
 

 

                    

 

Statsvetenskapliga institutionen  

 

 

 

 

 

Medborgare föds inte, 

de skapas 

En diskursteoretisk studie om medborgarskapsideal och miljöidentiteter 

inom den svenska gymnasieskolan  

 

Henrietta Thyresson Stenqvist 

Självständigt arbete i statsvetenskap, 30 hp 

Masterprogrammet i statsvetenskap 

2016, ht  

Handledare: Ola Svenonius  

Antal ord (utan bilagor): 16 183 



 

 

Sammanfattning 

Uppsatsen studerar medborgarskapets konstruktion utifrån ett miljöperspektiv eftersom 

miljöaspekten hitintills varit en negligerad aspekt i forskning om medborgarskapet. I ljuset av 

att det redan går att bevittna effekter av de globala klimatförändringarna menar jag att 

kunskapsluckan bör adresseras eftersom medborgarskapet är intimt sammankopplat med 

rådande samhällsvision. Genom att dekonstruera medborgarskapets utformning blir det 

således möjligt att syna vilken miljöpolitisk samhällsvision som legitimeras.   

 

Gymnasieskolan utgör studieobjekt eftersom skolväsendet är en central plats för samhällelig 

medborgarfostran, samt eftersom det ofta framhålls som viktigt att ge dagens unga ”rätt” 

miljömässiga värderingar för att skapa hållbarhet. Studiens syfte är därför att analysera hur en 

miljöaspekt artikuleras i den/de diskurs(er) om medborgarskapsideal som förekommer i den 

svenska gymnasieskolan, samt att undersöka vilka miljöidentiteter som möjliggörs för 

framtida medborgare i dessa diskursiva formationer. Detta vittar i sin tur om vilken 

miljöpolitisk samhällsvision som implicit legitimeras inom gymnasieskolan. Studien är dels 

ett statsvetenskapligt bidrag till den skolpolitiska medborgarskapsforskningen och dels till den 

normativa akademiska diskussionen om medborgarskapets relation till en miljöaspekt. Med 

hjälp av en diskursteoretisk ansats analyseras styrdokument och offentliga dokument om 

gymnasieskolan mellan åren 2008–2016.  

 

Analysen visar att gymnasieskolan har två medborgarskapsdiskurser; en om behovet av ett 

hållbart, tryggt och demokratiskt samhälle via aktivt samhällsdeltagande och en om vikten av 

ekonomisk tillväxt via anställningsbarhet och en fungerande arbetsmarknad. Diskursen om 

anställningsbarhet är dominerande, varför miljömässig hållbarhet främst förstås i 

naturvetenskaplig termer och som en fråga för arbetsmarknaden. Därmed har 

gymnasieskolans miljöpolitiska vision en nyliberal prägel.   

 

Nyckelord: diskursteori, medborgarskap, miljö, gymnasieskola, Gy11.  
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1. Inledning  

 

Skolan och utbildningen är en av de mest centrala arenorna som samhället har för 

socialiseringen av framtida medborgare. Mot denna bakgrund blir utbildningen och 

utbildningspolitiken starkt styrande för de normer om egenskaper, förmågor och beteenden 

som privilegieras och ges en överordnad ställning i samhället. Skola och utbildning har 

beskrivits som en disciplinerande maktutövning och en ideologisk statsapparat där den 

rådande samhällsordningen och världsuppfattningen ska förmedlas och internaliseras. 

     (Carlbaum 2012, 1) 

 

Citatet ovan talar sitt tydliga språk. Den svenska skolan är en av samhällets mest centrala 

arenor för medborgarsocialisering, där utbildningspolitiken har en stor förmåga att påverka 

vilka medborgerliga egenskaper och förmågor samt vilken samhällsordning och 

världsuppfattning som blir samhälleligt priviligierad och överordnad. Föreställningar om 

framtida medborgare återspeglar alltså vilket samhälle som förespråkas, vilket även framhålls 

av Chantal Mouffe som anser att “citizenship is intimately linked to the kind of society and 

political community we want” (Mouffe 1991, 70). Det har dock konstaterats att dagens 

etablerade medborgarskapsdoktriner med tillhörande samhällsvisioner, saknar en tydlig 

miljövision (Dobson 2003). Detta är allvarligt med tanke på att effekterna av den globala 

uppvärmningen redan börjat synas (Nasa 2017; SMHI 2015), samtidigt som Sverige enbart 

bedöms kunna nå två av sina sexton nationella miljömål tills år 2020 (Naturvårdsverket 

2017). Det framhålls ofta i svenska samhällsdebatter att det är dagens unga – alltså våra 

förskole-, grundskole- och gymnasielever – som ska fostras in i ”rätt” miljömässiga 

värderingar för att det ska vara möjligt att skapa ett hållbart samhälle (se t.ex. Formas 2007, 

Naturskyddsföreningen 2014; Naturvårdsverket 2015; Riksdagsförvaltningen 2014; Sveriges 

radio 2011). Med tanke på att etablerade medborgarskapsdoktriner kritiserats, så är det 

angeläget att se vilket (miljö)medborgarskap och (miljöpolitisk) samhällsvision som dagens 

elever, våra framtida vuxna medborgare, socialiseras in i via den ”ideologiska statsapparat” 

som skolan är.   

 

I denna studie undersöker jag därför hur en miljöaspekt artikuleras i den/de diskurs(er) om 

medborgarskapsideal som förekommer i den svenska skolan, mer specifikt i gymnasieskolan. 

Jag undersöker också vilka miljöidentiteter som möjliggörs för framtida medborgare i 
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förekommande medborgarskapsdiskurser, vilket i förlängningen gör det möjligt att se vilken 

miljöpolitisk vision som implicit legitimeras inom gymnasieskolan.1  

 

Inom svensk skolforskning är medborgarskapet ett återkommande studieobjekt, vilket det 

utifrån ovanstående skildring finns förklarliga anledningar till. Dock berör en stor andel av 

den tidigare forskningen medborgarskapets relation till demokrati inom grundskolan (se t.ex. 

Biesta 2003; Carlsson 2006; Colnerud 2004; Ekman 2007; Grannäs 2011). Detta förändrades 

när Sara Carlbaum publicerade sin avhandling under 2012, inom vilken hon bryter ny 

forskningsmark. Dels genom att studera gymnasieskolan och dels eftersom hon undersöker 

medborgarskapet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Hon konstaterar att det finns en stor 

kunskapslucka om hur medborgarskapet i skolan är konstruerat kring andra aspekter än 

demokrati, exempelvis miljö. Genom att studera medborgarskapets relation till miljö, 

adresserar denna studie därmed den kunskapslucka som uppmärksammats inom den 

skolpolitiska medborgarskapsforskningen (Carlbaum 2012, 2 ff). Således fortsätter jag alltså 

en lång samhällsvetenskaplig tradition av att studera medborgarskapets utformning men 

utvecklar traditionen efter Carlbaums recept, då jag adresserar 1) gymnasieskolan och 2) en 

miljöaspekt. Då jag besvarar uppsatsens syfte utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv finns 

ett ytterligare forskningsbidrag i att studien dekonstruerar den godtycklighet och kontingens 

som omger alla diskursiva samhällsfenomen, däribland medborgarskapet (Howarth 2007). 

Genom denna analysinsats och via den diskussion som förs i uppsatsens slutdiskussion, så är 

studien ett statsvetenskapligt bidrag till den växande normativa akademiska diskussionen om 

hur medborgarskapet bör vara utformat utifrån en miljösynpunkt.2 

 

Mina resultat visar att det finns två medborgarskapsdiskurser. Den ena diskursen betonar 

anställningsbarhet, arbetsmarknad, ekonomiskt tillväxt och ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt till dagens miljöproblem, där diskursen erbjuder elever en miljöidentitet som 

antingen oberörd eller (miljö)hänsynstagande i sitt förvärvsarbete. Den andra diskursen 

grundas på en syn om att dagens skadliga miljöpåverkan bör undkommas genom en universell 

miljöidentitet där samtliga medborgare är miljömedvetna och på egen hand medverkar till att 

                                                      
1 Diskurs och diskursiv formation används synonymt genom uppsatsen och avser ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 7). Diskurser består av element (t.ex. ett ord, begrepp, idé, handling, 

etc.) som bundits samman via artikulationer. En artikulationer är alltså en praktik som binder samman element till en 

sammanhängande diskurs (Howarth och Stavrakakis 2000, 7). 

2 Denna akademiska diskussion presenteras närmre i avsnitt 1.3. 
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skapa hållbarhet, varför diskursen är centrerad kring vikten av aktivt deltagande i 

samhällslivet för att skapa/vidmakthålla ett tryggt, hållbart och demokratiskt samhälle.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Medborgarskapets konstruktion bör alltså studeras utifrån en miljöaspekt eftersom 

medborgarskapet är intimt sammankopplat med den politiska samhällsvision som önskas 

(Mouffe 1991, 70). Att studera medborgarskapet utifrån ett miljöperspektiv är därmed ett sätt 

att förstå vad som är en önskvärd miljöpolitisk vision i en tid då alarmerande effekter av flera 

miljö- och klimatproblem kan bevittnas (Nasa 2017; SMHI 2015; Naturvårdsverket 2017). 

Särskilt angeläget är det att studera medborgarskapet inom skolväsendet, dels eftersom skolan 

är en central plats för samhällelig medborgarfostran (Carlbaum 2012, 1) och dels eftersom det 

ofta framhålls som viktigt i svenska samhällsdebatter att dagens unga ska fostras in ”rätt” 

miljömässiga värderingar.  

 

Det övergripande syftet med denna studie är därför att analysera hur en miljöaspekt 

artikuleras i den/de diskurs(er) om medborgarskapsideal som förekommer i den svenska 

gymnasieskolan, samt att undersöka vilka miljöidentiteter som möjliggörs för framtida 

medborgare i dessa diskursiva formationer. På så vis kan jag också utröna vilken miljöpolitisk 

vision som implicit legitimeras inom gymnasieskolan.3 Alltså är studien primärt beskrivande 

men har samtidigt en viss normativ prägel, dels genom att jag menar att kunskapsluckan om 

medborgarskap och miljö är alarmerande och bör adresseras, samt eftersom jag värderar 

förekommande medborgarskapsdiskurser i uppsatsens slutkapitel.   

 

Studien undersöker gymnasieskolans styrdokument, samt relevanta offentliga utredningar, 

propositioner och departementsskrivelser under åren 2008–2016. Detta startdatum har valts 

eftersom en storskalig reformering av gymnasieskolan initierades då, vilket senare ledde fram 

till att dagens gymnasieskola (Gy11) infördes inför 2011 års läsår. Denna period anses 

därmed ha en viss relevans, eftersom berörda styrdokument genomgick en uppdatering i 

samband med detta och eftersom det samtidigt tillkom en stor mängd utredningar, 

                                                      
3 Jag har valt gymnasieskolan eftersom det är ett negligerat studieobjekt inom skolpolitisk forskning, samt eftersom 

gymnasieskolan nyligen genomgått en storskalig reformering (Carlbaum 2012, 2 ff).  
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propositioner och skrivelser.4 Dock är det viktigt att poängtera att det inte är reformprocessen 

i sig självt som är av intresse i denna studie, varför studieperioden inte begränsades till när 

Gy11 hade införts. 

 

Studien har ett tudelat syfte som konkretiseras i följande två frågeställningar:  

- Hur framställs förhållandet mellan medborgarideal och miljömässig hållbarhet i 

den/de medborgarskapsdiskurs(er) som förekommer inom Gy11?  

- Vilka miljöidentiteter möjliggörs för framtida medborgare i dessa diskursiva 

formationer och vilken miljöpolitisk vision är det som implicit legitimeras genom hur 

den ideala medborgaren konstrueras? 

 

Dessa frågeställningar besvaras med hjälp av en diskursanalytisk ansats och mer specifikt 

använder jag Ernesto Laclau och Chantal Mouffes dekonstruerande diskursteori. Därmed har 

studien ett fokus på språkbruk, diskursiva formationer och identitetskonstruktioner. 

