. Sid 38 
51 Skolverket (2011) Sid 5 
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.52   

Andra demokratiska kunskaper som alla elever verksamma i gymnasieskolan ska tillgodogöra 

sig är kunskaper om demokratins institutioner vilket ska främja ett deltagardemokratiskt 

perspektiv där eleverna rustas inför att i framtiden bli aktiva medborgare.53 Vidare ska också 

eleven kunna orientera sig i en komplex verklighet och utveckla sin samtidförståelse utifrån 

en historisk kontext. Att applicera detta till Bernsteins teorier innebär att demokrati ska läras 

ut så att eleverna ges möjlighet att utveckla en vertikal kunskapsstruktur, för att främja att 

eleverna också kan använda dessa kunskaper i sitt aktiva medborgarskap. Detta innebär att de 

utvecklar en holistisk förståelse för begreppet för att sedan kunna uttrycka denna kunskap i ett 

aktivt demokratiskt deltagande. Vidare är också läroplanens intention att demokratibegreppet 

ska förstås utifrån en ämnesintegrerad ansats vilket gör att den instruerande diskursen i 

läroplanen är svagt klassificerad. Emellertid innebär skolans uppdrag att fostra demokratiska 

medborgare också att samhällskunskapsläraren har ett tydligt ansvar i implementerandet av 

detta läroplanspolitiska uppdrag.54  

 

4. Forskningsläge 
Att intervjua lärare om deras undervisning och sedan jämföra med deras examinationer får 

anses vara ett vanligt förekommande metodiskt upplägg. Dock ger denna form av 

diskursanalys en strukturalistisk beskrivning av lärarens arbete vilket kan ge en djupare 

förståelse av empirin. Ett sätt att implementera diskursanalys är att använda sig utav Basil 

Bernsteins teorier om den pedagogiska diskursen. Hur sådan forskning går till och vilka 

studier som föreliggande uppsats vilar sig mot, redovisas nedan. 

 

4.1 Tidigare forskning  
I Carina Hjelmérs avhandling ”Leva och lära demokrati?” undersöks demokratisk fostran i två 

gymnasieklasser med fokus på makt ur ett köns och klassperspektiv.55 Hjelmér har studerat 

dels en klass från det yrkesförberedande Barn- och fritidsprogrammet samt det 

studieförberedande Naturvetenskapsprogrammet eftersom dessa inriktningar ofta har olika 

                                                
52 Skolverket (2011) Sid 5 
53 Johansson, Jörgen (2014) Styrdokument i samhällskunskap, Högskolan i Halmstad. Sid 4 
54 Johansson (2014) Sid 7 
55 Hjelmér, Carina (2012) Leva och köra demokrati? – En etnografisk studie i två 
gymnasieprogram. Avhandling, Umeå Universitet. Sid 5 
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sammansättning beträffande kön- och klasstillhörighet. Utgångspunkten är att barn från 

arbetarklass oftare tenderar att läsa yrkesförberedande program, så som Barn- och 

fritidsprogrammet, vilken också har en högre koncentration av flickor än pojkar.56 I det 

studieförberedande naturvetenskapliga programmet återfinns emellertid ofta en högre andel 

barn med medelklassbakgrund och en jämnare könsfördelning. Hur påverkar så dessa 

skillnader undervisningen i demokrati och möjligheten till inflytande över undervisningens 

förfarande? Enligt de tidigare studier som författaren anför har undervisning i demokrati på 

naturvetenskapliga program oftast överlämnats åt läraren, eftersom eleverna ansett detta är 

den mest effektivaste undervisningsformen. I Barn- och fritidsprogrammet har eleverna 

emellertid gemensamt deltagit aktivt i utformningen av kursens innehåll och arbetsmetoder.  

 

Studien är gjord utifrån en etnografisk metod där författaren under en längre period utfört 

observationer, intervjuer och dokumentanalys för att få en nyanserad och komplex bild av 

problemområdet.57 I analysen har sedan ett teoretiskt ramverk som utgår från Basil Bernsteins 

teorier om makt och kontroll tillämpats genom begreppet klassifikation, som antingen 

beskrivs som svag eller stark.58 I en svag klassifikation är maktordningen mellan lärare och 

elev otydlig, det vill säga att lärare och elev deltar på mer lika villkor i 

undervisningssituationen. I den starka klassifikationen är däremot undervisningen av tydlig 

hierarkisk karaktär där förhållandet lärare-elev befästs genom tydliga gränser och att 

undervisningen utgår från lärarens intentioner. Således är maktstrukturen mellan lärare elev i 

den starka klassifikationen av tydlig karaktär. Begreppet inramning är likaså en central del av 

studien och innefattar kunskapens överförelseprocess, alltså själva lektionsinnehållet och på 

vilket sätt det lärs ut.59 Precis som klassifikation kan inramning också vara svag eller stark. En 

stark inramning innebär att läraren har mer eller mindre total kontroll över vad som 

undervisas och hur det kommuniceras. En svag inramning innebär att eleverna har möjlighet 

att påverka lektionsinnehållet att ta olika riktningar och inflytandet därmed är större.  

 

Resultaten visade att undervisningen i samtliga ämnen skilde sig åt beträffande arbetsformer, 

examinationer och övriga uppgifter. I BF-klassen var inramningen och klassifikationen 

                                                
56 Hjelmer (2012) Sid 5-6 
57 Hjelmér (2012) Sid 43 
58 Hjelmér (2012) Sid 13-14 
59 Hjelmér (2012) Sid 13-15 
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generellt sett svag, det vill säga att riktlinjerna var få och genomgångar i regel korta.60 

Vanliga examinationsformer var främst grupparbete vilket både elever och lärare föredrog 

som arbetssätt. I NV-klassen befanns däremot klassifikationen och inramningen vara stark i 

de flesta ämnen, vilket kännetecknades av tydliga genomgångar och riktlinjer samt angivna 

tidsramar för varje arbetsmoment. Examinationsformerna var till största del bestämda utav 

lärarna och bestod vanligtvis utav skriftliga individuella prov och rapporter. Beträffande 

inflytande så visade studiens resultat att NV-klassens elever i större grad an BF-klassen var 

benägna att försöka påverka ämnesinnehållet. Detta kan delvis ha att göra med BF:s mindre 

optimistiska inställning till kunskap utanför kärnämnet men också förväntningarna på deras 

prestationer.61  

 

Inom ämnet samhällskunskap fann författaren vissa avvikelser från skolsnittet beträffande 

arbetsformer. Undervisningen i demokrati skedde oplanerat, marginaliserat och oreflekterat i 

de båda klasserna eftersom undervisningstiden upplevdes vara knapp.62 I NV-klassen befanns 

klassifikationen och inramningen vara svag i förhållande till övriga ämnen, vilket besvärade 

eleverna som var vana vid motsatsen.63 Genomgångarna i demokratiavsnittet var få och korta 

och präglades av otydlighet både beträffande vad som skulle utföras under lektionen och hur 

detta i slutändan skulle examineras.  

 

Torbjörn Lindmark har i sin avhandling ”samhällskunskapslärares ämneskonceptioner” 

undersökt hur gymnasielärare i ämnet samhällskunskap planerar och utför sin undervisning.64 

Avhandlingen syftar alltså till att undersöka lärares tankar kring samhällskunskapsämnet och 

hur dessa sedan realiseras i klassrummet och vid examinationer vilket mynnar ut i en 

ämnesförståelse, så kallad ämneskonception. I ett vidare syfte vill författaren också studera 

om det föreligger någon eventuell korrelation mellan individuella lärares bakgrund, såsom 

socioekonomisk och den uttryckta ämneskonceptionen.65  

 

                                                
60 Hjelmér (2012) 118-119 
61 Hjelmér (2012) Sid 123-128 
62 Hjemér (2012) Sid 183  
63 Hjelmér (2012) Sid 141-146 
64 Lindmark, Torbjörn (2013) Samhällslärares ämneskonceptioner, Avhandling, Umeå 
Universitet. Sid 1 
65 Lindmark (2013) Sid 7 
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Författaren använder sig av både kvantitativ och kvalitativ metod vid insamling och analys av 

det empiriska materialet.66 Insamlingen skedde med hjälp utav bland annat enkäter, intervjuer 

och examinationsuppgifter från de intervjuade lärarna. Att använda sig utav en spridd 

variation av empiriskt material anser författaren vara en styrka eftersom detta ger ett djupare 

forskningsunderlag och att en mer komplex bild av lärarnas ämneskonceptioner framträder. 

Vidare ger detta ett djupare underlag vid jämförelse till tidigare studier och teorier.67 I 

avhandlingens analytisk-teoretiska ramverk används liksom i Hjelmérs studie Basil 

Bernsteins tankar om koder, klassificering och inramning.68 Koder kan beskrivas som 

antingen integrerad eller sammansatt där en sammansatt kod betyder att ämnesundervisningen 

är starkt separerat från övriga ämnen och relationen lärare-elev är hierarkiskt uppbyggd vilket 

konkret innebär att läraren har kunskaperna och att eleverna ska erhålla dessa.69 Den 

sammansatta koden innebär därmed att den pedagogiska diskursen har en stark klassifikation 

och inramning. I den integrerade koden är ämnesintegration vanligt förekommande och 

relationen lärare-elev mer jämbördig, vilket kan översättas som svagt inramat och 

klassificerat. Då inramningen kring själva ämnet samhällskunskap är relativt svag, dvs att 

riktlinjerna för vad och hur ämnet ska avhandlas i klassrummet är få, innebär detta att lärarens 

tolkningsutrymme och pedagogiska frihet är relativt stor i lärandesituationerna. Därför är 

lärarens ämnesförståelse och personliga bakgrund helt avgörande för på vilket sätt som 

samhällskunskapen kommuniceras till eleverna. Således blir Bernsteins teorier relevanta i 

analysen av hur samhällskunskapsämnet kommuniceras till eleverna och med vilka riktlinjer, 

arbetsmaterial och examinationsform detta sker.  