 

1.2 Avgränsningar  

Då studien bygger på ett diskursteoretiskt perspektiv är det språkbruk och diskursiva 

formationer som utgör mitt analysobjekt. Mitt fokus är inte på hur stort utrymme som 

miljömässig hållbarhet får i skolans medborgarskapsdiskurser eller om det finns eventuella 

mål- och värderingskonflikter, utan sådana överväganden lämnas till framtida forskning att 

beakta. Inte heller berör denna studie hur värderingarna kommer till uttryck i reell 

undervisning eller uppfattas av de elever som innefattas i institutionen.  

 

Som framgått så berör mitt empiriska material gymnasieskolan under en begränsad tid, mer 

specifikt mellan åren 2008–2016. Åter igen bör poängteras att även om studiens startdatum är 

satt till när den borgerliga alliansregeringen initierade en storskalig omstrukturering av 

gymnasieskolan, så är jag inte intresserad av det reformarbete som ägt rum i sak. Gy11-

reformen har enkom fungerat som en tacksam motivering till när studien skulle påbörjas, samt 

hjälpt mig att motivera att ny forskning behöver produceras då tidigare studier visat att 

                                                      
4 Gy11 fick ny skollag, betygsystem och läroplan. Det infördes också en gymnasieexamen för alla elever och kravet på 

högskolebehörighet för alla program togs bort (Carlbaum 2012; Gymnasieutredningen SOU 2008:27), vilket bröt en 

flera decennier lång likformighetstrend (Lundahl m.fl. 2010, 56).  
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gymnasieskolan genomgått en storskalig strukturförändring (Carlbaum 2012; Lundahl m.fl. 

2010).   

 

1.3 Bakgrund   

Som inledningen påtalat, så är inte forskning om medborgarskapets utformning och ideal ett 

nytt fenomen inom den akademiska världen, utan det är tvärtom ett etablerat studieobjekt. Det 

finns dock brist på forskning som specifikt studerar relationen mellan medborgarskap och 

miljö, både inom och utanför den skolpolitiska forskningen.  

 

I inledningen refererade jag kortfattat till Andrew Dobson och hans kritik av de etablerade 

medborgarskapsdoktrinerna. I kölvattnet av kritiken har Dobson gett ett förslag till ett 

ekologiskt medborgarskap, som jag ämnar beskriva i kommande avsnitt. Det ekologiska 

medborgarskapet saknar måhända relevans för min egen analys men är trots det ett element 

jag vill inkorporera för att tydligt placera studien i en kontext av att det faktiskt pågår en 

(blygsam) akademisk diskussion om alternativa medborgarskapsideal inom den 

statsvetenskapliga miljöforskningen (se Dobson 2003; Jagers 2006; Jagers, Martinsson, och 

Matti 2014). Förhoppningsvis kan denna masteruppsats vara ett ytterligare bidrag till denna 

normativa diskussion om medborgarskapets betydelse för miljömässig hållbarhet.  

 

Det ekologiska medborgarskapet  

Utgångspunkten för en diskussion om det ekologiska medborgarskapet finns i de två 

medborgarskapsdoktriner som är mest etablerade idag, nämligen det liberala respektive 

republikanska medborgarskapet. Det liberala medborgarskapet utmärks av ett fokus på 

individens rättigheter, medan det republikanska medborgarskapet betonar medborgares 

skyldigheter inför kollektivet. Bortsett från denna stora skillnad finns dock en rad likheter, 

och exempelvis ser båda traditionerna medborgarskapet som bundet till nationalstaten och 

därmed som ett kontrakt mellan individ och stat (Dobson 2003, 38 ff). 

 

Det ekologiska medborgarskapet bygger inte på samma grundvalar, utan har hämtat 

inspiration från den feministiska teoriutvecklingen samtidigt som konceptet uppkommit som 

en konsekvens av dagens globalisering och ett växande miljöpolitiskt fält (Dobson 2003, 33f). 

Enligt Jagers, Martinsson och Matti (2014) är nedanstående fyra aspekter utmärkande för det 

ekologiska medborgarskapet:  
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1. En insikt om att individer påverkar och belastar planeten på varierande vis, vilket inte 

är rättvist och borde justeras genom att alla individers ekologiska fotavtryck jämnas ut.  

2. En uppfattning om att medborgarskapet inte borde avgränsas till den offentliga sfären, 

utan även borde tillåtas beröra det privata livet, där det också förekommer miljö- och 

klimatbelastande aktiviteter.   

3. En transnationell syn på medborgarskapet eftersom det ekologiska fotavtrycket och 

dagens miljöproblem inte är nationella angelägenheter. 

4. Ett förespråkande av asymmetriska rättigheter och skyldigheter. Individer som har 

stora ekologiska fotavtryck omfattas av skyldigheter att omfördela, medan personer 

med mindre ekologiska fotavtryck ges rätten att öka sin konsumtion.  

 

De fyra ovanstående aspekterna utgör tillsammans det som utmärker det ekologiska 

medborgarskapet. Det är tydligt att medborgarskapet ses som mer än en transnationell 

angelägenhet, samt att rättigheter och skyldigheter förenas så till vida att det går att prata om 

asymmetriska medborgarkrav. För att summera finns därmed en normativ akademisk 

diskussion om ett nytt medborgarskap, där flera väletablerade samhällskonstruktioner – 

exempelvis att medborgarskapet är nationsbundet och att alla medborgare ska vara lika inför 

lagen – utmanas till förmån för en förbättrad miljömässig hållbarhet.  

 

1.4 Disposition  

I detta kapitel har jag introducerat studiens ämne, samt presenteras syfte, frågeställningar 

avgränsningar och bakgrund. Efterföljande kapitel två presenterar relevant tidigare forskning, 

medan kapitel tre beskriver studiens teoretiska utgångspunkter. Därefter redogör jag för 

uppsatsens metod i kapitel fyra, medan nästkommande kapitel fem presenterar den empiriska 

analys som utförts. Det avslutande kapitlet summerar studiens resultat och kopplar an till en 

större diskussion om medborgarideal, samt delar insikter för vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning  

I detta avsnitt diskuterar jag tidigare forskning med relevans för studien. Inledningsvis 

diskuteras den forskning som behandlar gymnasieskolans nutidshistoriska styrning för att 

skapa en förståelse för studieobjektet. Därefter diskuterar jag hur den önskvärda medborgaren 

(och i förlängningen det eftersträvansvärda samhället) har konstruerats över tid.  

 

Kapitlet visar att det rent historiskt finns en korrelation mellan generella samhällstrender, 

gymnasieskolans styrning/reformering och hur den önskvärda medborgaren har konstruerats. 

Genom denna kontextuella förståelse blir det möjligt att få insyn i det större samhälleliga 

sammanhang som gymnasieskolan befinner sig inom. I kapitlet beskriver jag även att nutida 

utbildningspolitik präglas av en nyliberal trend, vilket gett effekter i form av att den svenska 

utbildningspolitiska sfären blivit allt mer europeiserad och global, samtidigt som den 

önskvärda medborgaren allt oftare konstrueras som ett aktivt arbetsmarknadssubjekt.5 

 

2.1 Skolans styrning: vägen mot decentralisering och nyliberalism  

I detta avsnitt diskuterar jag tidigare forskning om den svenska skolan. Forskningen skildrar 

den decentraliseringstrend som resulterade i att skolan kommunaliserades under början av 

1990-talet, samt beskriver att utbildningspolitiken och därmed skolan blivit allt mer 

europeiserad, global och nyliberal.  

 

I sin avhandling från 2002 presenterar Ninni Wahlström en historisk granskning över skolans 

styrning. Analysen styrs av begreppen kommunalisering, decentralisering och målstyrning, 

vilka länge varit ledord inom den utbildningspolitiska sfären (Wahlström 2002, 15). 

Wahlström visar dock att termerna ges en väldigt skild innebörd innan och efter att skolan 

kommunaliserades i början av 1990-talet. Kommunaliseringen resulterade i ett diskursbrott 

där utbildningsdiskursen förändrades från att staten betraktades som en nödvändig aktör för 

att upprätthålla en likvärdig skola över hela landet, till att det istället blev kommunerna som 

fick detta huvudmannaskap och ansvar. Parallellt blev också mål- och resultatstyrning den 

                                                      
5 Av praktiska skäl använder jag samma definition av nyliberalism som Carlbaum. Hon ser trenden som en samling 

liberalpolitiska tankegångar ”som förespråkar en kraftig minskning av en centralstyrd politisk makt, ökade privatiseringar 

och marknadsmässiga regleringar” (Carlbaum 2012, 4), samt ”en ökad individualisering inom alla områden på bekostnad av 

de tidigare liberala värdena om politisk och social rättvisa” (ibid., 4).   
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primära styrningsformen. Detta resulterade i att den nya utbildningsdiskursen betonade att 

likvärdighet skulle upprättas genom skolans styrdokument och inte statlig direktreglering, 

varför skolans läroplaner fick en aktiv styrfunktion. I avhandlingen visar Wahlström alltså att 

begreppen kommunalisering, decentralisering och målstyrning refererar till vitt skilda saker 

innan respektive efter det diskursiva trendbrottet vid 1990-talets början (ibid., 255f.).  

 

Linda Rönnberg skriver också om tidpunkten för skolans kommunalisering och konstaterar att 

statens förmåga att styra över skolan förändrades med denna reformering. Hon menar dock att 

den statliga styrförmågan inte bör dömas ut som obetydlig eftersom det parallellt utvecklades 

ett statligt och nationellt täckande skolinspektionssystem. Dessa inspektioner har i uppdrag att 

säkerställa likvärdighet och god kvalité och således har staten kvar en hel del kontroll, även 

om denna styrform är en av de få policyresurser som fortfarande finns kvar att tillgå efter 

kommunaliseringen (Rönnberg 2008, 16f). 

 

Skolans styrning har även adresserats från andra perspektiv som inte specifikt fokuserar på 

1990-talets kommunalisering. Exempelvis menar forskaren Lena Sjöberg att dagens 

utbildningspolitik allt mer kommit att präglas av en europeiseringstrend. Bland annat 

beskriver hon att EU:s Lissabonstrategi är ett av de dokument som har kommit att färga 

skolväsendet i hela unionen, trots att strategin egentligen är fokuserad på unionens ekonomi. 

Från Lissabonstrategin har dock begreppet ”livslångt lärande” inhämtats, vilket blivit en 

ledstjärna inom svensk utbildningspolitik (Sjöberg 2009, 33 ff). Livslångt lärande är en term 

som refererar till två saker, dels en social och medborgerlig aspekt och dels en ekonomisk och 

marknadsmässig dimension. Den sistnämnda dimensionen är överordnad den förstnämnda, 

vilket resulterat i att ekvationen kompetens, näringsliv och effektiv global konkurrens står i 

centrum när begreppet förekommer i EU, samt inom svensk utbildningspolitik (Sjöberg 2009, 

37f). Sjöberg avrundar sin forskning med att konstatera att utbildningspolitikens fokus på 

näringsliv och ekonomisk konkurrens går helt i linje med den nyliberala samhällstrend som 

fått globalt fäste inom utbildningspolitiken under de senaste decennierna (ibid., 49 ff).  

 

Sjöberg är inte ensam om att påtala att det etablerats en nyliberal trend inom utbildnings-

politiken, utan detta har påtalats i flera studier både nationellt och internationellt (Carlbaum 

2012, 7). Denna trend anses ha gett upphov till att en kapitalistisk styrningsrationalitet 

påverkar mycket av dagens utbildning (Fejes och Nicoll 2008, 2; Olssen, Codd, och O’Neill 

2004, 38), vilket bland annat anses ha lett till att det blivit vanligt förekommande med 
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privatiseringar av skolan (Ball 2009, 83). Trenden har också fått kritik för att den färgar den 

utbildningspolitiska diskursen så pass mycket att den nyliberala tanken om livslångt lärande 

blivit en hegemonisk diskurs.6 Den diskursiva formationen anklagas för att framstå som det 

enda tänkbara svaret på framtidens samhällsutmaningar, i alla fall för de stater som vill hänga 

med i den ekonomiska utvecklingen (Fejes och Nicoll 2008, 2). 