 

Resultatet visade att lärarnas ämneskonception, alltså undervisningsintentioner, enligt 

Bernsteins terminologi präglas av integrerad kod med ämnesintegration och både svag 

klassifikation och inramning.70 I intervjuerna framhåller lärarna att det är viktigt att elevernas 

behov och intressen kommer till uttryck och tillåts påverka undervisningen både beträffande 

arbetsformer samt innehåll. Lärarna uttryckte också att eleverna får ta andra ämnen till hjälp 

för att besvara frågor och ta ställning i samhällsproblem. Däremot skilde sig lärarens 

undervisningsintentioner och examinationsformer åt i en Bernsteinianskt kontext. 

                                                
66 Lindmark (2013) Sid 40 
67 Lindmark (2013) Sid 40 
68 Lindmark (2013) Sid 20-21 
69 Lindmark (2013) Sid 20-21 
70 Lindmark (2013) Sid 159-161 
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Examinationsformerna, oftast skriftliga prov, kännetecknades av en sammansatt kod med 

stark klassifikation och inramning. I proven ombads eleverna visa sina kunskaper beträffande 

samhällets uppbyggnad och funktion genom att definiera begrepp och återge fakta.71  

 

I artikeln ”En trygg och framgångsrik skola” undersökt med hjälp av Bernsteins verktyg för 

analys den pedagogiska diskursen i fyra västsvenska landsortsskolor. Genom att sammanfoga 

diskurserna som framgår genom intervjuer med lärare, elever och rektorer blir vad författarna 

kallar för ”skolans pedagogiska identitet” synlig.72 Studien syftar alltså till att undersöka 

vilken identitet som är den dominerande pedagogiska diskursen på varje skola, vilken i sig 

genereras från de intervjuades föreställning om ”den goda pedagogiken” eller ett eftertraktat 

utbildningsideal. Vidare vill också författarna utveckla begreppet pedagogisk identitet som 

utbildningssociologiskt analysverktyg. Analysverktyg utgörs av det av Bernstein utvecklade 

fyrfältsmodellen över olika pedagogiska praktiker, vilket kan beskrivas som en 

läroplansteoretisk översikt över fyra olika framträdande pedagogiska diskurser i skolan.73 

Verktyget kan beskrivas som en kvadrat uppdelat i fyra fält, där de två översta fälten 

representerar progressiv-, respektive konservativ pedagogik och de två nedersta osynlig och 

synlig radikal pedagogik. Den progressiva diskursen kommer ursprungligen från Piaget 

teoretiska antaganden och kan beskrivas som informell undervisning med fokus på elevers 

behov och mognad samt att prestation och bedömning har en nedtonad roll. Skinners 

konservativa pedagogik kan anses vara motsatsen till progressivitet och anammar istället ett 

ideal baserat på formell undervisning, ordning och uppförande samt prestation och 

bedömning. Den osynliga radikala utgår liksom den progressiva från informell undervisning, 

alltså att relationen lärare-elev är jämställd men är radikal på så vis att den distanserar sig från 

bedömning och prestation. Den synliga radikala kan sammankopplas med den konservativa 

diskursens formella undervisning fast med ett tydliggörande av lärare vad som kan bedömas 

vara av god kvalité.74 Författarna lägger också till en femte pedagogisk diskurs, den 

neoliberala, som frångår de kollektivistiska diskurserna och istället fokuserar individuella 

prestation, målmedvetenhet, ansvar mm.  

 

                                                
71 Lindmark (2013) Sid 159 
72 Norlund, Anita. Dimenäs, Jörgen. Kolback, Kerstin & Wede, Christer (2013) ”En trygg och 
framgångsrik skola – pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor” i Utbildning & 
Demokrati, vol 22, Nr 2, 81-104.  
73 Norlund et. Al. (2013 Sid 83-85.  
74 Norlund et. Al. (2013) Sid 96-99 
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Studiens resultat pekar på att den vanligaste pedagogiska identiteten, eller diskursen, är 

progressiv och den näst mest dominerande är den neoliberala. Resultatet kan förklaras med att 

lärarnas klassbakgrund som medelklass gör att ett progressivt utbildningsideal ses som mer 

eftertraktansvärt hos de intervjuade lärarna.  

 

Lindblad och Sahlström har undersökt hur lärandets inramning yttrar sig i 

klassrumsinteraktionen genom att ta hänsyn till vilka ramfaktorer som styr undervisningen.75 

Den läroplansteoretiska ramfaktorteorin utvecklades av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren 

som en vidarekonstruktion av inramningsteorin. Studiens utgångspunkt är sociologiskt 

förankrat på så vis att undervisning antas vara en socialt konstruerar process som skapas i 

lärandeaktörernas tolkning av verksamhetens uppdrag, dvs skolan.76 Detta innebär att 

undervisningen alltid sker med yttre ramar som exempelvis läroplaner, skolledning och 

samhällets förväntningar, men också med inre ramar så som lärarens bakgrund, politiska 

övertygelse, utbildning mm. Således står ramfaktorteorin nära och är influerade Bernsteins 

teorier om klassifikation och inramning vilka studien också ämnar undersöka i 

klassrumsinteraktionen. Med utgångspunkt ur undersökningens teoretiska ramverk syftar 

artikeln till att göra en jämförande analys av klassrumsinteraktion vid två olika tillfällen, år 

1973 och 1993–95, alltså med 20 års mellanrum. Det empiriska grundlagret är fyra inspelade 

lektioner i en högstadieklass från år 1973 vilka har kompletterats med nya inspelningar under 

1993–1995 i främst So-ämnen på högstadiet.77 Lektionerna är av blandad karaktär, 

genomgångar, arbetslektioner och ”blandlektioner”.  

 

Artikelns resultat visar att klassrumsinteraktionen skiljer sig stort mellan mättillfällena.78 Den 

senare avslöjade en mycket svagare inramning beträffande arbetstakt och elevinflytande under 

lektionstid. Dock såg författarna att elevernas inflytande över vad de ska lära sig och hur detta 

senare ska examineras inte har förändrats mellan de olika mätningarna. Större fokus lades på 

läromedlen 1993 än 1973 och relationen lärare-elev var mer integrerad vid det senare 

mättillfället.  

 

                                                
75 Lindblad, Sverker & Sahlström, Fritjof (1999) ”Gamla mönster och nya gränser – Om 
ramfaktorer och klassrumsinteraktion” i Pedagogisk forskning i Sverige, ÅRG 4, Nr 1, s 73-
92.  
76 Lindblad & Sahlström (1999) Sid 75-77 
77 Lindblad & Sahlström (1999) Sid 83-84 
78 Lindblad & Sahlström (1999) Sid 86-87 
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5. Metod och genomförande  
Studien kommer att analytiskt bygga på Basil Bernsteins teorier om pedagogiska diskurser, 

vilken undersöks genom semistrukturerade intervjuer med fem samhällslärare samt analys av 

deras examinationsdokument i demokrati på en västsvensk gymnasieskola, fiktivt kallad 

västsvenska gymnasiet.   

 

Föreliggande kvalitativa studie syftar därmed till att undersöka vilka pedagogiska diskurser 

som framträder när samhällskunskapslärare på en västsvensk gymnasieskola talar om hur de 

undervisar om demokratibegreppet samt vilka diskurser som framträder genom 

undervisningens examinerande moment. Datainsamlingen kommer att ske genom 

semistrukturerade intervjuer med fem samhällslärare samt analys av deras 

examinationsdokument i demokrati på en västsvensk gymnasieskola, fiktivt kallad 

västsvenska gymnasiet. Genom att samtliga samhällslärare på gymnasieskolan deltar i 

undersökningen ämnar studien inte bara belysa eventuella skillnader mellan hur 

samhällskunskapslärare bedriver sin undervisning i demokrati, utan också att kartlägga 

undervisningen i samhällskunskap på hela skolan. 

 

5.1 Metod för insamling 
De fem medverkande lärarna intervjuades med hjälp av utav semistrukturerade intervjuer. 

Detta är ett mellanting mellan strukturerade intervjuer där tidpunkt, frågor och andra 

omständigheter är det samma vid varje intervjutillfälle och ostrukturerade intervjuer där 

intervjun är mer fri och utan specifika frågor, förutom teman.79 Den semistrukturerade 

intervjun har en intervjuguide som stöd, men intervjuaren tillåts gå ifrån manus eller ställa 

frågorna i olika följd allteftersom det passar. Likaså behöver inte miljöer eller andra 

omständigheter vara det samma vid alla intervjutillfällena. Denna intervjuform är vald på 

grund utav dess flexibilitet, då jag som intervjuare kan ställa följdfrågor för att få mer 

specifika svar eller följa upp intressanta trådar som kan dyka upp under intervjun gång. 

Dessutom kunde jag planera in intervjuerna allteftersom att de medverkande lärarna fick tid 

till dem. Frågorna är skapade efter genomgång av teori och tidigare forskning så att frågorna 

ska vara relevanta och bättre kunna spegla syftet. Samtliga intervjuer är inspelade under v 20 

år 2017 på västsvenska gymnasiet efter att skolans rektor gett klartecken för insamling av data 

på skolan den 28 april 2017.  

 

                                                
79 Bryman (2008) Sid 414-415 
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De fem intervjuerna spelades in med hjälp utav dator och transkriberades sedan. Detta 

tillvägagångssätt har flera positiva effekter, bland annat att det öppnar upp för 

sekundäranalys, samt att min egen analys underlättas eftersom svaren är nedskrivna på 

papper.80 Detta får också effekten av att jag kan analysera varje svar utan att ta hänsyn till 

tonfall eller annat som kan påverka min uppfattning av vad som sägs. 