 

Sammanfattningsvis visar avsnittet att nyliberalism, med sitt fokus på näringsliv och 

ekonomisk tillväxt, är en samhällstrend som vuxit sig stark inom utbildningspolitiken under 

de senaste 20 åren. Således är det tydligt att utbildningssfären inte kan frikopplas från andra 

politiska sfärer eller samhällstrender, vilket också visas i fallet med EU:s ekonomiska 

Lissabonstrategi varifrån utbildningsdiskursen inhämtade inspiration (bl.a. ett nyliberalt 

fokus). I nästa avsnitt diskuterar jag fortsättningsvis hur de ovannämnda trenderna har kommit 

att färga skolans medborgarskapskonstruktioner.   

 

2.2 Medborgarskapsdiskurser: vem är ideal?   

Avsnittet berör inledningsvis Sara Carlbaums avhandling inom vilken hon studerar 

medborgarskapsdiskurser i den svenska gymnasieskolan mellan åren 1971–2011. Hon 

konstaterar att tre diskurser varit hegemoniska under skilda tidsperioder och att den 

sistnämnda diskursen hade ett nyliberalt fokus på arbetsmarknaden. Därefter presenterar jag 

annan forskning om hur medborgare fostras inom skolan och därigenom bekräftas Carlbaums 

slutsats om att nutida medborgarskapsdiskurs(er) ofta har en nyliberal prägel.  

 

Sara Carlbaum (2012) studerar gymnasieskolan mellan åren 1971–2011 och menar att 

tidsperioden kan kategoriseras enligt tre diskursiva faser. Första perioden varade mellan 

1971–1989 och där var den mest framträdande diskursen en skola för alla. Diskursen 

utmärktes av ett fokus på kunskapsintegrering. Alla elever förväntades således passa in i 

skolans givna ram och erhålla en gymnasieexamen. Diskursen riktade kritik mot att skolan 

dessförinnan hade varit för kunskapssegregerad och odemokratisk, vilket gjorde att diskursens 

ledord blev jämlikhet, kunskapsintegrering, välfärd och demokrati. Inom diskursen var det 

den demokratiska medborgaren som utgjorde det önskvärda subjektet.  

 

                                                      
6 En hegemonisk diskurs är en diskurs som uppfattas som sann, trots sin kontingens (Laclau 2015, 34 f). 
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Den andra perioden varade mellan åren 1990–2005 och under denna tidsperiod hade 

diskursen om livslångt lärande en hegemonisk ställning. Diskursen var en blygsam 

modifiering av en skola för alla där den övergripande problembeskrivningen i stort sett 

förblev densamma (skolan är alltför kunskapsspecialiserad och odemokratisk). Problematiken 

ansågs dock bero på en alltför traditionell och stelbent pedagogik som gjorde att ett livslångt 

lärande uteblev. Under perioden tillfördes därför åtgärder i form av nya inlärningsmetoder 

med problembaserat och aktivt lärande, vilket gjorde att diskursens ledord blev autonomi, 

självständighet och flexibilitet. Härigenom syns flera kopplingar till 1990-talets ökade fokus 

på decentralisering och målstyrning (se föregående avsnitt). 

 

Dock behöll element som demokrati och jämlikhet en hög status inom diskursen (vilket skulle 

komma att förändras med den tredje och sista diskursen), även om det betonades att 

demokratiskapande inte var en kollektiv fråga, utan en fråga om ett aktivt och individuellt 

ansvar. Den nyliberala samhällstrenden slog dock rot, vilket resulterade i en förändrad 

medborgarskapsdiskurs i skolan mellan åren 2006–2011. Carlbaum namngav diskursen som 

en skola för arbetsmarknaden eftersom det framhölls att medborgare skulle erhålla 

kompetenser som gjorde dem attraktiva på arbetsmarknaden. Inom diskursen 

marginaliserades element som jämlikhet och demokrati medan effektivitet, kompetens, 

anställningsbarhet, fria val och kunskapsspecialisering blev nya nyckelord. Medborgare 

förväntades möta arbetsmarknadens behov genom entreprenörskap, vilket vidare också gjort 

att ekonomisk tillväxt placerades i fokus.  

 

Carlbaums avhandling påvisar alltså att det skett en nyliberal trendutveckling på senare år, 

något som även framhålls av exempelvis Magnus Dahlstedt (2009). Han menar att den 

svenska skolan kommunaliserades samtidigt som efterkrigstidens välfärdsmodell – den 

svenska modellen – genomgick stora förändringar. Dessa förändringar placerar han under 

parollen aktiveringens politik, vilket är ett annat ord för Carlbaums sistnämnda diskurs om en 

skola för arbetsmarknaden. Både Carlbaum och Dahlstedt framhåller att medborgare alltmer 

positioneras som konsumenter på en utbildnings- och arbetsmarknad och allt mindre som 

demokratiska subjekt (Carlbaum 2012; Dahlstedt 2009). De är dock inte ensamma om att 

konfirmera detta diskursiva trendbrott, utan flera forskare har slagit fast att det mer och mer 

har börjat talas om den aktiva medborgaren (Lockyer och Crick 2010; Marinetto 2003). I en 

svensk kontext har det aktiva medborgarskapet undersökts på olika sätt. Sara Irisdotter 

Aldenmyr, Ulrika Jepson Wigg och Maria Olson påvisar i sin studie från 2012 att det aktiva 
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medborgarskapet getts en nyliberal karaktär även i en svensk kontext (Olson, Irisdotter 

Aldenmyr, och Jepson Wigg 2012, 255). De instämmer också i Dahlstedts slutsatser om att 

det aktiva medborgarskapet förespråkar en reducerad mängd statlig direktstyrning till förmån 

för individens ”autonomi, initiativförmåga och valfrihet” (Dahlstedt 2009, 11).  

 

Ovanstående redogörelse visar att skolan historiskt sett genomgått en decentralisering och 

börjat styras med hjälp av mål- och resultatstyrning. Utbildningssfären har blivit allt mer 

europeiserad, global och nyliberal, vilket resulterat i ett minskat fokus på demokratiska 

subjekt och ett ökat fokus på aktiva arbetsmarknadssubjekt. Resultaten i min uppsats bekräftar 

återigen förekomsten av denna nyliberala trend eftersom att en av gymnasieskolans två 

medborgarskapsdiskurser enkom adresserar elever och miljöfrågan utifrån ett 

arbetsmarknadsperspektiv. Denna kontextuella redogörelse har därmed bidragit till att skapa 

en förståelse för att studiens resultat härrör ur ett bredare utbildningspolitiskt och samhälleligt 

sammanhang.   
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3. Teoretiska utgångspunkter  

I detta kapitel redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkter, nämligen poststrukturalism 

och diskursteori. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som behandlar en uppsättning av andra 

diskursanalytiska influenser som också bidragit till studiens teori.   

 

3.1 En poststrukturalistisk ontologi 

I likhet med Winther Jørgensen och Phillips ser jag poststrukturalismen som en underdisciplin 

till socialkonstruktivismen och med denna teoretiska ansats följer ett antal antaganden om 

verkligheten. Exempelvis är socialkonstruktivistisk forskning antiessentialistisk och avfärdar 

att det finns objektiv och given kunskap om världen, vilket är ett primärt skäl till att studien 

grundas på denna ontologi. Antiessentialismen möjliggör att jag kan avfärda att det finns 

samhällsföreställningar som är ”sanna” och istället kan jag betrakta dessa, exempelvis 

behovet av ekonomisk tillväxt, som hegemoniska diskurser. Alltså förutsätter jag därmed, i 

likhet med samtliga socialkonstruktivistiska perspektiv, att kunskap och mening skapas i 

sociala processer via de språkliga kategorier som människor gemensamt använder för att 

beskriva ”verkligheten”, och att dessa konstruktioner är kontingenta samt historiskt och 

kulturellt specifika (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 12f).  

 

Eftersom socialkonstruktivismen betonar att alla diskursiva konstruktioner – diskurser, 

identiteter, samhällen – är kontingenta, har perspektivet fått kritik för det leder till voluntarism 

(Howarth 2007, 21). Kritiken har dock avfärdats som verkanslös eftersom alla diskursiva 

formationer alltid är relativt låsta i konkreta situationer. Denna låsning beror på att 

konstruktionerna vuxit fram i ett historiskt och kulturellt sammanhang, vilket innebär att de 

uppkommit genom sociala processer som är förbundna med en politisk makt (Smith 1998, 

104; Winther Jørgensen och Phillips 2000, 12). 

 

Inom poststrukturalismen framhålls att den politiska makten ”låser” konstruktioner genom 

utestängningsmekanismer som möjliggör respektive omöjliggör att olika diskursiva element 

inkluderas i en given konstruktion. Denna utestängningsmekanism (den politiska makten) är 

dock inget som en specifik aktör kan inneha och utöva strategiskt mot någon annan, utan den 

mekanismen/makten är snarare en produktiv kraft som formar oss till dem vi är (Bergström 

och Boréus 2005, 311). Den här synen på politisk makt är utmärkande för Laclau och Mouffes 
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diskursteori eftersom det är den diskursanalytiska inriktning som i högst grad är grundad på 

poststrukturalism (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 13). Därför är poststrukturalismens 

(och socialkonstruktivismens antaganden) direkt överförbara på nästkommande avsnitt om 

diskursteori, varför jag direkt övergår till att diskutera centrala diskursteoretiska begrepp i 

avsnittet. Innan dess bör jag dock betona det centrala poststrukturalistiska antagandet att 

språket är relationellt. Med det menas att olika element får sin mening utefter vad de/det inte 

är (Howarth 2007). Exempelvis ges begreppet natt sin innebörd utefter att det inte är dag, och 

vice versa.  

 

3.2 En diskursteoretisk analysmetod 

När diskursteorin avhandlas bör det inledas med att diskursbegreppet reds ut. Winther 

Jørgensen och Phillips beskriver denna centrala diskursteoretiska grundbult som ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 7). Diskurser består 

dock av ett antal mindre byggstenar, så kallade artikulationer. En artikulation är en ”praktik 

som etablerar en relation mellan element så att deras identitet förändras på grund av den 

artikulerande praktiken” (Howarth och Stavrakakis 2000, 7, förf. översättning). Med andra 

ord skapas en artikulation genom att två eller flera diskursiva element förs samman så att 

deras karaktär förändras, sett till om de hade betraktats fristående från varandra, varpå en 

diskurs bildas när flera artikulationer länkas samman (ibid., 7).  I analysen kommer jag att leta 

efter hur element artikuleras samman så att det bildas diskurser om medborgarskapet.  

 

I processen att utröna vilka diskurser som förekommer, är begreppet konstitutiv utsida ett 

hjälpsamt analysverktyg för att skildra var en diskurs har sina gränser. Alla diskurser bygger 

per definition på att vissa element inkluderas medan andra exkluderas (via de tidigare nämnda 

utestängningsmekanismerna) och således finns alltid en diskursiv insida respektive utsida. I 

en studie som denna är det av intresse att utröna var denna gräns går för att bättre förstå hur 

den diskursiva formationen ser ut (Howarth 2007; Howarth och Stavrakakis 2000). Eftersom 

språket är relationellt är det även av intresse att leta efter binära oppositioner. Det som 

diskursen inte innehåller påtalar nämligen vad diskursen inkluderar och vice versa.7 Enligt 

Carlbaum är dikotomierna ett försök till att ”förenkla komplexa relationer och det är av vikt 

att synliggöra och analysera hur de fungerar som bärande principer för att förstå en viss fråga 

                                                      
7 Således är binära oppositioner och konstitutiv utsida två nära sammanlänkade analysverktyg. 
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eller ett visst fenomen” (Carlbaum 2012, 39). Att leta efter binära oppositioner och att utröna 

vad som utgör den konstitutiva utsidan hjälper mig därmed att fördjupa min förståelse av de 

diskurser som förekommer, parallellt med att det bidrar till att avtäcka vilka grundantagen 

som konstruktionerna bygger på.  