 

I samband med intervjuerna informerades också lärarna att det de kommer säga behandlas 

med sekretess, alltså att ingen kommer kunna identifiera vare sig skolan eller läraren. Detta 

togs upp i inspelningen och respondenternas förståelse av detta är således dokumenterat.81  

 

5.2 Metod för analys  
I analysen används Basil Bernsteins teoretiska begrepp för att beskriva och analysera den 

pedagogiska diskursen. Efter inläsning av tidigare forskning och genomgång av föreliggande 

uppsats empiriska material har några gemensamma tematiska svar lokaliserats i intervjuerna. 

Dessa kommer att fungera som analytiska teman för att ytterligare konkretisera vad jag 

analyserat och för att skapa en röd tråd mellan de olika intervjuerna. Dessa teman, eller 

överskrifter, är kunskapssyn, elevsyn, samt undervisningssyn. Med kunskapssyn avses den 

som framgår i examinationsanalysen, alltså vilket kunskapsinnehåll som elever blir 

examinerade i. Med undervisningssyn menas de kunskaper som läraren säger sig lära ut i 

klassrummet och elevsyn är vilket inflytande och vilken plats elever tillåts ta i 

undervisningen. Varje tema analyseras därefter med Bernsteins teoretiska begrepp, 

klassifikation, inramning, synlig-, osynlig pedagogik och modalitet som beskrivs i uppsatsens 

teoretiska avsnitt.  

 

5.3 Urval och dokument 
Skolan där undersökningen är förlagd är vald utifrån två kriterier. Dels så ligger den i min 

bostadsorts närområde men det är också samma gymnasieskola där jag dels gjort min 

slutpraktik men också vikarierat. Fördelen är att jag redan hade tillträde till skolan, men också 

att studiens lärare och skolans rektor kunde känna tilltro till mig som intervjuare. 

Gymnasieskolan har getts det fiktiva namnet ”västsvenska gymnasiet” och är benäget i 

sydvästra Götaland i en varuproducerande kommun med ca 30 000 invånare. Skolan erbjuder 

                                                
80 Bryman (2008) Sid 428-429 
81 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 



 25 

både högskoleförberedande och yrkesförberedande utbildningar. Västsvenska gymnasiet har 

ett utpräglat demokratiarbete där det en gång per läsår anordnas ”demokrativecka” med 

inbjudna politiker och debatter, vilket kulminerar i ett skolval. Vidare har några program 

möjlighet att åka och besöka både riksdagshuset och EU-parlamentet. En gång per år 

anordnas också ett FN-rollsspel vilka eleverna ur samhällsprogrammen är delaktiga i. 

 

I och med att samtliga undervisande lärare på västsvenska gymnasiet deltog i studien 

behövdes inga kriterier ställas upp i samband med urval av lärare att intervjua. Detta speglar 

också studiens tredje frågeställning, att undersöka den pedagogiska diskursen på en hel 

gymnasieskola. De deltagande lärarnas examinationer i demokrati har också samlats in, efter 

att medgivande till detta lämnats i samband med intervjutillfället.  

 

5.4 Validitet och reliabilitet 
Med begreppet reliabilitet avses hur pass tillförlitlig en vald metod eller ett 

insamlingsförfarande är, alltså om studiens empiri och senare analys är utförda på ett sådant 

sätt att de vid likvärdiga mätningar går att verifiera.82 Begreppet validitet innebär att studien 

mäter det den säger sig mäta. Föreliggande studie syftar exempelvis till att undersöka 

pedagogiska diskurser kopplade till undervisning i demokrati. Ur ett validitetsperspektiv går 

det således att fråga sig om den valda metoden är lämplig i förhållande till syftet. Ett sätt att 

undersöka studiens validitet och reliabilitet kan vara att företa sig kompletterande studier för 

att prova metodens giltighet. Sådana metoder kan i detta fallet vara klassrumsobservation eller 

elevenkäter. Framträder samma resultat även där kan föreliggande studies kvalité styrkas. På 

grund av tidsbegränsade faktorer innehåller denna uppsats inte kompletterande studier med 

andra metoder än de som beskrivs. Att undersöka både lärarnas egen utsago om den företagna 

undervisningen samt deras examinerande uppgift i demokrati gör dock att undersökningens 

validitet stärks, då examinationsdokumenten ger en djupare inblick i lärarens pedagogiska 

diskurs och vilka legitima kunskaper som produceras genom dessa dokument.  

 

Vidare visar också studiens resultat att de kunskaper som läraren säger sig lära ut inte alltid 

återspeglas i de examinerade dokumenten. Detta bekräftar att undersökningens val av olika 

insamlingsmetoder har varit nödvändiga för att stärka reliabiliteten. Valet att spela in 

intervjuerna kan också innebära att reliabiliteten stärks, eftersom det öppnar för kritisk 

                                                
82 Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. Sid 101-102 
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granskning av tillvägagångssättet vid intervjutillfället men också att inspelningarna kan 

användas för att analyseras på nytt. 

  

Utifrån en positivistisk synvinkel är det rimligt att ifrågasätta reliabiliteten och validiteten 

gällande studiens valda insamlingsmetoder.83 Positivism är en vetenskapsteori där 

verkligheten förklaras genom mätbarhet samt att vägen till kunskap sker genom att observera 

eller experimentera.84  Eftersom en semistrukturerad intervju (istället för en strukturerad) har 

använts innebär detta att de omgivande förutsättningarna, så som frågeföljd, tidpunkt, stress, 

hunger mm för både intervjuare och intervjupersoner har varit olika. Den semistrukturerade 

intervjun innebär vidare att intervjuaren vid flera tillfällen kan frångå frågeschemat för att 

söka en djupare förståelse. Förutom dessa miljöaspekter är även en viss skicklighet hos 

intervjuaren avgörande för studiens resultat, då det är ett rimligt antagande att vid ett plötsligt 

byte av intervjuare kan det empiriska underlaget bli helt annorlunda.85 I kombination med 

komplexiteten av begrepp och teorier som exempelvis pedagogisk diskurs, makt och 

läroplansteori innebär detta att tolkande av data ankommer på vilken förförståelse (eller 

skicklighet) författaren besitter. Utifrån ovanstående problematik går det därmed att 

ifrågasätta studiens reliabilitet eftersom det mätbara är beroende av flera faktorer som alla 

måste samspela på exakt samma sätt för att samma resultat ska bli möjliga.   

 

Föreliggande studie anammar dock en kvalitativ/hermeneutisk ansats och därigenom är 

uppsatsens ambition att tolka och förstå uppfattningar, livsvärden och kulturer, snarare än att 

redovisa kvantitativa mätdata.86 Begreppet reliabilitet kan därför få en annan innebörd om de 

istället använts i en kvalitativ forskningskontext.87 Att en människa ändrar uppfattning, lägger 

till och tar bort information, glömmer eller tolkar minnen annorlunda är naturligt. Därför finns 

det uppenbara brister i det positivistiska argumentet att intervjuaren ska kunna vara utbytbar 

eftersom svaren alltid är annorlunda. Reliabiliteten hos en semistrukturerad intervju kan 

därmed, från ett kvalitativt/hermeneutiskt perspektiv, innebära att forskaren i samband med 

intervjuer är medveten om reliabilitetsproblematiken och använder frågor och följdfrågor på 

ett sådant sätt att miljöfaktorer kan kringgås.  

                                                
83 Hartman, Jan (2004) Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. Sid 103-107 
84 Hartman, Jan (2004) 104-105 
85 Patel & Davidsson (2003) Sid 102-106 
86 Ibid 
87 Ibid 
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Staffan Larsson beskriver i en artikel hur validitet kan uppnås genom att ta hänsyn till olika 

kvalitetskriterier.88 Ett av dessa är att det behöver finnas en intern logik, som innebär att en 

harmoni mellan frågeställningar, tidigare forskning, teori, begrepp, datainsamling och analys 

behöver vara närvarande för att en vetenskaplig text ska bedömas ha god kvalité eller 

validitet. Föreliggande studie har ambitionen att uppnå en intern logik genom att ha en tydlig 

struktur, att varje avsnitt ska vara välavvägt till innehåll och framställning samt att all 

presenterad information ska vara relevant i förhållande till syftet och inte uppfattas som 

överflödig.  Förutom detta, hanterar studien reliabilitetsproblematiken genom att redovisa 

centrala begrepp och teorier som undersökningen bygger på samt på vilket sätt de använts.   

 
5.5 Presentation av deltagande lärare. 
Lärare 1 är man, 49 år gammal och har arbetat som lärare i samhällskunskap sedan 1997, 

vilket vid intervjutillfället ger en erfarenhet på 20 år. Lärare 1 ger kurser i samhällskunskap på 

både studieförberedande och yrkesförberedande program men undervisar främst på skolans 

naturvetenskapliga program. Undervisar i samhällskunskap 1a1 och 1B.  

 

Lärare 2 är man, 62 år gammal och har arbetat som lärare sedan 1980, vilket ger en 

yrkeserfarenhet på 37 år. Läraren har haft både studieförberedande och yrkesförberedande 

elever men undervisar vid intervjuns tillfälle endast studieförberedande elever på 

samhällsprogrammet. Undervisar i samhällskunskap 1B, 2 och 3.  

 

Lärare 3 är man, 51 år och har en yrkeserfarenhet på 19 år. Läraren har haft både 

studieförberedande och yrkesförberedande elever men undervisar vid intervjuns tillfälle 

endast studieförberedande elever på estetiska programmet. Läraren undervisar i 

samhällskunskap 1B.  

 

Lärare 4 är kvinna, 47 år och har arbetat som lärare i 13 år. Läraren har haft både 

studieförberedande och yrkesförberedande elever men undervisar vid intervjuns tillfälle 

endast yrkesförberedande elever på Barn och fritid samt handelsprogrammet.  

 

                                                
88 Larsson, Staffan (2005) Om kvalitet i kvalitativa studier i Nordisk Pedagogik, Vol. 25, pp. 
16–35. Oslo.  
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Lärare 5 är man, 49 år och har arbetar som lärare sedan 1998, alltså 19 år. Läraren har haft 

både studieförberedande och yrkesförberedande elever men undervisar vid intervjuns tillfälle 

endast studieförberedande elever på samhälls- samt ekonomiprogrammet. 
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6. Analys 
Här nedan presenteras analysen av respektive lärares intervjusvar i kronologisk ordning samt 

deras examinationer i demokratimomentet. Först redovisas kunskapssynen, alltså det som 

framgår i analysen av provet och sedan följer svaren som gavs vid intervjutillfället. 