 

Som framgick i föregående avsnitt så antas allt vi pratar om vara en diskursiv produkt, vilket i 

förlängningen innebär att våra identiteter också är det. Alla diskurser innehåller en 

uppsättning av alternativa identiteter – så kallade subjektspositioner – som ett subjekt kan 

inta. När en individ intar en subjektsposition i en diskurs och får en identitet, kallas det för att 

ett subjekt interpelleras.8 Ett subjekt kan alltså inte välja sin identitet helt fritt, utan kan enbart 

välja bland de subjektspositioner som finns tillgängliga inom en given diskurs (Laclau och 

Mouffe 1985, 115).9 Ett subjekt kan inte heller agera fritt, utan det är subjektspositionen som 

reglerar vad som är en möjlig respektive omöjlig handling. Det finns därmed en tveklös 

koppling mellan diskurser, identiteter och sociala handlingsmöjligheter (Winther Jørgensen 

och Phillips 2000, 48). Det här är en motivation till varför denna studie är viktig då det är 

uppenbart att diskurser ger upphov till materiella effekter. Genom att studera miljöaspekten i 

gymnasieskolans medborgarskapsdiskurser gör jag det möjligt att förstå vilka miljöidentiteter 

och (miljö)handlingsmöjligheter som framtida medborgare ges, samt vilken miljöpolitisk 

vision som implicit legitimeras genom detta/dessa medborgarideal.  

 

Sammanfattningsvis använder jag samtliga av de begrepp som omnämnts när analysen utförs, 

nämligen; element, artikulation, diskurs, diskursiv utsida, binär opposition, subjektsposition 

och interpellation. Jag inhämtar dock kompletterande inspiration från andra diskursanalytiska 

teoretiker, vilket jag beskriver i nästkommande avsnitt.  

 

3.3 Andra diskursanalytiska influenser  

Förutom Laclau och Mouffes diskursteoretiska verktyg grundar sig studiens teoretiska 

utgångspunkter även på inspel från andra diskursteoretiker. Exempelvis följer jag även Carol 

                                                      
8 Begreppet interpelleras kan förstås som att diskurser erbjuder ett antal identiteter (subjektspositioner) som ett subjekt 

kan inta. Individer positioneras på alltså på visst sätt av en given diskurs och kan inte fritt välja sin identitet.  

9 Det bör noteras att det ofta förekommer flera diskurser samtidigt inom en sfär, samt att diskurserna kan ha motstridiga 

innehåll, vilket skapar diskursiv kamp och avvärjer total determinism.  
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Bacchis rekommendation om att dekonstruera de politiska lösningar som föreslås, eftersom 

lösningarna alltid är sammanbundna med en problemframställning (Bacchi 2009, x ff). 

Problem är således det som ett politiskt handlingsförslag tar utgångspunkt i, samt önskar 

förändra. En dekonstruktion av politiska lösningar och problem gör det möjligt att se vad som 

konstrueras som ett önskvärt förhållande mellan miljö och medborgarideal, respektive ett 

hinder för att nå detta eftertraktade tillstånd. Enligt Carlbaum – som använde sig av Bacchis 

fokus på lösningar och problem – är detta analytiska fokus givande eftersom ”problem och 

lösningar är sammanfogade och avgörande för att konstruera mening” (Carlbaum 2012, 39). 

Således kan lösningar och problem betraktas som ett till verktyg för att utröna diskursens 

insida och utsida, där lösningen fungerar som en intern vision och problemet blir en extern 

antagonist.  

 

Utifrån rekommendationer från andra diskursanalytiska teoretiker har jag också valt att söka 

efter mönster och variationer i empirin (se Watt Boolsen 2006). Därför letar jag efter 

medborgarideal i texterna genom att se till vilka mönster som förekommer i relation till 

omnämnanden av vilka kunskaper, färdigheter och förmågor som eleverna förväntas erhålla.  
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4. Metod: textanalys, material och urval  

Kapitlet behandlar studiens metod och här diskuteras förutsättningar för att kunna genomföra 

tillförlitliga kvalitativa textanalyser. Jag presenterar även hur min analys strukturerats och 

vilket materialurval som gjorts, samt diskuterar reflexivitet med hjälp av begreppen validitet 

och intrasubjektivitet.  

 

4.1 Textanalys och induktion  

I denna studie har en kvalitativ textanalys utförts, vilket per definition medför att jag som 

analytiker gjort en tolkning av materialet. Enligt Bergström och Boréus (2005) har alla 

analytiker en förförståelse av den text som ska studeras. Förförståelsen är helt nödvändigt för 

att en tolkning ens ska kunna utföras men ställer krav på att forskaren argumenterar för de 

tolkningar som presenteras, vilket jag försökt göra i analysen. Att underbygga sina tolkningar 

är viktigt även utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv eftersom mina slutsatser färgats av 

min historiska och kulturella specificitet, på samma sätt som det empiriska materialet har 

påverkats av sin egen kontext. Teoretikern Merete Watt Boolsen skriver därför om vikten av 

att ha en tydlig systematik när kvalitativa analyser utförs för att skapa stringens och 

transparens (Watt Boolsen 2006, 52).  

 

För att skapa systematik har jag inledningsvis kategoriserat analysen utifrån de fyra olika sätt 

som Bergström och Boréus menar att en forskare kan ta sig an en text på. Det vill säga, 

genom att texten antingen relateras till (1) forskaren själv, (2) till en mottagare, (3) till en 

avsändare eller (4) kopplas till kringliggande diskurser utan att ha fokus på en särskild aktör 

(Bergström och Boréus 2005, 23 ff). Med tanke på att diskursteori används är det givet att jag 

har det sistnämnda förhållningssättet. För att ytterligare stärka studiens struktur och 

transparens har jag följt teoretikern Rosalind Gills modell för hur diskursanalyser bör utföras. 

Modellen består av åtta steg och inleds med att (1) ett forskningsproblem formuleras och (2) 

ett empiriskt material väljs ut. Därefter (3) transkriberas materialet om det behövs och det 

genomförs en (4) kritisk genomläsning, varpå (5) materialet kodas och (6) analyseras. Nästa 

steg handlar om att (7) undersöka analysens korrekthet, medan det slutgiltiga steget handlar 

om att (8) sammanställa ett resultat (Gill 2000, 188f). Gills modell var mycket behjälplig och 

färgade mitt analytiska tillvägagångssätt, som beskrivs mer precist i nästkommande avsnitt.  
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4.2 Analytiskt tillvägagångssätt 

Eftersom Gills modell följs genom studien så inleddes analysen med en översiktsläsning.10  

Diskursteorin medför att ett induktivt arbetssätt används och därför har jag försökt läsa det 

empiriska materialet så förutsättningslöst som möjligt (Bryman 2011, 26). Det uppenbarade 

sig dock fort att stora textpassager saknade relevans för studien och att ett urval behövde 

genomföras. Utifrån översiktsläsningen hade jag god kännedom om det språkbruk som 

användes i texterna och därför kunde jag välja ut ett antal nyckelbegrepp som blev 

urvalsgrundande för vilka delar av texten som analyserades mer ingående.11  

 

Studiens frågeställningar besvarades genom att de beskrivna diskursteoretiska begreppen 

applicerades på de utvalda textpassagerna. När jag undersökte uppsatsens första frågeställning 

om hur förekommande medborgarskapsdiskurs(er) knöts till en miljöaspekt så letade jag efter 

hur olika förmågor, egenskaper och kvalitéer framhölls som viktiga/oviktiga för eleverna. Jag 

var uppmärksam på vilka mönster som förekom när önskvärda förmågor, egenskaper och 

kvalitéer uttrycktes, samt hur dessa förekommande element artikulerades samman och (ofta) 

knöts till ett samhälleligt behov eller önskan. Exempelvis visade analysen att 

anställningsbarhet var en önskvärd förmåga inom en av de två medborgarskapsdiskurser som 

förekom, samt att denna kvalité knöts till en samhällelig önskan om en välmående 

arbetsmarknad och god ekonomisk tillväxt. När en diskurs väl hade uppdagats så hade jag 

även en uppmärksamhet kring vad som förpassades till den diskursiva utsidan, varför jag 

uppmärksammade förekomsten av binära oppositioner. För att ytterligare exemplifiera så var 

det först när en tydlig dikotomi uppmärksammandes mellan samhällsliv och yrkesliv som jag 

kunde konstatera att det förekom mer än en medborgarskapsdiskurser i materialet. För att 

summera användes följande begrepp när frågeställning ett besvarades; mönster, element, 

artikulation, diskurs, diskursiv utsida, binära oppositioner samt dekonstruktion av 

problem/lösningar.  

 

Jag undersökte frågeställning två om hur de diskursiva formationerna enbart tillgängliggör 

vissa miljöidentiteter genom att se till vilka subjektspositioner som erbjöds i de två 

                                                      
10 Ingen transkribering behövde genomföras.  

11 Nyckelorden var följande: Medborg*, samhäll*, livslångt lärande, aktiv*, personlig utveckling, miljö, hållbar*, 

klimat, energi, global uppvärmning, planet, jorden, eko*, natur, naturbruk, skogsbruk, jordbruk, lantbruk, agrara, 

skog, fisk, vatten. 
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medborgarskapsdiskurser som uppdagats. Genom att undersöka hur respektive diskurs 

systematiskt föreskrev att en elev/medborgare borde vara/kunna, kunde jag utröna att det 

förekom olika alternativa miljöidentiteter (subjektspositioner) som subjekt kunde interpelleras 

av. Frågeställning två besvarades alltså med hjälp av begreppen subjektsposition och 

interpellation, samt med utgångspunkt i den förståelse som frågeställning ett hade bidragit 

med. Utifrån dessa samlade analysresultat inkluderades därefter ett resonemang om vilken 

miljöpolitisk vision som implicit legitimerades utifrån de medborgarideal som förekom. Med 

att något ”implicit legitimeras” avsåg jag att uttala mig om vilken miljöpolitisk vision som 

möjliggörs baserat på vilka sociala (miljö)handlingsmöjligheter som framtida medborgare ges 

inom respektive medborgarskapsdiskurs. För att diskutera detta behövde jag dock återknyta 

till tidigare forskning. Denna nutidshistoriska och samhälleliga återkoppling var nödvändig 

för att kunna resonera kring vilket miljöpolitisk vision som implicit legitimerades, eftersom 

det gjorde att studiens placerades i en större samhällelig och politisk kontext. Flera 

diskursanalytiker förespråkar dessutom att en genealogisk ansats används vid diskursstudier 

för att placera studien i en bredare kontext (se exempelvis Bacchi 2009; Foucault 1982; 2002).  

 

Innan jag går vidare med metoddiskussionen bör omnämnas vad som avses med att något 

uppdagats/förekommer i materialet. Som beskrivits är en diskurs ”ett bestämt sätt att förstå 

och tala om världen” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 7) eller som Foucault beskriver 

det ”som praktiska handlingar som systematiskt formar de objekt de talar om” (Foucault 

1982, 58). Med dessa citat vill jag framhäva hur essentiellt begreppet systematik är, både 

inom diskursteorin som helhet och för min empiriska analys. Således är det när specifika 

artikulationer/mönster har uppdagats på ett systematiskt och återkommande vis som jag har 

gjort tolkningen att en diskurs eller subjektsposition förekommer/uppdagas i det empiriska 

materialet. 

 

4.3 Material och urval  

Det empiriska materialet bygger på två typer av materialkällor; offentliga dokument12 och 

2011 års läroplan. När dokumenten valdes ut avgränsades materialinsamlingen först till 

                                                      
12 Med offentliga dokument avser jag statens offentliga utredningar (SOU), departementspromemorior (Ds), 

propositioner och skrivelser. Vid urvalet återfanns inga skrivelser av relevans och därmed består materialet enbart av 

källor i form av SOU, Ds och prop.  
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utbildningsdepartementet. Därefter uteslöts de dokument som inte explicit berörde 

gymnasieskolan, enbart behandlade ett enskilt gymnasieprogram eller var en del av en 

pågående jämställdhetsutredning. Jag exkluderade också utredningar av mer ”teknisk 

karaktär” som granskade gymnasieskolans betygssystem, styrning och huvudmannaskap. 