 

6.1 Lärare 1.  
 

Kunskapssyn  

Kunskapsinnehållet i Lärare 1:s skriftliga prov är av begreppskaraktär där eleven svarar rätt 

eller fel på begrepp. Exempel på detta ges redan i första frågan:  

 
När det gäller demokratins krav vad heter följande begrepp som passar till 

svaret?  

1. Det ska gälla vid val eller folkomröstningar. Om det exempelvis finns två förslag 

och det ena får 51 % röster vinner det förslaget mot det andra förslaget som fick 

49% av rösterna.  

Vidare exempel är fråga 5 och 7;  

 
5. Att vi väljer företrädare, som företräder dig på möten, vad kalla denna 

demokratiform?  

7. Vilka är de fyra svenska grundlagarna? 

Således framgår att den pedagogiska diskurs som framträder genom examinationsuppgiften 

består av en instruerande diskurs i lärare 1:s prov som är starkt klassificerad. Dvs att 

ämneskunskaperna som efterfrågas är tydligt kopplade till samhällskunskapen ämnesområde. 

Dessutom är inramningen stark vilket framträder genom den regulativa diskursen där de svar 

som efterfrågas är förutbestämda av läraren och inget utrymme ges till reflekterande svar eller 

öppna frågeställningar. Det sistnämnda indikerar också att den kunskapsstruktur som 

efterfrågas är av horisontell natur. Det vill säga att den inte sätts i något sammanhang utanför 

kontexten som i detta fall utgörs av provuppgiften.  

 

Elevsyn  

Lärare 1 ger eleverna lite utrymme till att kunna påverka lektionsinnehållet, vilket tyder på att 

den sociala relationen mellan lärare och elev är starkt inramat och klassificerat, dvs att rollen 
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som lärare respektive elev är tydlig och att läraren har kontroll över såväl ämnesinnehåll som 

kommunikation; 

 
Sen visar det sig hos de andra eleverna att de elever som får styra, det är typ två 

elever i varje klass, om man lämnar till dem att de får styra i alla ämnen eller för 

ofta, då ofta så är det att många elever inte gillar detta och då tycker de att det är 

bättre att du bestämmer på något vis, så va, så litar dem till det att man faktiskt är 

lärare och så va.  Så det här med eget val, det kan också vara en fälla för att det 

finns vissa också som har… en del får bestämma alldeles för mycket, de är 

alldeles för tongivande, och ibland kan dem tycka… det kan ju bli väldigt fel. 

Alltså det kan bli väldigt konstigt så! Men det är sådant som man upptäcker 

sedan, att i vissa klasser så går det bra men i andra så blir det helt fel. 

I: Så då blir det mer att vissa styr innehållet? 

L1: Ja, och att dem inte… alltså dom vill göra så lite som möjligt, på deras 

agenda är det att göra å lite som möjligt. Att dem inte har ett ärligt uppsåt att 

dom inte vill att ämnet ska bli så bra som möjligt eller att dom ska bredda sig 

utan mer hur man ska komma undan och sådana röster ska ju inte… ja det blir 

fel då helt enkelt. 

 

Lärare 1 har också återkommande resonemang om att eleverna har svårt att förstå 

ämnesinnehållet eller att få undan uppgifter i demokratiavsnittet, vilket exemplifieras nedan i 

ett resonemang om hur väl lärare 1:s uppgift i att jämföra de politiska partierna faller ut;  

 
L1: … och just det här att sammanställa och få ordning på vad tycker partierna? 

Dom bara… och så liksom så är det många… jaha det ska jag ha, och så typ i 

stort sett bara kopierar dom och klistrar in. Och så har jag sagt det att det får 

man inte göra för man måste ju förstå det som står liksom. Okej, man kan 

kopiera från en sajt, klistra in i sitt dokument och sen får man skriva om det med 

egna ord och sen så tar man bort det man kopierade då, va. Men du vet, många 

gånger så förstår dom egentligen inte vad som står, även om det står typ med 

stora bokstäver på partiets hemsida så. Det tycker jag… det är jobbigt faktiskt att 

dom faktiskt inte riktigt förstår. 

Här berättar lärare 1 att det är ”jobbigt” när eleverna inte förstår uppgifterna de är tilldelade 

och att eleverna har svårt att tolka och bearbeta texter. Detta kan härledas till en osynlig 
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pedagogik där innehåll och utförande är otydligt klassificerat och därmed otydligt för eleven i 

utbildningssituationen. Lärare 1 förtydligar:  

 
I (Intervjuare): Men det blir ingen… dom problematiserar inte så mycket då 

utan…? 

L1: nej, framför allt är det… ajo men egentligen naturligtvis dålig text där, men 

dom har svårt att egentligen förhålla sig till… dom ser vad det står men har svårt 

att förstå vad det egentligen innebär. Och också jämför med andra partier och 

vad det innebär. Men det är ju någonting som man pratar om och får bli en 

process framåt då va. Men det är svårt. 

En liknande elevsyn framkommer också vid frågan om han anpassar undervisningsinnehållet 

utifrån om han har en studieförberedande eller yrkesförberedande klass. Förutom att läraren 

nämner att i och med att Samhällskunskap 1a1 är en kortare kurs och att innehållet därav 

bantas ner, nämner han också ytterligare innehållsförändringar som kan spegla lärarens 

elevsyn: 

 
L1: Och så om man jämför dem med andra program kan jag se jättestor skillnad! 

T.ex. på Vård och omsorgs-programmet finns det även etniskt svenska elever 

som är jättesvaga. De förstår inte ens tidningssvenska. Och så finns det en del 

invandrarsvenskar som bara varit i Sverige i några få år som är jätteduktiga. Och 

sen finns det sådana som har levt i Sverige i hela sitt liv och ändå har oerhört 

basal och torftig svenskanivå. 

Vidare exempel på detta resonemang är; 

 
L1: Ja man får ju ta hänsyn till t ex program som Barn och fritid, då får man ju 

anpassa sig. Men det som är tråkigt i en sådan klass är att dem har ofta haft 

problem innan och de lägger så mycket energi på att göra så lite som möjligt och 

bara tjafsa så det blir väldigt lite verkstad. Men det är sådant man får jobba med. 

I: Så du kör du mer genomgångar på yrkesförberedande program? 

L1: Ja, det kan man säga. Och så kör jag mindre egna arbeten. Bara det blir gjort 

någonting, kan man säga. Sen så finns det enstaka elever där som är duktiga och 

det upptäcker man efter ett tag. Men en del av dem är så ofattbart svaga så det är 

inte lätt då. 
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Här ger lärare 1 en bild av vilken grundinställning han har till elever ur yrkesförberedande 

program, där utgångspunkten är att de är svagare än de studieförberedande klasserna och har 

mycket svårt att förstå och prestera på lektionerna. Det visar sig också att det föreligger 

språkliga barriärer mellan lärare och elever, vilket återigen kan exemplifiera en osynlig 

pedagogik och en regulativ diskurs som är starkt klassificerat och inramat. Man kan här 

notera att läraren bedömer elevers intellektuella förmåga efter deras språkliga förmåga. När 

eleverna inte förstår skolans språk anses de därmed vara mindre begåvade. Den strukturella 

förståelsen för vilka möjligheter skolan skapar för olika elever saknas därmed hos lärare 1. 

 

Undervisningssyn  

Den horisontella kunskapsstrukturen framträder genom den skriftliga examinationen (ovan) 

men också i lärare 1:s tal om hur demokratiavsnittet läggs upp; 

 
L1: Jag går igenom en översikt om varje parti och vad som är deras hjärtefrågor. 

Och så försöker jag koppla till någonting aktuellt som partierna driver liksom så 

va. Och så försöker jag nosa… börja att nosa till ideologierna och hänvisa till 

ideologierna så att de är lite vana över att moderaterna t.ex. har en koppling till 

konservatism och liberalism då va. Så att man börjar att mata på med sådana här 

begrepp då va så att, för många är ju liberalism och konservatism och socialism 

okänt för många… och sen efter hand så går ju hela hösten i stort sett va.   

Även i undervisningssituationen präglas alltså kunskaperna av begreppsinlärning och 

demokratins funktion, snarare än förståelse utav den.  

 

Sammanfattningsvis framgår det att den pedagogiska diskurs som framträder genom 

examinationen också styr hur undervisningen om demokrati genomförs i klassrummet. Detta 

är en diskurs med en stark klassifikation och inramning vilket enligt Bernstein är en 

traditionell undervisningsdiskurs där läraren har kontroll över såväl innehåll som 

kommunikation.89 Den kunskap som efterfrågas genom examinationen kan betraktas som 

fragmenterad då den inte sätts i ett reflekterande sammanhang. Denna form av kunskap är 

enligt Bernstein kopplat till den kontext där den förekommer vilket innebär att den är svårare 

att tillämpa utanför skolan och klassrummet.  

                                                
89 Bernstein, Basil & Lundgren, Ulf P (1983) Makt, kontroll och pedagogik. LiberFörlag, Sid 
31-32 
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6.2 Lärare 2 
Kunskapssyn  

Lärare 2:s examination i demokrati består utav två delar. Den första delen består utav 58 

stycken frågor där eleven kan välja mellan olika svarsalternativ, så som A, B, C eller D. 

Frågorna rör sig begränsad inom samhällskunskapsämnet och kan exempel se ut enligt 

följande;  

 
Vilken ideologi representerar följande åsikter?  

"För mig betyder traditionen väldigt mycket. Man ska vara stolt över sin 

historia."  

A Liberalismen, B Socialismen, C Konservatismen.   

Lärare 2:s andra examinationsdel är en fördjupningsdel där eleven kan välja mellan två olika 

frågor, så som;  

 
1. Redogör för utskottens sammansättning och funktion! Vilka för- och nackdelar 

kan du se med utskottsbehandlingen? Varför är frågan ofta avgjord redan innan 

den behandlas i plenum?  

Således präglas den pedagogiska diskursen i del 1av examinationen av en instruerande starkt 

klassificerad diskurs samt en stark inramad regulativ diskurs. Även om kunskapsstrukturen i 

del 1 är horisontell är den av ett mer vertikalt slag i del 2, dvs att eleven tillåts vara mer 

reflekterande och holistisk i sitt svar. Den har en stark klassifikation på ämnesområdet men en 

svag inramning då den kräver en analys som också kan ge flera korrekta svar. 

 

Elevsyn  

Lärare 2 uppger vid flera tillfällen att dialogen mellan lärare och elev är central för att föra 

undervisningen framåt och att han oftast på något sätt anpassar undervisningen efter 

dynamiken i elevgruppen; 

 
I: Nu har du bara studieförberedandeklasser, men du har ju haft 

yrkesförberedande innan. Skulle du säga att du anpassar undervisningen 

beroende på om det är endera, så att säga? 
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L2: Det kan man inte säga generellt sett utan det är ju efter respektive elev. Man 

kan ju inte generalisera efter vilket program utan det måste man ju kolla upp hur 

eleverna är. Om det är stora luckor måste vi ju fylla på med något? 

I: Det är mer olika gruppdynamik då eller? 

L2: Ja man måste ju för sjuttsingen ha en dialog och känna av lite. 

Lärare 2 ger här uttryck för att kommunikation mellan lärare och elev är central för att 

lokalisera var de befinner sig rent kunskapsmässigt, vilket betyder att det sociala samspelet, 

eller inramningen är svag. Detta innebär att kommunikationen mellan de olika 

klassrumsrollerna är av mer jämlik karaktär och eleverna tillåts att ta större plats för att föra 

undervisningen framåt. Själva ämnesurvalet präglas dock av en starkare inramning, även fast 

eleverna har viss påverkan över hur undersvingen ska gå till;  

 
I: … kan eleverna påverka innehållet när du lär ut om demokrati? 

L2: Innehållet i kursen är ju skrivet i kursplanen såklart. Så det är inte 

förhandlingsbart. Däremot kan vi diskutera hur vi skall gå till väga. 

Undervisningssyn  

Lärare 2 talar om att han i sin samhällskunskapsundervisning ofta har ämnesintegrerade 

inslag, såsom historia;  

 
L2: … nu undervisar jag endast samhällskunskap. Det tycker jag inte är roligt så 

jag smyger in historia ändå eftersom samhällskunskap bygger på historia. 

I: Så du kör ganska mycket ämnesintegration? 

L2: Ja, det får jag ju göra! Jag måste ju koppla till var i kursen eleverna är i 

historia. Så det brukar jag fråga så jag kan koppla till det och göra jämförelser. 

I undervisningen har ämnesintegration ett naturligt inslag vilket innebär att pedagogiska 

diskursen består utav en instruerande diskurs som är svagt klassificerat, alltså att 

ämneskunskaperna inte är helt strikt kopplade till samhällskunskapsämnet. Lärare 2 uppger 

också vid flera tillfällen i intervjun att han vill anamma ett holistiskt synsätt på 

undervisningen för att främja en djupare förståelse av demokrati och dess innebörd;  
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L2: Jag har genomgångar och försöker ge ett holistiskt synsätt hur det har gått 

och idéerna från 1600-talet med John Lock och så vidare. Och var det 

förverkligas och samverkar med den amerikanska och franska revolutionen. Och 

revolutioner som ledde till skräckvälde. Och det här är ju inget som vi löser på 

nolltid utan att det bygger på att vi alla måste vara engagerade annars så tappar vi 

ju demokratin. Och tittar på vi på det här dilemmat som jag sa om att några fåtal 

är informerade… det bygger ju på det. 

Återigen ses här tendenser till en ämnesintegrerad undervisning och en ambition att anamma 

en vertikal kunskapsstruktur, dvs att de demokratiska begreppen och kunskaperna sätts in i 

olika sammanhang för att främja en djupare förståelse. Detta återspeglas också i följande citat 

där läraren utvecklar sitt didaktiska upplägg i demokratiundervisningen;  

 
L2: Jag startar alltid med grunden för demokrati över huvud taget det är ju att vi 

måste ha den ideologiska bakgrunden, synen på individen. Är vi självständiga 

varelser, eller vilken syn har vi? Är det en vuxen överhet som tittar på det? Så där 

är ju starten på alla kurser: de politiska ideologierna som vi går igenom. Och 

värderar olika, hur människor uttrycker sig. Om det är en liberal eller 

konservativ, att vi känner till de här grundläggande värdepaketen. Och det tror 

jag är utgångspunkten. Så dom paketen har vi. Sen kan man när vi pratar om 

demokratiskt beslutsfattande att det är ju inte bara allmänt tyckande utan man 

måste ju kunna ta ställning till någonting. Och då har vi övningar i klassrummet 

såklart, att det kommer upp olika förslag och att man har omröstningar och då 

tittar på slutna och öppna omröstningar och vad det finns för för- och nackdelar 

med de olika.  

 

Återigen ses här en vertikal kunskapsstruktur där olika former av lärande och deliberativa 

undervisningsprocesser som möjliggör en djupare förståelse och innebörd av 

demokratibegreppet.  

 

Sammanfattningsvis består den pedagogiska diskursen hos lärare 2 av olika diskursiva 

entiteter. Genom intervjusvaren framgår att läraren har vertikal, svagt ämnesklassificerad 

undervisning. Detta återspeglas endast till viss del i examinationen. Däremot så framgår det 

vid analysen att del 2 i examinationen präglas av en svag inramning som kan ge flera olika 

svar i ett reflekterande sammanhang, men att undervisningen följer läroplanen med inslag av 

elevinflytande gällande hur undervisningen ska gå till.  
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6.3 Lärare 3  
Kunskapssyn 

Lärare 3:s examination i demokrati har en utpräglat vertikal kunskapsstruktur med flera olika 

möjliga svar, vilket är genomgående över de två prov som läraren bifogat studien. Provet 

består utav sju frågor, vilka på någon fråga bedöms summativt, men på de flesta normativt;  

 
Fråga 2. Redogör för hur marxismen, liberalismen och konservatismen ser på:(Ställ 

gärna upp dina svar schematiskt) 

A: Hur samhället skall organiseras ekonomiskt. B: Vilken den viktigaste enheten i 

samhället är. C: Samhällsförändringar 

Vidare exempel på den vertikala kunskapsstrukturen är;  

 
Fråga 6. Argumentera för och emot: 

A: Konservatismens enkelhet. B: Laissez faire-liberalismens syn på att det inte ska 

finnas några hinder för handeln. C: Marxismens förakt mot demokratins 

förmågor. 

Den pedagogiska diskursen hos lärare 3 gällande examination kan sägas bestå av en 

instruerande diskurs som är stark klassificerad, eftersom ämnestillhörigheten framgår tydligt. 

Däremot präglas den regulativa diskursen av en svag inramning då eleven ges mycket 

utrymme för att svara, vilket innebär att lärare 3 strävar efter att examinera en vertikal, 

holistisk förståelse av demokratibegreppet.   

 

I den skriftliga examinationsuppgiften framgår det också tydligt vad som gäller för att nå de 

olika betygsmålen. Förutom detta, uppger läraren också vid intervjun att han för kontinuerliga 

samtal om elevens betygsprogression vilket föranleder mig att dra slutsatsen att lärare 3 

bedriver en synlig pedagogik, det vill säga att både innehåll och utförande är tydligt 

klassificerat och därmed tydligt för eleven. 

 

Elevsyn  

Lärare 3 ger eleverna en hel del inflytande när det kommer till att anpassa undervisningen 

efter gruppdynamik och olika elevers förutsättningar;  

 
I: Finns det möjlighet att påverka det du pratar om? 
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L3: Absolut! Intresset från eleverna styr delvis 

I: Så du har inget färdigt manus eller mall? 

L3: Det har jag ju på sätt och vis … traditionellt är det ju så att ska man få med 

de flesta elever så går det inte att sväva ut allt för mycket för då försvinner ju en 

del och det är ju liksom inte målsättningen. Det är ju inte meningen utan man 

bör ju följa stoffets upplägg lite. Det som vi har i t.ex. digilär (ett digitalt 

läromedel författarens anmärkning) eller någon bok. Men jag brukar också göra 

reflektioner om demokrati som system, hur funkar det t.ex. i familjen de bor i 

när man ska fatta beslut, att det är svårt och sådär. Jag kan också göra liknelser 

med symfoniorkestrar och fotbollslag eller vad det nu kan vara för något. Hur 

lätt är det egentligen att bestämma.  

Lärare 3 uppger att han öppnar för inflytande eller didaktiska förändringar mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande klasser, men att han inte sänker kraven eller har ett 

synsätt där vissa elever anses vara svagare än andra;  

 
L3: … jag kan snacka om sånt som de gillar på speciella program, alltså att man 

anpassar sig till gruppen. Man måste ju ha någon slags social kompetens. … Men 

snarare så att jag försöker INTE sänka kraven. Det är inte så per definition att ja 

tänker att vissa inte är intresserade av politik eller sådär. Det kanske kan vara att 

den typen av grupper har man inte samma fernissa så man kanske säger saker 

som man inte gör i andra sammanhang. Vilket jag tycker kan vara skönt! En del 

av dem här kan ju säga såhär att ”vi fattar ingenting”. Men då säger jag: ”det gör 

du visst det, det är liksom bara ett sätt för dig att komma undan”. Så jag håller 

ändå samma nivå, även om det kanske inte blir samma djup eller vad man ska 

säga, men jag försöker ändå ställa samma krav. 