Anledningen till att urvalet genomfördes enligt dessa principer var eftersom jag enbart 

önskade inkludera material som explicit benämnde vilka kunskaper, färdigheter och 

värderingar som elever förväntades förvärva.  

 

Efter ovannämnda gallring fanns tio offentliga dokument kvar och samtliga inkluderades i 

mitt empiriska material (se bilaga 1). Alla dokument förutom den nyaste utredningen från 

2016 rörde endast gymnasieskolan samt tog utgångspunkt i den Gy11-reformering som 

pågick. Utredningen från 2016 berörde dock allt från förskola till grundskola med syfte att 

adressera sjunkande kunskapsresultat så studien inkluderades eftersom den belyste de 

kunskaper, färdigheter och värderingar som elever förväntas förvärva. Således fanns en tydlig 

koppling till hur den önskvärda medborgaren borde vara.  

 

Under den valda studieperioden genomfördes en ändring av skollagen. Offentliga dokument 

om lagen exkluderades dock efter en närmre granskning eftersom skollagen enbart slår fast 

övergripande riktlinjer, exempelvis huvudmannaskap. Det är istället läroplanen som ordineras 

som det styrmedel som mer specifikt ska ge uttryck för vilken kunskap eleverna ska förvärva, 

vilket är i linje med den målstyrningstrend som tidigare forskning beskrivit (Wahlström 2002, 

15, 255 ff). Läroplanen innehåller en sammanställning av skolans värdegrund och uppgifter, 

övergripande mål och riktlinjer, samt examensmål för alla nationella program. Därför föreföll 

det sig naturligt att exkludera skollagen och endast inkludera läroplanen. Gymnasieskolans 

läroplan uppdateras sällan och innan 2011 års läroplan var det en läroplan från 1994 som 

gällde, medan det dessförinnan var en läroplan daterad till 1970 (Carlbaum 2012, 53).  

 

Slutligen bör det nämnas att jag inte fann några dokument under urvalsprocessen som särskilt 

behandlade gymnasieskolans miljö- eller hållbarhetsarbete. Det senaste dokumentet som 

berörde detta var 2004 års Att lära för hållbar utveckling (SOU 2004:104). Jag valde dock att 

exkludera utredningen eftersom den hade publicerats utanför studiens angivna tidsram och 

sekundärt eftersom utredningen inte var en del av det generella reformarbetet. Angående att 

göra en avvägning mellan generella reformdokument och specifika sakutredningar resonerar 
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jag i enlighet med Carlbaum som konstaterade följande angående jämställdhetsaspekten i 

medborgarskapet:   

 

Intressant är hur frågan om jämställdhet lyfts ut från det ”egentliga” reformarbetet. Det kan dels 

förstås som en uppvärdering och synliggörande av frågor om jämlikhet och jämställdhet men 

också förstås som något mindre viktigt då det skiljs ut från övriga reformeringar. Genom en 

särskild utredning som inte kopplas samman med reformeringen av gymnasieskolan förpassas 

frågan till periferin i politiken. 

           (Carlbaum 2012, 53) 

 

Resonemanget är applicerbart även i mitt fall och därför såg jag ingen poäng med att lyfta in 

hållbarhetsutredningen.  

 

4.4 Metoddiskussion  

Under studiens gång har det hållits i åtanke att empirin är en konstruktion i sig självt. Inom 

antiessentialistisk forskning, som i detta fall, innebär det ett framhållande av att all 

vetenskapsproduktion är subjektiv och innehåller maktanspråk (Carlbaum 2012, 55). Med 

denna syn kan en inte adressera verkligheten utomdiskursivt (Butler 1993, 31) och det går 

således bara att betrakta forskning som något som erbjuder ”möjligheter till förståelse snarare 

än fastställer ’sanningar’” (Alvesson och Sköldberg 2008, 20). Därför lägger jag vikt vid att 

argumentera för varför jag bedömer att min forskning är relevant, samt försöker vara 

transparent kring de tolkningar som görs för att tydliggöra hur jag har förstår materialet.  

 

Utifrån en validitetsaspekt anser jag att uppsatsens utformning och analytiska 

tillvägagångssätt är adekvat och välriktad, baserat på att en god validitet inom 

socialkonstruktivistisk forskning härrör från systematisk självgranskning (se Bergström och 

Boréus 2005; Bryman 2011). Från en reliabilitets synpunkt är det främst aktuellt att diskutera 

intrasubjektivitet, vilket avser att en forskare kan återfå samma resultat om studien upprepas 

vid ett senare tillfälle (Bergström och Boréus 2005, 36).  Då det saknas möjlighet att 

återupprepa studien med en lång tidsskillnad mellan analystillfällena, så ämnar jag höja 

studiens intrasubjektivitet (reliabilitet) genom att alla genomförda kodningar prövas 

återupprepade gånger.  
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Det bör nämnas att analysen visar att vissa texter innehåller mer relevant information än 

andra. Alla texter innehåller dock ett eller flera nyckelbegrepp, men läroplanen och 2008 års 

Gymnasieutredningen är de dokument som har de mest elaborerade diskussionerna om 

medborgarskap och miljö. Minst utrymme åt ämnet finns i de dokument som berör lärlings- 

och gymnasieingenjörsutbildningen. Generellt bör även konstateras att jag anser att det finns 

en mindre mängd relevant material än förväntat, vilket i och för sig är ett resultat i sig självt. 

Jag bedömer dock inte att detta beror på mitt val av empiri, då dokumenten fångar in det som 

framhålls som viktigt i den offentliga diskursen under en tid då gymnasieskolan genomgått en 

stor förändring och haft hög politisk prioritet.  

 

Slutligen går det att ifrågasätta valet av metod, och exempelvis hade en tematisk analys eller 

en idéanalys likväl kunnat användas (Bergström och Boréus 2005, 177). Jag har dock valt en 

diskursteoretisk ansats eftersom ett induktivt arbetssätt känns passande i en situation med en 

närmast obefintlig kunskap om hur det svenska medborgarskapet konstrueras utifrån en 

miljöaspekt. Jag anser att valet möjliggör att empirin får ”komma till tals” i hög grad.   
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5. Analys och resultat  

I detta kapitel presenteras analysresultaten med utgångspunkt i studiens två frågeställningar. 

Avsnittet visar att det finns av två dominerande diskurser i det empiriska materialet, nämligen 

en medborgarskapsdiskurs om vikten av anställningsbarhet och en medborgarskapsdiskurs om 

behovet av generella kompetenser. Dessa presenteras på ett generellt plan i kapitlets två första 

avsnitt, varpå jag resonerar kring diskursernas förhållande till miljö i det tredje avsnittet. 

Alltså besvarar de tre första avsnitten studiens första frågeställning om förhållandet mellan 

medborgarideal och miljömässig hållbarhet i den/de medborgarskapsdiskurs(er) som 

förekommer inom Gy11. Därefter, i avsnitt fyra, skildrar jag vilka subjektspositioner som 

möjliggörs inom respektive diskurs och hur eleverna således erbjuds olika miljöidentiteter. I 

det femte och avslutande avsnittet sammanställer jag analysresultatet, samt diskuterar vilken 

miljöpolitisk vision som implicit legitimeras genom hur den ideala medborgaren konstrueras i 

Gy11. I avsnittet relaterar jag även till en bredare forskningskontext. Avsnitt fyra och fem 

besvarar alltså studiens andra frågeställning om vilka miljöidentiteter som möjliggörs för 

framtida medborgare, samt vilken miljöpolitisk vision det är som implicit legitimeras genom 

hur den ideala medborgaren konstrueras.  

 

5.1 Medborgarskapsdiskursen om vikten av anställningsbarhet  

I detta inledande avsnitt beskriver jag en av de två diskurser som uppdagats i materialet, 

nämligen medborgarskapsdiskursen om vikten av anställningsbarhet. Diskursen framhåller att 

elever måste göras mer anställningsbara genom en ökad kunskapsspecialisering för att Sverige 

ska ha en chans till fortsatt ekonomisk tillväxt på den hårt konkurrensutsatta globala 

marknaden. I nedanstående avsnitt redogör jag för hur denna slutsats konkluderats.  

 

Inledningsvis kan sägas att det förekommer tydliga uttalanden om att gymnasieskolan behöver 

förändras och förbättras i det empiriska materialet. Det framhålls återkommande att Gy11 

måste bli/vara en lösning på ett problem med att dagens elever inte har tillräckliga kunskaper 

för att antingen kunna erhålla ett yrke eller kunna studera vidare på ett framgångsrikt sätt. 

Gy11 förväntas kunna lösa detta dilemma:   

 

En viktig utgångspunkt i den nya gymnasieskolan är att eleverna ska nå längre än i dag när det 

gäller förberedelse för ett yrke eller vidare högskolestudier. Det innebär att eleven ska få en ökad 

specialisering inom sitt yrkesområde eller inom sitt studieområde jämfört med dagens program. 
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                                                                                           (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 27) 

 

I citatet är det tydligt att en förbättrad yrkes- och högskoleförberedelse är en central aspekt i 

Gy11. Det empiriska materialet omnämner flertalet gånger varför gymnasieutbildningen är 

viktig och på så vis uppdagas ett fokus på anställningsbarhet och arbetsmarknad: 

 

Varje ung människa behöver en gymnasieutbildning som grund för sitt framtida liv och lärande. 

Visserligen är gymnasieskolan en frivillig skolform, men i realiteten är den en förutsättning för att 

ungdomar ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden respektive kvalificera sig för fortsatta 

studier.  

                                                                                                                        (Prop. 2008/09:199, 35) 

 

De två representativa textpassagerna visar att gymnasieskolan har i uppdrag att göra eleverna 

anställningsbara, så att eleverna kan ”nå längre än i dag när det gäller förberedelse för ett yrke 

eller vidare högskolestudier” (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 27), samt att detta skapas 

genom att Gy11 ger eleverna ”en ökad specialisering inom sitt yrkesområde eller inom sitt 

studieområde jämfört med dagens program” (ibid., 27). Det går därmed att se att flera 

artikulationer görs där element som utbildning, yrkesliv/högskolestudier, arbetsmarknad och 

kunskapsspecialisering knyts samman. Elementen förbinds nämligen med varandra på ett vis 

så att deras karaktär och innebörd transformeras i processen och av sammanhanget, jämfört 

med om de hade betraktats fristående från varandra. Med andra ord sammanbinds elementen 

till en artikulation som ger Gy11 och eleverna ett sammanhållet syfte och mål.13  

 

I materialet artikuleras de ovannämnda elementen på ett så pass systematiskt och 

återkommande vis att det utgör ett mönster i alla texter. Som beskrivits så har jag sökt efter 

mönster och variationer utefter Watt Boolsens (2006, 174) rekommendationer och med tanke 

på mönstrets frekvens i materialet, så anser jag att det går att tala om att det förekommer en 

diskursiv formation. I denna diskurs verkar den mest betydelsefulla artikulationen vara den 

om att gymnasieutbildningen ska främja anställningsbarhet, varför den namnges en 

medborgarskapsdiskurs om vikten av anställningsbarhet. Det är nämligen tydligt att framtida 

medborgare förväntas ha denna egenskap och förmåga.  

 

                                                      
13 Att element genomgår en transformation när de sammanbinds är utmärkande för en artikulation (Howarth och 

Stavrakakis 2000, 7).  
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Enligt Bacchis (2009, x ff) rekommendation att se till lösningar och problemkonstruktioner 

betraktar jag förbättrad anställningsbarhet – genom ökad kunskapsspecialisering inom 

gymnasieskolan – som en lösning på aktuella samhällsbehov. God anställningsbarhet är både 

ett medborgarideal och en politisk lösning i diskursen, vilket vittnar om att det föreligger en 

problemkonstruktion där dagens elever betraktas som alltför kunskapsmässigt likformiga och 

illa anpassade till arbetsmarknaden. Likformigheten och den bristande arbetsmarknadsanpass-

ningen uttrycks i, de representativa, citaten om att eleverna måste ”nå längre än i dag när det 

gäller förberedelse för ett yrke eller vidare högskolestudier” genom att de får ”en ökad 

specialisering inom sitt yrkesområde eller inom sitt studieområde jämfört med dagens 

program” (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 27). Bristande anställningsbarhet utgör 

därmed diskursens konstitutiva utsida och således är det rimligt att anta att en god 

anställningsbarhet tillhör diskursens insida, eftersom ”problem och lösningar är 

sammanfogade och avgörande för att konstruera mening” (Carlbaum 2012, 39). 

 

Genom att undersöka vilka binära oppositioner som är aktiva i materialet, så är det möjligt att 

ytterligare undersöka diskursens gränser. Som beskrivits ska oppositionerna betraktas som ett 

försök till att förenkla komplexa relationer genom att den ena dimensionen i dikotomin 

överordnas och inkluderas, medan den andra underordnas och exkluderas (Carlbaum 2012, 

39). I anställningsbarhetsdiskursen finns en återkommande dikotomi mellan yrkeslivet och 

samhällslivet, då det återkommande görs en begreppslig separation mellan de två:  

 

Den svenska gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet när det gäller att utbilda elever för ett 

yrkesområde och att förbereda elever för högskolestudier. Men den ska också med god kvalitet 

förbereda alla elever, oavsett vilken typ av gymnasieutbildning de går på, för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet.                        

                         (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 339) 

 

Citatet visar alltså att det finns en binär opposition mellan yrkes- och samhällsliv genom att de 

begreppsligt separeras, samtidigt som det illustreras att elever inte per automatik förbereds för 

yrkeslivet i samband med att de förbereds för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det finns 

därmed anledning att misstänka att medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet 

överordnar yrkeslivsdimensionen i dikotomin mellan yrkesliv och samhällsliv, eftersom 

diskursen har ett fokus på arbetsmarknad och anställningsbarhet.  
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Misstanken om att yrkeslivet, och därmed arbetsmarknaden, är överordnad i diskursen 

förstärks då Gymnasieutredningen (SOU 2008:27) diskuterar 1994 års läroplan (Lgy 94). Då 

den borgerliga alliansregeringen initierade en reform av gymnasiet så gavs samtliga 

utredningsgrupper i uppdrag att utforma sina reformförslag utifrån Lgy 94:s kunskapssyn. I 

Gymnasieutredningen kritiseras dock denna kunskapssyn för att ha ett alldeles för litet fokus 

på avnämnare (arbetsmarknadens parter), vilket är en kritik som går i linje med den nyliberala 

samhällstrend som beskrevs i kapitel två: 

 

Utifrån att jag betonar avnämarinflytandet så starkt i mina förslag finner jag det rimligt att 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) kan behöva ses över. Det kan handla om att se 

över hur generella perspektiv hanteras och hur kunskap beskrivs så att läroplanen fungerar för en 

gymnasieskola där avnämarna spelar en större roll än i dag. 

                         (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 261) 

 

Detta citat tycker jag tydligt exemplifierar att diskursen överordnar yrkeslivet i den dikotomi 

som finns inom empirin mellan yrkes- respektive samhällsliv, samt att det fanns ett tydligt 

fokus på arbetsmarknaden inom denna diskurs.  

 

Att yrkesliv, arbetsmarknad, anställningsbarhet och kunskapsspecialisering har en stor 

betydelse inom diskursen bekräftas och får en ökad styrka av att det riktas kritik mot 

läroplanens generella kunskapsperspektiv. I Lgy 94 presenteras nämligen krav på att all 

utbildning ska genomsyras av fyra övergripande perspektiv: ett etiskt, ett internationellt, ett 

historiskt och ett om miljö. Denna form av övergripande och generella perspektivstyrning 

kritiseras dock för att vara otydlig och ineffektiv: 

 

När det handlar om övergripande perspektiv finns ett antal problemområden. Vad är egentligen ett 

perspektiv? Vem ansvarar för perspektivets genomförande? Hur förhåller sig perspektivet till 

gymnasieskolans ämnen? Kan man någonsin ta bort ett perspektiv eller kan man bara tillföra fler? 

Dessa frågor visar på oklarheten kring innebörden av ”perspektiv”. Det är dessutom troligt att 

perspektiven inte får något stort genomslag i gymnasieskolan, där betoningen ofta ligger på de 

minsta beståndsdelarna. Därför ifrågasätter jag om det överhuvudtaget är rimligt att i 

styrdokumenten ange vilka perspektiv som ska användas. 

                         (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 261) 

 

Enligt citatet uttrycks alltså en stor skepsis mot ett fortsatt användande av läroplanens 

övergripande och generella perspektiv eftersom dessa bedöms som otydliga och ineffektiva. 



26 

 

Jag förstår citatet som att det finns en fortsatt skepsis mot åtgärder som främjar 

kunskapslikformighet, vilket är rimligt eftersom diskursen bygger på ett element om 

kunskapsspecialisering. Nedan utvecklas kritiken och det konstateras att generella 

perspektiv/mål saknar en tydlig styreffekt, vilket gör att gymnasieskolans utbildning blir 

bristande:  

 

Man kan välja mellan att uttrycka t.ex. läroplanens miljöperspektiv genom att anknyta det till just 

de tillämpningar som är aktuella inom programmet i fråga, eller genom att välja en mer generell 

formulering som passar samtliga program. I det första fallet vinner man i konkretion och eventuellt 

i intresse, i det andra fallet slår man tydligt fast att miljöperspektivet är lika viktigt för alla 

program. När programmålen fastställdes beslutade regeringen att mer generella formuleringar 

skulle gälla. Eftersom programmålen är så generella har de inte en tydlig styreffekt. Det medför att 

styrningen när det gäller helheten i programmet brister.                                                                                                    

                   (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 262) 

 

Citaten visar därmed att det finns en binär opposition mellan generella perspektiv och 

programspecifika mål/kunskap, där den senare överordnas eftersom den anses leda till ökad 

konkretion och kunskapsspecialisering. I de två senaste citaten framgår det alltså att 

elementen generella perspektiv, otydlighet, ineffektiv styrning och kunskapslikformighet 

förpassas till anställningsbarhetsdiskursens utsida eftersom de anses resultera i en bristande 

gymnasieskola. Detta medan programspecifika mål rimligen knyts till artikulationen om att 

dagens gymnasieelever behöver ökad kunskapsspecialisering för att få högre 

anställningsbarhet så att de kan nå längre i yrkeslivet.  

 

Analysen påvisar också att bristande anställningsbarhet förpassas till diskursens konstitutiva 

utsida. Diskursen försöker slå vakt om en fungerande arbetsmarknad, vilket rimligen härrör ur 

en föreställning om att Sveriges ekonomi måste fortsätta växa. Denna slutsats konkluderas 

med hjälp av citat som det nedanstående, där det artikuleras att utbildningssatsningar behövs 

på grund av en allt hårdare ekonomisk konkurrens:  

 

Satsning på utbildning är en investering i vårt lands framtid. I en globaliserad värld där 

ekonomierna integreras med allt hårdare konkurrens mellan länder och regioner blir produktionen 

allt mer kunskapsintensiv. Sveriges framtid ligger i en kvalificerad arbetskraft med god utbildning. 

Därför måste den svenska gymnasieskolan ha en sådan inriktning och en sådan kvalitet att 

ungdomarna får en god grund för att möta framtidens krav. 

                                                        (Prop. 2008/09:199, 35) 
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Grunden till varför gymnasieskolan måste främja anställningsbarhet motiveras alltså av att det 

finns en ökad produktionskonkurrens mellan länder och regioner, vilket ger effekter för den 

ekonomiska tillväxten. Därför framhålls också att skolan måste vara ”en strategisk del av 

kompetensförsörjningen nationellt och regionalt” (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 226). 

Min bedömning är därför att dessa tre faktorer – låg anställningsbarhet, global konkurrens och 

ett behov av ekonomisk tillväxt – är kärnan i anställningsbarhetsdiskursens uppbyggnad.  

 

Summering: medborgarskapsdiskursen för anställningsbarhet  

I avsnittet har jag visat att en diskurs som förekommer frekvent i det empiriska materialet är 

en medborgarskapsdiskurs om vikten av anställningsbarhet. I denna diskursiva formation 

förekommer artikulationer/mönster där element som utbildning, yrkesliv, arbetsmarknad, 

yrkes- och högskoleförberedelse, kunskapsspecialisering och programspecifika mål knyts till 

varandra och bildar en diskursiv insida. Den diskursiva utsidan utgörs tvärtemot av element 

som kunskapslikformighet, bristande tydlighet i vad elever förväntas kunna, användningen av 

generella kunskapsperspektiv, ineffektivitet, dålig anställningsbarhet och ett fokus på 

samhällslivet. Denna slutsats har exempelvis kunnat konkluderas genom att det går att 

identifiera flera binära oppositioner, bland annat en mellan yrkesliv och samhällsliv samt 

mellan programspecifika mål och generella kunskapsperspektiv, där de förstnämnda tecknen 

överordnas och inkluderas i båda fallen. I analysen framkommer att diskursen är centrerad 

kring antagandet om att en god anställningsbarhet behövs för att få arbetsmarknaden att 

fungera, vilket i förlängningen är nödvändigt om det ska vara möjligt att säkra Sveriges 

ekonomiska tillväxt i en tid av global produktionskonkurrens.   

 

5.2 Medborgarskapsdiskursen om behovet av generella kompetenser  

Förutom diskursen om anställningsbarhet förekommer också en annan diskursiv formation 

parallellt, vilken jag valt att namnge som medborgarskapsdiskursen om behovet av generella 

kompetenser. I nedanstående avsnitt visar jag att diskursen betonar att framtida medborgare 

ska ha en uppsättning allmänkompetenser så att det trygga och demokratiska samhället kan 

säkerställas.   

 

När denna diskurs framkommer i materialet är det primärt via en kontinuerlig användning av 

begreppen ”generella kompetenser” och ”aktivt deltagande i samhällslivet”. Då det påvisas att 
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dessa element inte artikuleras inom diskursen om anställningsbarhet finns det en anledning att 

granska detta mönster mer ingående. Att det finns en parallell diskurs menar jag bland annat 

kan utläsas genom citat i likhet med det nedanstående, där dikotomin mellan yrkesliv och 

samhällsliv uppenbarar sig på nytt. I detta fall utmanas dock artikulationen 

kunskapsspecialisering-yrkesliv-arbetsmarknad-anställningsbarhet till förmån för ett fokus på 

generella kompetenser, aktivt deltagande och samhällsliv:    

 

En viktig utgångspunkt i den nya gymnasieskolan är att eleverna ska nå längre än i dag när det 

gäller förberedelse för ett yrke eller vidare högskolestudier. Det innebär att eleven ska få en ökad 

specialisering inom sitt yrkesområde eller inom sitt studieområde jämfört med dagens program. 

Denna ökade specialisering anser jag inte stå i motsats till att eleven även ska förberedas för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet och ges möjlighet att utveckla generella kompetenser som 

problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.  

                                                                                           (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 27)                   

                                           

Citatet illustrerar återigen den uppmärksammande dikotomin mellan yrkesliv och samhällsliv, 

fast i detta fall med en reverserad prioriteringsordning där samhällslivet står i centrum. I 

citatet knyts elementet samhällsliv till elementen aktivt deltagande och generella 

kompetenser, så att en artikulation bildas där anställningsbarhetdiskursens fokus på yrkesliv, 

kunskapsspecialisering och anställningsbarhet utmanas. På så vis bekräftas att det finns en 

parallell medborgarskapsdiskurs i materialet.  

 

Det är relevant att fråga sig vad som avses när begreppen aktivt deltagande och generella 

kompetenser används. För vad är det som gymnasieeleverna egentligen ska få lära sig? 