I: Okej, men grundinställningen är det samma med upplägg? 

L3: Ja det är ju en demokratisk inställning: alla är ju med. Och samhällskunskap 

är ju en politisk ambition från framför allt då socialdemokratin då att alla ska 

vara med. Alla ska förstå hur systemet fungerar. Det är liksom så grundtanken 

fungerar. Nu har vi haft så att vi har lite enklare samhällskunskap där och så. 

Men då försöker jag ändå hålla stoffet på samma nivå. 

Den sociala relationen mellan lärare 3 och dennes elever kan anses vara svagt klassificerad, 

vilket visar sig då läraren genomgående och med olika medel försöker nå fram till eleverna 

och låta deras intressen och erfarenheter guida undervisningen.  
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Undervisningssyn  

Lärare 3 ger exempel på hur helhetsförståelsen (eller den vertikala kunskapsstrukturen) av 

demokratibegreppet som synliggörs i provuppgifterna också uttrycks genom undervisningen, 

vilket är beskrivet ovan. Vidare går det att dra slutsatsen att den pedagogiska diskursen hos 

lärare 3 består utav en regulativ diskurs där rollerna mellan lärare och elever är svag 

klassificerade och en instruerande diskurs som är har inslag av både en stark och en svag 

inramning. 

 
L3: … ibland får man ju traggla för demokrati det är ju jobbigt så det går inte att 

göra till något lattjo-lajban, men det måste man ju fatta då att det måste man få 

med sig, så då får man respektera dem som sitter i de demokratiska 

institutionerna. Men jag tror baskunskap är viktiga utifrån dem här 

deldisciplinerna. Inte utifrån den här konstruerade delen av samhällskunskap. 

I: Utgår du mycket från läroplanen? 

L3: Förhållandevis mycket, det ska man ju göra. Dels finns det ju tydliga mål i 

kursplanen och i läroplanen är det ju mer att eleverna ska bli goda demokrater 

och sådär va, och det är klart jag har den i… jag brukar visa den och sådär men 

jag försöker inte vara för instrumentell för det blir ju bara löjligt. 

Dels fastslår lärare 3 att baskunskaperna är viktiga men att läroplanen inte behöver följas 

slaviskt. Ytterligare exempel talar för att den instruerande diskursen är både starkt och svagt 

klassificerad, eftersom lärare 3 också arbetar med demokratibegreppet i 

historieundervisningen, samt att begrepps- och faktainlärning ges stor plats i klassrummet.  

 
L3: … jag har ganska mycket traditionell undervisning som en föreläsningsdel 

och i dialogform så jag kanske ger lite scenariobeskrivningar så de får ta ställning. 

Inte så mycket grupparbete, utan det känns som att det är ganska tunt och man 

måste börja ifrån början. Men jag håller inte på så mycket med demokrati, det 

har jag mer i historian. Jag kommer ganska snabbt fram till politiska ideologier 

och sådär så att man får med det. 

Sammanfattningsvis framgår det att den pedagogiska diskursen från examinationen till viss 

del går igen i undervisningen i klassrummet. Läraren anammar en vertikal kunskapsstruktur 

både i examination och i undervisningen och den pedagogiska diskursen består utav en svagt 
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klassificerad regulativ diskurs genom att eleverna har inflytande över de didaktiska 

processerna och en instruerande diskurs som är både starkt och svagt inramad. 

 
6.4 Lärare 4 
Kunskapssyn  

Lärare 4:s demokratiexamination i samhällskunskap 1a1 består utav 14 frågor varav 13 av 

dessa endast går att besvara med rätta svar, som exempelvis;  

 
4. Hur många mandat har riksdagen?  

Den fjortonde frågan är med öppen, alltså att eleven utifrån sin förkunskap kan reflektera och 

svara på olika sätt, men öppnar ändå inte för någon större samhällsanalys;  

 
14. Hur kan du som individ påverka samhället och dess politik?  

Analysen av lärare 4:s examination visar att en horisontell kunskapsstruktur är dominerande 

formen gör att den pedagogiska diskursen består utav en regulativ diskurs som är starkt 

inramad. Vidare är den instruerande diskursen starkt klassificerad eftersom 

samhällskunskapsämnet är starkt närvarande i frågorna. Lärare 4 har också en betygsmatris på 

examinationspappret där de olika betygsstegen med dess kriterier finns inskrivna, vilket tyder 

på att en synlig pedagogik är närvarande.  

 

Elevsyn  

Lärare 4 är inte explicit tydlig beträffande vilket elevinflytande som finns i hennes 

undervisning, men det verka ändå föreligga någon form av förändringsmöjligheter beroende 

på gruppdynamiken;  
 

L4: … på något sätt blir det lite olika för varje grupp. Det blir… även om man 

har en tanke så blir det att eleverna leder in e på olika spår så det blir ju aldrig 

exakt likadant från klass till klass eller kurs till kurs, 

I: Okej. Så du är ganska dynamisk då beroende på situationen. 

L4: Ja det kan man säga. Sen beror det ju på, en del är jätteintresserade och då 

kan det kanske bli på ett djupare plan. Alltså, gruppen styr mer än vad man 

kanske tror. Sen måste man ju gå igenom vissa saker, men det kan ju bli väldigt 

olika beroende på grupp. 
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Tydligt är att det finns ett grundstoff som läraren alltid förhåller sig till, men att hon kan vara 

flexibel beroende på hur intresserade eleverna är i klassen. Vidare exempel förstärker denna 

analys;  

 
L4: … man kan säga att grupper kan komma olika långt. Så på något vis så blir 

det väl så. Det går långsammare i vissa grupper…. 

I: Vad är vissa grupper? 

L4: Det behöver inte vara just yrkesprogram eller högskoleförberedande 

program bara. Det beror på. Är det väldigt många i en grupp som inte är 

intresserade och behöver mer tid så stannar ju tempot av, det går inte att komma 

ifrån. Då skulle man inte kunna börja på något nytt, på nytt, på nytt. Det blir för 

jobbigt. 

I: I vissa klasser kan du alltså ha ett högre tempo? 

L4: Ja, i vissa klasser blir det ett högre tempo! Men det behöver inte alltid vara ett 

högre tempo, men om du har en diskussionsfråga så kan en klass göra den 

jättestor och andra kan göra den jätteliten. Så det behöver inte bara vara tempot 

utan också djupet och hur nyanserat det blir. 

 

Således gör inte lärare 4 någon distinkt skillnad mellan om hon har studieförberedande eller 

yrkesförberedande elever, utan går efter dynamiker och kan låta dessa styra 

klassrumsinteraktionen. Detta innebär att relationen mellan lärare 4 och elever är svagt 

klassificerad, vilket också visar sig senare i intervjun i ett resonemang om varför vissa elever 

har svårare att ta till sig samhällskunskap än andra;  

 
L4: Så även om vi sitter i en riksdag och regering så är vi ändå i samma lag på 

något vis och det är jätteabstrakt för vissa elever. Att förstå de här sakerna för de 

gör det mycket svårare än vad det är. Jag tror det är begreppen och vad du har 

för språk med dig ifrån hela din uppväxt. Och det är hemskt för det är väldigt 

utslagsgivande i betygsättningen. Det beror på om man har med det i ordförrådet 

eller inte… för du kan inte klä de här abstrakta delarna i några ord… om du hör 

ordet så finns det inte ord som kan beskriva vad det är. Så det blir jätteabstrakt 

för en del. 
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Ovanstående citat pekar också på att lärare 4 har en elevbild som kan sägas sammanfalla med 

det Bernstein skriver om hur olika diskurser är dominanta i olika sociala skikt, vilket gör att 

exempelvis abstrakt tänkande är mer svåråtkomligt för någon längre ner i 

produktionshierarkin, som arbetarklass.90  

 

Undervisningssyn  

Förutom att lärare 4 tar hänsyn till elever med olika förmågor och bakgrundsförståelse, som är 

beskrivet ovan, beskriver hon också att ämnesintegration är närvarande vid kursupplägg men 

hon utgår från läroplanen vid planering;  

 
L4: Det centrala innehållet ska ju vara med. Men vissa saker för de ju i andra 

kurser så det blir ju knasigt om man tar upp samma grejer i varje kurs. Om vi tar 

till exempel demokrati, på barn och fritidsprogrammet så har de andra kurser 

som handlar om människors miljöer till exempel och de ska också implementera 

demokrati enligt värdegrunder i alla läroplaner när de jobbar sen. 

I analysen av undervisningssynen framgår det således att den instruerande diskursen är svagt 

klassificerad, en bild som också framgår i lärarens elevsyn. Det framgår också i intervjun att 

lärare 4 har en annan ingång till demokratibegreppet än vad de andra deltagarna har; 

 
L4: … men till exempel om vi pratar om mänskliga rättigheter så har jag en 

övning där vi har alla rättigheterna i olika kuvert och så får de sitta i grupper. Jag 

säger inte att det är de mänskliga rättigheterna utan jag säger bara att de ska välja 

bort tre och de ska vara överens i gruppen som de skulle unna tänka sig att leva 

utan. Sedan får de välja bort ytterligare tre och då börjar det bli lite svårare. 

Sedan diskuterar vi varför det är svårt. Vad är innebörden utav de saker som står 

där och så vidare. Den är alltså jättegammal den övningen. Sedan berättar jag att 

det är våra grundläggande rättigheter. Så kan jag börja om demokrati. 

Ovanstående citat kan vara ett exempel på att lärare 4 vill anamma en vertikal 

kunskapsstruktur i undervisningen, eftersom målsättningen är att eleverna ska förstå 

demokratibegreppet utifrån ett holistiskt synsätt. 

 

                                                
90 Bernstein, B. (2000). 
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Den synliga pedagogiken som framträder i examinationen är också närvarande i lärare 4:s 

kursupplägg då hon ägnar inledningen av terminen med att informera om vilka krav som ställs 

för de olika betygsmålen; 

 
I: Hur informerar du om vad som gäller för att få ett E? 