Inledningsvis kan sägas att aktivt deltagande och generella kompetenser betraktas som 

synonymer till varandra i materialet, då det hävdas att ett aktivt deltagande i samhällslivet är 

motsvarande för ”de skrivningar som finns i läroplanen kring mer generella kompetenser” 

(Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 183). Trots detta förtydligande återkommer de två 

begreppen jämsides i materialet och således är det tydligt att de båda elementen anses 

nödvändiga för att skapa ett funktionellt samhällsliv. I detta sammanhang är det viktigt att 

notera att elementen positioneras som vitala för samhällslivet men inte för yrkeslivet, vilket 

åter igen bekräftar den omnämnda och omvända dikotomin.   

 

Angående begreppens innebörd så är texterna sparsmakade med att definiera de begrepp som 

används. Vid några tillfällen framkommer att ett aktivt deltagande i samhällslivet/generella 
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kompetenser kan förstås som att eleverna har en god ”problemlösningsförmåga, 

samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga” (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 373). 

Förutom dessa kvalitéer så likställs ett aktivt deltagande i samhällslivet/generella kompetenser 

med EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande vid ett par tillfällen. 

Nyckelkompetenserna beskrivs som en kombination av färdigheter, kunskaper och attityder 

som är ”av särskild betydelse när det gäller att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet” (ibid., 373). I texterna räknades inte alla åtta kompetenser upp, utan det är 

enbart initiativförmåga, företagaranda och entreprenörskap som omnämns. Jag betraktar 

denna skildring som att de tre elementen har en särskild betydelse för Gy11. Det finns därmed 

somliga likheter till medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet i den bemärkelsen att det 

görs en konnotation till anställningsbarhet. Diskurserna vilar trots det på mycket olika 

problemkonstruktioner (återkommer till detta), även om det i detta avseende går att se 

likartade influenser.  

 

I de offentliga dokumenten diskuteras generella kompetenser primärt på det vis som nyss 

skildrats. Det vill säga genom artikulationer där medborgare förväntas ha en god 

företagaranda, en förmåga att kommunicera och problematisera, samt vara entreprenöriell, 

innovativ och samarbetsvillig. Läroplanen lyfter dock fram ett antal nya element och 

diskursen breddas till att även innefatta andra element och artikulationer: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.  

           (Skolverket 2011, 5) 

 

Vägen till att etablera denna förmåga till förståelse och inlevelseförmåga hos elever anses 

vara ”genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande” 

(ibid., 5).  Det framhölls också att demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga för 

utbildningsväsendet och att skolans uppgift är att förmedla dessa kunskaper:  

 

Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen 

i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 

rättigheterna som alla omfattas av.  

           (Skolverket 2011, 6-7) 
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Samtliga av de ovan nämnda citaten vittnar om vilka element som är viktiga för 

utbildningsväsendet. Jag anser att dessa ingår i medborgarskapsdiskursen om generella 

kompetenser eftersom de positioneras som kvalitéer som behövs för att samhället – inte 

yrkeslivet – ska vara en funktionell och trygg plats att befinna sig i.  

 

Angående de två diskursernas problemkonstruktion, så är det rimligt att misstänka att det 

finns en annan diskursiv kärna i denna medborgarskapsdiskurs än i den föregående. 

Skillnaderna uppenbaras i de uttalanden där det framgår att skolan ska förmedla en gemensam 

referensram som vilar på ”grundläggande demokratiska värderingar” (Skolverket 2011, 6), 

samt att skolan ska ”bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga 

och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet” (ibid., 6). Jag anser nämligen 

att önskan om att upprätta en demokratisk skola och ett demokratiskt samhälle inte bör förstås 

som lösningar på ett problem med bristande anställningsbarhet och en hotad ekonomisk 

tillväxt. Snarare ingår dessa artikulationer i medborgarskapsdiskursen om generella 

kompetenser, där jag ser artikulationen om vikten av demokrati som en lösning på hur 

samhället ska bli/förbli en rättighetsbejakande, trygg och tolerant plats för alla invånare. 

Artikulationen kan också kopplas samman med diskursens ovannämnda artikulationer om att 

samhället och dess invånare bör ha ett samförstånd och hysa respekt inför 

mänskliga/individuella rättigheter. En sådan förståelse av diskursens grundantaganden får 

stöd i artikulationer som att ”skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör 

den gemensamma referensramen i samhället” (Skolverket 2011, 6), samt att ”skolan ska 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas 

för diskriminering […]” (ibid., 5). Det påtalas också att ”utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på”, samt att ”var och en som verkar inom skolan 

ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö” (ibid., 5) och att:  

 

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. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell.  

                             (ibid., 5) 
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Jag menar därmed att den problemkonstruktion som denna diskurs bygger på, har ett fokus på 

att säkerställa ett demokratiskt och tryggt samhälle genom att elever ges förutsättningar för att 

delta aktivt i samhällslivet. Detta är en problemformulering utan större likhet med den som 

presenterades i medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet och därmed bekräftas (åter 

igen) förekomsten av två diskurser istället för en större enhetlig, även om det givetvis finns 

somliga förenligheter.   

 

Summering: medborgarskapsdiskursen om generella kompetenser  

I avsnittet har jag visat att medborgarskapsdiskursen om behovet av generella kompetenser 

samexisterar med medborgarskapsdiskursen om vikten av anställningsbarhet. Formationerna 

bygger på två olika problemkonstruktioner och har skilda fokusområden, vilket bland annat 

manifesteras i den starkt etablerade oppositionen mellan yrkesliv och samhällsliv. 

Anställningsbarhetsdiskursen överordnar den förstnämnda aspekten, medan diskursen om 

generella kompetenser prioriterar den sistnämnda. Jag anser att medborgarskapsdiskursen om 

generella kompetenser till stor del bygger på artikulationer om de två synonymerna generella 

kompetenser och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Till denna diskursiva kärna knyts 

därefter en uppsjö av element, exempelvis företagaranda, innovationsförmåga, en 

entreprenöriella sida och förmågan att samarbete, kommunicera och problemlösa. Diskursen 

förankras också i artikulationer om vikten av demokrati och respekt inför 

mänskliga/individuella rättigheter, samt en förmåga att känna rättskänsla och kunna förstå och 

leva sig in andra medborgares situation. Jag menar att diskursens kärna är en tanke om att 

samhället måste bli/förbli en demokratisk och trygg plats som präglas av samförstånd och 

gemensamma referensramar, genom att elever lär sig att delta aktivt i samhällslivet. 

 

5.3 Men medborgarskapsdiskursernas förhållande till miljöaspekten då?  

Hitintills har jag presenterat de två medborgarskapsdiskurser som finns i det empiriska 

materialet. Fram tills nu har diskussionen primärt avhandlat diskursernas övergripande 

utformning snarare än hur dessa formationer förhåller sig till en miljöaspekt, något detta 

avsnitt råder bot på. I avsnittet visar jag att miljöaspekten adresseras som ett 

naturvetenskapligt och tekniskt problem inom medborgarskapsdiskursen om vikten av 

anställningsbarhet, medan miljö betraktas som en samhälls- och beteendefråga i 

medborgarskapsdiskursen om behovet av generella kompetenser.   
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Miljöfrågan i medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet  

Som framgått finns en kritik inom denna diskurs gentemot användningen av generella 

perspektiv (bland annat ett miljöperspektiv) i gymnasieskolans läroplan från 1994. Avsnitt 5.1 

visade att diskursen upprättade en dikotomi mellan programspecifika mål respektive generella 

styrmedel, där programspecificitet överordnades för att ge elever en större anställningsbarhet 

genom tydligare kunskapsspecialisering. Inom diskursen föreslogs därför att de generella 

perspektiven skulle avskaffas till förmån för programspecifika mål och en läroplan där 

arbetsmarknadens parter fick ett större inflytande än vad som var fallet i Lgy 94.  

 

I samband med denna argumentation påvisas tydligt att ett övergripande och generellt 

miljöperspektiv är ointressant. Detta trots konstaterandet om att ett universellt angreppssätt 

”slår fast att miljöperspektivet är lika viktigt för alla program”. Denna universalitet avfärdas 

dock inom diskursen till förmån för att miljöaspekten knyts till ”de tillämpningar som är 

aktuella inom programmet i fråga” (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 262), då en 

utbildning gynnas i form av ”högre konkretion” (ibid., 262). För att summera är det tydligt att 

diskursen inte instämmer i läroplansperspektivet om att miljömässig hållbarhet är en lika 

viktig fråga för alla program och i förlängningen för samtliga elever/medborgare. Istället är 

miljöaspekten något vars relevans avgörs baserat på vilket nationellt gymnasieprogram som 

diskuteras, vilket innebär att miljöaspektens relevans påverkas av vilken yrkesbransch som 

elever förväntas befinna sig inom under sin yrkeskarriär.14 Det är därmed tydligt att 

miljöfrågan enkom adresseras i relation till förvärvsarbete och arbetsmarknad.   

 

Medborgarskapsdiskursen om vikten av anställningsbarhet frikopplar också miljöaspekten 

från politiska och sociala dimensioner genom att avfärda det generella läroplansperspektivet. 

Det var nämligen främst i detta generella perspektiv som frågan tydligt kopplades an till en 

social dimension. Istället framhålls inom anställningsbarhetsdiskursen att alla 

gymnasieprogram borde innehålla en 50-poängskurs i naturvetenskap med fokus på energi- 

och miljöfrågor: 

 

                                                      
14 Elever inom programmen vård- och omsorg, restaurang och livsmedel samt barn och fritid omfattades inte av 

specifika programkrav i relation till miljö.  
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På alla yrkesprogram föreslår jag att eleverna ska läsa en kurs i naturkunskap omfattande 50 

poäng. Jag föreslår att den bland annat ska handla om energi- och miljöfrågor. På de 

högskoleförberedande programmen Programmet för Ekonomi, Programmet för Estetik och 

Humaniora samt Programmet för Samhällsvetenskap och Media föreslår jag att eleverna läser en 

kurs omfattande 100 poäng. I denna kurs ingår den ovan beskrivna femtiopoängskursen för 

yrkesprogrammen.  

                 (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 358) 

 

I relation till denna diskussion om den obligatoriska miljö- och energikursen framhålls att 

dessa naturvetenskapliga kunskaper är nödvändiga för att öka anställningsbarheten:   

 

På vissa program krävs en hög nivå på elevernas förkunskaper inom naturvetenskap för att de ska 

kunna studera vidare på högskola eller universitet. För många yrkesprogram, särskilt de som 

förbereder för produktion av något slag, behövs naturvetenskapliga kunskaper, till exempel om 

hållbar utveckling.    

                   (Gymnasieutredningen SOU 2008:27, 357–58) 

 

Citaten betonar därmed att alla elever bör ha naturvetenskapligt baserad kunskap om energi 

och miljö eftersom det har en direkt koppling till anställningsbarheten, arbetsmarknaden och 

det framtida yrkeslivet. I och med detta tydliga fokus på anställningsbarhet finns inga tvivel 

om att artikulationen ingår i medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet eftersom 

diskursen överordnar yrkeslivet framför samhällslivet, till skillnad från 

medborgarskapsdiskursen om generella kompetenser.  

 

Med ett antagande om att miljöaspekten är en naturvetenskapliga fråga för arbetsmarknaden, 

så förmanas elever/framtida medborgare att i första hand behandla aktuell miljöproblematik 

genom sitt arbete och som ett kemiskt, fysiskt, biologiskt eller (energi)tekniskt ärende. Jag 

anser att kombinationen rimligen kan resultera i en strävan efter ny innovation – baserat på 

naturvetenskaplig och teknisk kunskap – för att avhjälpa skadlig miljöpåverkan. Det är föga 

förvånande att detta perspektiv används inom anställningsbarhetsdiskursens eftersom den 

diskursiva formationen grundas på en önskan om ekonomisk tillväxt. Om miljöfrågan hade 

ramats in som en social fråga hade det möjligen kunnat resultera i ett fokus på individens 

privata konsumtionsvanor, vilket hade kunnat vara hotfullt för den ekonomiska utvecklingen. 