L4: Till exempel när kursen börjar så ska man ju gå igenom kriterierna och det 

centrala innehållet. Sen försöker jag återknyta till vad som är centralt innehåll. 

Om vi ska göra ett prov så ska ju kriterierna vara med. 

Den pedagogiska diskursen i lärare 4:s undervisningssyn där den pedagogiska diskursen är 

uppbyggd av en svagt klassificerad regulativ diskurs och en instruerande diskurs som både är 

stark och svag. Den är svag eftersom hon låter elever styra lektionsinnehållet, dels med hjälp 

av flera övningar i demokrati, men också stark eftersom hon ändå har ett centralt stoffinnehåll 

som alltid följs. 

 

Sammanfattningsvis ger analysen av lärare 4:s pedagogiska diskurs en bild som inte riktigt 

överensstämmer mellan intervjusvaren och det examinerande skriftliga provet. Där en vertikal 

kunskapsstruktur är närvarande under lektionerna visar emellertid examinationen på en 

horisontell, stark ämnesklassifikation. Den instruerande diskursen har i examinationsformen 

en stark inramning men svag i elevinteraktionen. Den regulativa diskursen har däremot 

bedömts vara svagt klassificerad då eleverna får ett visst inflytande. 

 

6.5 Lärare 5 
Kunskapssyn  

Lärare 5:s examination består utav 22 stycken frågor där samtliga är uppbyggda kring en 

starkt klassificerad, instruerande diskurs. Exempel på detta är ges från fråga 1-5;  
 

1, Vad betyder demokrati?  

2, Direkt demokrati vad är det? 

3, Representativ demokrati vad är det? 

4, Republik vad är det? Förklara 

5, Monarki vad är det? 
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Den pedagogiska diskursen i lärare 1:s demokratiprov är uppbyggd av en instruerande diskurs 

med stark klassifikation då ämnesområdet är tydligt framträdande i frågorna. Vidare är den 

regulativa diskursen starkt inramad eftersom svaren på förhand är bestämda av läraren. Detta 

pekar också på en horisontell kunskapsstruktur då uppgifterna inte sätts i något sammanhang 

eller öppnar för analys.  

 

I examinationsuppgiften framgår det inte heller vad som krävs för att uppnå de olika betygen, 

vilket innebär att en osynlig pedagogik är framträdande. Dessutom är den instruerande 

diskursen starkt klassificerad eftersom samhällskunskapsämnet är starkt närvarande i 

frågorna.  

 

Elevsyn  

Lärare 5 uppger att eleverna har möjlighet att påverka innehållet genom att be honom 

fördjupa innehållet eller vara mer ytlig;  

 
I: Kan eleverna påverka innehållet i demokratiundervisningen? 

L5: Ja det kan de göra. De kan be om mer eller mindre saker. Men ofta upplever 

jag att det är ganska… om man frågar ett antal grejer t.ex. ”vad vill ni göra och 

hur vill ni göra?”, då har de ingen inre drivkraft på att lägga energi på hur det ska 

vara utformat, utan de lägger den biten i lärarens händer. Och sedan kan de 

komma att nu är det för mycket genomgångar, eller nu vill vi göra grupparbete 

eller nu vill vi se en film. Eller att vi vill ha en debatt eller så. Men jag tycker mer 

att det är deras påverkanderoll kommer när de får köra igång med kursen. 

Således är relationen lärare-elev svagt klassificerad eftersom goda chanser finns att påverka 

lärarens undervisning i olika riktningar. Vidare framkommer det också att en osynlig 

pedagogik är framträdande, eftersom eleverna har svår att förstå och ta till sig lärarens 

uppgifter. Detta blir tydligt i ett resonemang om hur lärare 5 anpassar undervisningen till 

yrkesförberedande program;    

 
Ja! Framför allt genomgångar måste vara enklare och kortare på 

yrkesförberedande program. Uppgifter måste vara korta. Om man ser en lång 

uppgift så tappar man lusten bara man ser den. Det blir liksom… det blir 

kanske… en fjärdedel som är intresserade och kan nå ett högre betyg, statistiskt 
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sett, och majoriteten är där bara för att få ett betyg. Utan att slita ihjäl sig. Och så 

har men ett gäng som inte är intresserade av skolan av olika orsaker. Ofta sociala! 

Likaså framträder också en bild utav elever från yrkesförberedande program som svagare.  

  

Undervisningssyn  

Lärare 5: undervisning i demokrati består utav en pedagogisk diskurs med en svagt 

klassificerat och inramad regulativ diskurs, vilket är beskrivet ovan. När lärare 5 beskriver sin 

undervisning i demokrati och vilket upplägg han använder sig utav, framkommer att han har 

givna diskussionsämnen och samhällsvetenskapliga slutsatser vilka presenteras för eleverna; 

 
I: Vad har du för upplägg på demokratiundervisningen? 

L5: Vi diskuterar demokrati som samhällsmodell och var den kommer ifrån och 

att den inte är perfekt, men kanske det minst dåliga systemet som vi har… det 

mest mänskliga. Så tar man upp aspekter av hur demokrati kan funka i olika 

system då. Ehm… till exempel med president eller statsminister och 

parlamentarism. 

I: Har du genomgångar eller mer eget arbete? 

L5: Ja... nej… det är liksom en hel del genomgångar. Jag tror att det är svårt att 

snabbt begripa utan att en lärare klargör. Klargör man vissa riktlinjer så kan 

eleverna tänka utifrån dem sedan när de gör uppgifter. 

I: Men själva undervisningen när du går igenom vad demokrati är så kör du 

genomgång? 

L5: Ja! 

Lärare 5 ger eleverna en färdig kunskapsgrund för dem att analysera demokratibegreppet 

utifrån, vilket pekar på en horisontell kunskapsstruktur eftersom fokus inte ligger på att 

eleverna ska förstå innehållet utifrån deras egna förutsättningar utan istället tillgodogöra sig 

den kunskapen som läraren besitter och sedan reproducera den. Således är den instruerande 

diskursen starkt inramad.  

 

Sammanfattningsvis så är den horisontella kunskapsstrukturen från examinationsuppgiften 

också närvarande i lärare 5:s undervisning. Vidare är också en osynlig pedagogik närvarande i 

både kunskapssynen och undervisningssynen. Den pedagogiska diskursen består utav en 
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regulativ diskurs som är svagt klassificerad samt en instruerande diskurs som är starkt 

inramad vilket framgår vid analysen av både demokratiexaminationen och lärarens 

undervisning.  

 

7.1 Diskussion  
Att demokrati ska beredas stor plats i den svenska gymnasieskolan framträder genomgående i 

läroplanen och bekräftas av aktuell forskning.91 I själva realiserandet av de läroplanspolitiska 

målen är samhällskunskapsläraren en viktig aktör som inte bara har till uppgift att undervisa i 

hur de politiska institutionerna och systemen fungerar. Läraren ska också hjälpa eleverna till 

förståelse av hur demokratin fungerar och utveckla deras förmåga att bli aktivt deltagande 

demokratiska medborgare. Således blir detta en allmänutbildande uppgift som implementeras 

av den enskilde läraren som utifrån de ramar och förordningar som finns skapar sig en 

förståelse av uppdraget.92 Den pedagogiska diskursen som lärare opererar utifrån är i sin tur 

en produkt av flera lager av en dominerande samhällelig moral som har reproducerats av 

rådande kunskapsinnehåll inom högre utbildning, läroplaner, policys, samhälleliga 

förväntningar, skolan där läraren arbetar osv.93 Det är därför ett rimligt antagande att 

demokratiundervisningen varierar beroende på vilken samhällskunskapslärare de har, vilket 

kan leda till varierad förståelse för vad demokrati innebär och hur det utövas. Detta har också 

visat sig i tidigare studier.94 

 

I min första frågeställning ville jag ta reda på vilka pedagogiska diskurser som framträder i 

lärarnas tal om demokratiundervisningen i samhällskunskapsämnet och även genom de prov 

som syftar till att examinera detta moment. Enligt de undersökta examinationsuppgifterna 

framträdde en relativt enhetlig pedagogisk diskurs bestående av en instruerande diskurs med 

stark klassifikation. Detta innebär att de undersökta examinationsuppgifterna tydligt håller sig 

inom samhällskunskapens ämnesområde, med små eller inga spår av ämnesintegrerade 

ansatser. Vidare uppenbarar sig i nästan samtliga examinationer en dominerande regulativ 

diskurs med stark inramning vilket innebär att frågorna är av rätt/fel-karaktär innehållande 

begreppsdefinitioner samt att eleverna ska förklara hur de politiska systemen fungerar. 

Kunskapsstrukturen som framträder kan därmed karakteriseras som att vara av horisontell 

                                                
91 Johansson (2014) Sid 7 
92 Lindmark (2013) Sid 20-21 
93 Ensor, Paula (2015) Regulative discourse, ritual and the recontextualising of education 
policy into practice, i Learning, Culture and Social Interaction 6, 67–76  
94 Martens, Allison M & Gainous, Jason (2013) Sid 956 
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natur där en holistisk förståelse av demokrati är frånvarande. Alltså har eleven små 

möjligheter att uttrycka sig analytiskt eller reflekterande. Detta resultat sammanfaller med 

Torbjörn Lindmarks resultat där Lindmark menar att den undervisning som framträder i hans 

studie kan definieras med begreppet sammansatt kod vilket karakteriserar en undervisning 

med stark klassifikation och inramning där alltså eleverna var begränsade till att visa sina 

kunskaper genom att definiera och återge fakta och begrepp.95 I föreliggande studie var denna 

kunskapsstruktur och pedagogiska diskurs framträdande i fyra av fem undersökta 

examinationsuppgifter. Endast lärare 3 efterfrågade genom examinationerna svar som krävde 

en annan kunskapsstruktur. Dennes skriftliga examinationsuppgift innehöll en vertikal 

kunskapsstruktur där eleverna fick visa att de erhållit kunskap på olika sätt, ofta med hjälp av 

analytiska och reflekterande svar. Resultatet av de studerade examinationsuppgifterna visade 

också att tre av fem lärares (lärare 1, 2 och 5) examinationsuppgifter innehöll en osynlig 

pedagogik där bedömningskriterier och kunskapskrav var frånvarande. Att kunskapsinnehållet 

i den pedagogiska diskursen präglas av reproduktion av fakta kan vara problematiskt i relation 

till skolans allmänutbildande uppdrag där eleverna ska lära sig att tillämpa demokratiska 

kunskaper. Att utveckla examinationsuppgifter där eleverna istället ombeds problematisera 

och kritiskt värdera demokratiska principer och skeenden skulle kunna vara ett sätt att 

förbättra elevernas kunskaper inom demokratiområdet och på så sätt bättre möta läroplanens 

krav på att utveckla förståelse för och kunna tillämpa demokratiska principer.  

 

I klassrumsundervisningen visar analysen att den pedagogiska diskursen skiljer sig åt mellan 

lärare. Bland de lärare där det går att finna något spår av vertikal diskurs i examinationen är 

det också möjligt att påvisa en mer holistisk undervisningssyn. Detta framgår särskilt tydligt i 

lärare 3:s examinationsuppgifter och i lärarens tal om sin undervisning där läraren betonar 

vikten av att eleverna får möjlighet att utveckla en djupare förståelse av demokrati. Angående 

den regulativa diskursen ter sig lärare 1– och 3:s undervisning vara mest utstickande. 

Analysen av lärare 1:s utsagor pekar på att lärarens pedagogiska diskurs innehåller en 

regulativ diskurs med stark klassifikation och inramning samt att läraren använder en osynlig 

pedagogik. Likaså ter sig lärare 1:s undervisning vara starkt klassificerat beträffande 

relationen lärare-elev. Detta framgick tydligt då elever från yrkesförberedande program som 

generellt sett inte ansågs ha tillräcklig språklig förmåga betraktades som intelligensmässigt 

svaga med låg motivation. Således kan detta exemplifiera hur en bristande förståelse för 

                                                
95 Lindmark(2013) Sid 159 
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elevers strukturella bakgrund och villkor påverkar undervisningen negativt om dess aktörer 

befinner sig på olika diskursiva nivåer.96 En liknande elevsyn går också att spåra i lärare 5:s 

intervjusvar. Man kan därmed anta att lärare 1– och 5:s elever riskerar att få begränsade 

förutsättningar att ta till sig kunskap om de demokratiska systemen. Därmed påverkas också 

deras framtida roll som aktivt demokratiska medborgare, vilket står i stark kontrast till 

läroplanens intentioner. Likaså verkade lärare 1 inte låta eleverna påverka undervisningens 

ramar eller dess innehåll, vilket ytterligare stärker en regulativ diskurs som är starkt inramad 

och klassificerad.  

 

I lärare 3:s undervisning framträder en regulativ diskurs som är svagare klassificerad och 

inramat. Läraren visade en större förståelse för elevers strukturella villkor och därmed också 

en inställning till demokratiundervisning där kraven inte per automatik sänks för att han 

undervisar elever med svagare språklig abstraktionsförmåga. Snarare öppnar läraren för 

vikten av att anpassa undervisningen efter olika klassrumsdynamiker. Således kan den 

progressiva undervisningsdiskurs som uppenbarade i bland annat Norlunds studie, dvs 

hänsynstagande till elevers behov och mognad samt en svagt klassificerad maktstruktur 

mellan lärare-elev anses både vara frånvarande och framträdande i föreliggande studie. Lärare 

2, 3, 4 och 5 uppger att de på något sätt är beredda att förändra och anpassa undervisningen 

till olika klassrumsdynamiker. Detta är ett resultat som också framträder i Lindmarks studie 

där de intervjuade lärarna uttryckte att det är viktigt att elevernas behov och intressen kommer 

till uttryck och tillåts påverka undervisningen.97 Lindmark fann också att lärarna i hans studie 

uppmuntrade elever att anta ett ämnesövergripande perspektiv för att besvara 

samhällsproblem. Detta går dock inte att utläsa av resultaten från föreliggande studie. 

 

Den instruerande diskursen hos de intervjuade lärarna visade på viss bredd. Hos lärare 1 går 

det att spåra en stark klassifikation och inramning där läraren har kontroll över såväl innehåll 

som kommunikation. Hos de övriga lärarna fanns dock ansatser till att låta eleverna till viss 

del få tillträde till att påverka demokratiundervisningen, där de antingen kunde få djupare eller 

ytligare kunskaper. Slutsatsen blir därmed att det hos några av lärarna går att spåra en 

blanddiskurs, som är både stark och svag. Ett intressant resultat är också att den vertikala 

kunskapsstruktur som speciellt lärare 2 och fyra anger att de implementerar i sin undervisning 

                                                
96 Schwartz (2013) Sid 22 
97 Lindmark (2013) Sid 159-161 
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inte är synlig i examinationsuppgifterna. Detta pekar således istället på att kunskapsstrukturen 

är att betrakta som horisontell eftersom Bernstein menar att den kunskapsform som framträder 

i examinationen är den legitima, alltså den mest centrala och viktiga.98 Vidare kan 

klassrumsinteraktionen hos merparten av de intervjuade lärarna bedömas vara svagt 

klassificerad och inramad, vilket också återspeglas i Lindblad och Sahlströms studie.99 

 

Den andra frågeställningen undersökte om den pedagogiska diskursen framträder på olika sätt 

beroende på om undervisningen sker på studie– eller yrkesförberedande program. Resultatet 

visar att en del lärare, speciellt lärare 1 och 5, har en syn på elever från yrkesförberedande 

program som automatiskt svagare vilket innebär att kraven och förväntningarna på dessa 

elever är mindre än vad det är när läraren undervisar studieförberedande program. Detta 

resultat sammanfaller med Hjelmérs studie som visade att både krav och förväntningar var 

avsevärt mycket mindre när lärare undervisade elever från Barn– och fritidsprogrammet än 

från naturvetenskapliga programmet.100 Således får elever ur yrkesförberedande program en 

annan förståelse för samhällskunskapsämnet och hur demokrati utövas. Detta kan då sägas 

vara ett exempel på en social stratifikation av skolan som innebär att olika grupper av elever 

erbjuds olika möjligheter att delta i samhällets demokratiska processer. 

 

I min tredje frågeställning ville jag veta om det var någon pedagogisk diskurs som var 

framträdande på en västsvensk gymnasieskola. Svaret på denna frågeställning är att det inte 

verkar finnas någon framträdande, enhetlig diskurs på västsvenska gymnasiet. Resultatet visar 

istället att undervisningen till största del är beroende av den enskilde lärarens kunskaps–, 

elev– och undervisningssyn. Lindmark skriver om hur lärarens ämnesförståelse och 

personliga bakgrund är helt avgörande för hur samhällskunskapsämnet transformeras till 

undervisningsstoff.101 Föreliggande studie visar hur den enskilde lärarens syn på kunskap, 

undervisning och elever påverkar undervisningen i demokrati samt vilken kunskapsstruktur 

som framträder i examinationsuppgifterna. En större likhet mellan lärarna är dock synlig i 

utformningen av examinationsuppgifterna.  

 

                                                
98 Bernstein (2000) Sid 17 
99 Lindblad & Sahlström (1999) Sid 86-86 
100 Hjelmér (2012) Sid 118-119 
101 Lindmark (2013) Sid 20-21 
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Undervisningen i samhällskunskap kan sammanfattningsvis se väldigt olika ut på samma 

skola beroende på vilken lärare som undervisar och på vilket program den utövas. Detta 

resultat sammanfaller med Hjelmérs studie som likaså fann stöd för att 

samhällskunskapsundervisning tar sig olika uttryck i olika elevsammansättningar. En möjlig 

förklaring till detta kan såklart vara skillnader i undervisningsstoff företrädesvis mellan 

kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b, men de intervjuade lärarnas kunskaps–, elev– och 

undervisningssyn pekar på att det finns tendenser att dela upp elever i grupper om ”svaga” 

och ”starka”. Detta kan i sin tur innebära att det existerar olika diskursiva grupptillhörigheter 

på västsvenska gymnasiet, men att det finns en dominerande kommunikativ och 

ämneskonceptuell diskurs som de flesta samhällslärare verkar inom.  

 
7.2 Didaktiska implikationer och avslutande reflektioner 
Läroplanen är tydlig i att alla elever på gymnasieskolan ska tillgodogöra sig en demokratisk 

förståelse och ges förmågan att bli aktiva demokratiska utövare samt att detta ska ske i en 

ämnesintegrerad kontext.102 Detta i kombination med ett öppet klassrumsklimat har visats sig 

ha en positiv inverkan på elevers engagemang och motivation.103 Föreliggande studies resultat 

visar att demokratiundervisningen på flera sätt behöver förbättras för att detta ska uppnås. 

Studien visar hur undervisningen tar sig urryck på olika sätt och att olika kunskapsstrukturer 

framträder beroende på vilken elevsyn, kunskaps-, och undervisningssyn läraren uttrycker. 

Min didaktiska reflektion blir därför att lärare behöver ökade kunskaper om elevers 

strukturella villkor och hur dessa påverkar elevers olika förmåga att delta i undervisningen. 

Dessutom kan lärare på skolan behöva ett ökat samarbete, dels med varandra för att diskutera 

demokratiundervisningens syfte, innehåll och mål för att öka likvärdigheten i 

demokratiundervisningen. Vidare är det möjligt att det ämnesövergripande arbetet i demokrati 

bör utvecklas, vilket är aktuellt på västsvenska gymnasiet men säkerligen också på ett 

nationellt plan.  

 

  

                                                
102 Johansson (2014) Sid 4 
103 Barrett, Brian (2017) Bernstein in the urban classroom: a case study i British Journal of 
Sociology of Education, 38:8, 1258-1272 
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