I och med att den obligatoriska naturvetenskapliga kursen artikuleras som nödvändig 

arbetslivskunskap anser jag dock att det finns ett implicit antagande om att det endast är på 

arbetsmarknaden som miljöfrågan ska adresseras, vilket begränsar miljöfrågans utbredning.   
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Sammanfattningsvis förhåller sig medborgarskapsdiskursen om vikten av anställningsbarhet 

därmed till miljöaspekten primärt utifrån ett naturvetenskapligt arbetsmarknadsperspektiv. 

Alla elever anses behöva vissa grundläggande naturvetenskapliga kunskaper om miljö och 

energi för att bli anställningsbara, även om frågan är mer central för vissa yrkesgrupper. 

Således positioneras miljömässig hållbarhet som något som förvärvsarbetande individer 

förväntas bidra till inom sina respektive yrken med hjälp av naturvetenskapliga upptäckter, 

exempelvis teknisk innovation.  

 

Miljöfrågan i medborgarskapsdiskursen om generella kompetenser 

Det finns en stor skillnad mellan hur medborgarskapsdiskursen om vikten av 

anställningsbarhet förhåller sig till en miljöaspekt, respektive hur medborgarskapsdiskursen 

om behovet av generella kompetenser adresserar frågan. Medan föregående diskurs avfärdar 

det övergripande miljöperspektivet i 1994 års läroplan, så bygger denna diskursiva formation 

tvärtom på den.  

 

Primärt kan konstateras att Lgy 11 återanvänder den formulering av det övergripande 

miljöperspektivet som fanns inskrivet i Lgy 94.15 De båda läroplanerna konstaterar att:  

 

Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att 

hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

                               (Skolverket 2011, 7)  

 

I citatet är det tydligt att läroplanen förstår miljömässig hållbarhet i ett brett perspektiv, till 

skillnad från det mer snäva förhållningssättet som framkom i relation till 

medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet i det föregående avsnittet. Här framhålls inte 

att det skulle finnas ett arbetsmarknadsrelaterat mervärde i att adressera skadlig 

miljöpåverkan, utan tvärtom är det snarast en livsstils-/beteendeaspekt som förs fram när det 

hävdas att eleverna ska ha ett personligt förhållningssätt till miljöfrågan. I denna artikulation 

distanseras därmed miljöfrågan från en arbetsmarknadsaspekt och istället är det element som 

insikt, egen medverkan, personligt förhållningssätt, global påverkan och samhällsfunktioner 

                                                      
15 Det vill säga, det perspektiv som medborgarskapsdiskursen om vikten av anställningsbarhet kritiserade.  
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som binds samman i textpassagen. På så vis blir miljöproblemen både en fråga för enskilda 

individer och det kollektiva samhället, vilket gör att jag bedömer att artikulationen är 

förbunden till medborgarskapsdiskursen om behovet av generella kompetenser inom vilken 

både samhällslivet och det demokratiska samhället står i centrum.  

 

Summering av medborgarskapsdiskursernas förhållande till miljöfrågan  

För att summera behandlar diskurserna miljöaspekten på skilda vis. Diskursen om 

anställningsbarhet positionerar miljö både som ett problem och en lösning för den 

naturvetenskapliga sfären och avfärdar ett övergripande miljökrav till förmån för att 

miljökunskap knytas an till en specifik utbildning, och i förlängningen till förvärvsarbete och 

arbetsmarknad. Diskursen om generella kompetenser framhåller istället miljömedvetenhet och 

att alla medborgare personligen måste medverka för att förhindra skadlig miljöpåverkan, 

exempelvis genom förändrat (miljö)beteende, så att ett tryggt, demokratiskt och hållbart 

samhälle kan tryggas. 

 

Som framhållits kan medborgarskapsdiskurserna separeras från varandra genom den centrala 

dikotomin mellan yrkesliv och samhällsliv och att döma av hur diskurserna hanterar 

miljöfrågan, så är det rimligt att anta att oppositionen förlängs till att också bli en dikotomi 

mellan naturvetenskapliga/tekniska respektive beteendemässiga/personliga lösningar.  

Inom anställningsbarhetsdiskursen anser jag att miljöaspekten närmast blir en instrumentell, 

naturvetenskaplig och teknisk fråga, där skapandet av miljömässig hållbarhet blir något 

externt och opersonligt som ligger bortom individens privata sfär. Åtminstone i jämförelse 

med den mer personliga och beteendefokuserade ansats som finns i diskursen om generella 

kompetenser. Jag antar att ett fokus på individers egen medverkan lätt placerar individuell 

konsumtion i strålkastarljuset, vilket kan vara ett hot mot anställningsbarhetsdiskursens 

ambition om ökad ekonomisk tillväxt. Detta medan det tvärtemot är helt ofarligt för den kärna 

som diskursen om generella kompetenser vilar på, där samhället ska bli/förbli en demokratisk, 

trygg och miljömässigt hållbar plats som präglas av samförstånd och delade referensramar.  

 

5.4 Vilka miljöidentiteter möjliggörs för framtida medborgare? 

I detta avsnitt diskuterar jag vilka miljöidentiteter som möjliggörs i de två diskurserna, som en 

del i att besvara studiens andra frågeställning. Avsnittet visar att det finns ett relativt snävt 

ideal för vem som är den önskvärda medborgaren inom respektive diskurs. I det första 
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avsnittet beskrivs de två miljöidentiteter som möjliggörs inom anställningsbarhetsdiskursen, 

vilka jag kallar den oberörda arbetaren och den hänsynstagande arbetaren. Därefter handlar 

nästkommande avsnitt om den miljöidentitet som erbjuds inom medborgarskapsdiskursen om 

generella kompetenser, vilket är en subjektsposition som jag refererar till som den 

omsorgsfulla grannen.  

5.4.1 Den oberörda respektive den hänsynstagande arbetaren  

Som framgått har anställningsbarhetsdiskursen ett tydligt fokus på ekonomisk tillväxt, varför 

kunskapsspecialisering förespråkas för att råda bot på elevernas bristande anställningsbarhet. 

Eftersom generella miljöperspektiv avfärdas inom diskursen till förmån för programspecifika 

mål, så finns inte en gemensam miljöidentitet. Istället finns två subjektspositioner tillgängliga, 

där eleverna erbjuds identitet baserat på vilket program de studerar på. Med andra ord får 

medborgaren sin miljöidentitet utefter utbildningsval, samtidigt som miljöidentiteterna enkom 

adresserar förvärvsarbete och yrkesliv, vilket är föga förvånande eftersom 

anställningsbarhetsdiskursen exkluderar elementet samhällsliv.  

 

På flera program erbjuds inte eleverna en tänkbar miljöidentitet eftersom miljöfrågan inte 

explicit omnämns. Dessa elever förväntas enbart gå den obligatoriska 50 poängskursen inom 

naturvetenskap med fokus på miljö och energi för att bli mer anställningsbara. De program 

som omfattas av detta är barn- och fritidsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, 

samt vård och omsorgsprogrammet.   

 

Analysen visar dock att de elever som utbildar sig inom något av de andra nationella 

programmen (som jag anser berör produktion, innovation eller samhällsplanering i högre 

grad) erbjuds en miljöidentitet där miljöhänsyn är det betydelsebärande elementet. 

Exempelvis framhålls att elever på bygg- och anläggningsprogrammet förväntas ha kunskaper 

om miljömässigt hållbart byggande, där de borde kunna ”välja, använda och vårda material, 

verktyg och maskiner med hänsyn till säkerhet samt miljö, kvalitet och ekonomi, både när det 

gäller produktions- och livscykelkostnader” (Skolverket 2011, 19). Citatet visar tydligt att 

miljöaspekten likställs med en naturvetenskaplig och teknisk kunskap om miljöproblem, samt 

att denna kunskap ska resultera i att den enskilda individen visar miljöhänsyn i sitt 

förvärvsarbete så att den samlade miljöbelastningen minskar. Denna artikulation är dock både 
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individualistisk och påtalar att den ekonomiska utvecklingen är viktig, varför det bekräftas på 

nytt att diskursen har en nyliberal prägel (se Carlbaum 2012, 4).   

 

Ett annat exempel på en artikulation där miljöhänsyn och förvärvsarbete knyts samman är i 

nedanstående citat, där det påtalas vilka kunskap som elever på VVS- och 

fastighetsprogrammet behöver lära sig inför deras yrkeskarriär: 

 

Eleverna ska ges möjligheter att förstå hur effektiv energianvändning leder till en hållbar ut-

veckling. Vid nybyggnad, omvandling av det befintliga byggnadsbeståndet, reparation, underhåll 

och installation krävs kunskaper om vilka system och produkter som är mest energieffektiva och 

hur man arbetar med mesta möjliga miljöhänsyn.  

     (Skolverket 2011, 37) 

 

Citatet visar att eleverna efter bästa möjliga förmåga ska inkorporera miljöhänsyn i sitt 

förvärvsarbete. Utifrån dessa artikulationer kan jag därför konstatera att diskursen inte 

artikulerar en miljöidentitet som berör individen utanför arbetsmarknaden, exempelvis genom 

att adressera privatkonsumtion eller samhällslivet (som dessutom är ett element som diskursen 

exkluderar via den binära opposition som finns mellan yrkes- respektive samhällsliv).  

 

För att summera finns därmed två miljöidentiteter inom diskursen. Dels finns den elev som 

enbart förväntas gå den obligatoriska 50 poängskursen för att bli mer anställningsbar och hen 

erbjuds inte en tydlig miljöidentitet, varför jag kallar denna subjektsposition för den oberörda 

arbetaren. Därefter finns också den hänsynstagande arbetaren som är en person som arbetar 

inom en sfär som ofta ägnar sig åt produktion, innovation eller samhällsplanering. Hen 

förväntas ha en miljöidentitet där hänsyn tas till miljön, i största möjliga mån, när personen 

agerar i sin yrkesroll. Identiteten är präglad av den nyliberala trenden och är både 

individualistisk och har fokus på ekonomisk utveckling. Ingen av de två subjektspositionerna 

ålägger individen ett ansvar att se över sitt miljöbeteende utanför yrkeslivets sfär, utan de 

förhåller sig strikt till förvärvsarbete och arbetsmarknad.  

5.4.2 Den omsorgsfulla grannen  

I medborgarskapsdiskursen om behovet av generella kompetenser finns en universell 

miljöidentitet, som jag kallar för den omsorgsfulla grannen. Jag ger subjektspositionen detta 

namn eftersom begreppet ”granne” är en målande beskrivning av hur den önskvärda 
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medborgaren förväntas vara/agera inom diskursen. Det förutsätts nämligen individen ska 

medverka till att skapa ett hållbart samhälle genom att hen visar omsorg och aktning, både 

inför den gemensamma miljön och det gemensamma samhällslivet. Denna skildring är 

signifikant för hur jag anser att en önskvärd granne och grannsamverkan ofta framhålls.  

 

Det är via läroplanens övergripande miljöperspektiv som jag kan utröna denna identitet 

eftersom det enbart är i denna textpassage som diskursen ger uttryck för en miljöartikulation:  

 

Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att 

hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och 

globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. 

                             (Skolverket 2011, 7)  

 

Här anser jag att diskursen erbjuder en miljöidentitet där elever/medborgare bör vara 

miljömedvetna och personligt berörda, varför subjekten förväntas bidra till att minska dagens 

miljöpåverkan genom sin medvetenhet och egen medverkan. Denna miljöidentitet adresserar 

medborgare mer generellt och reserverar inte miljöidentiteten till yrkeslivet, varför jag 

särskiljer och distanserar artikulationen från de artikulationer och miljöidentiteter som 

förekommer inom anställningsbarhetsdiskursen. I citatet knyts nämligen elementen insikt 

(miljömedvetenhet), ”egen medverkan”, ”hindra skadlig miljöpåverkan”, ”anpassning” och 

”personligt förhållningssätt” samman med elementen ”samhällets funktioner” och 

”levnadssätt”, vilket tyder på att det inte finns en strikt låsning till yrkesliv och 

arbetsmarknad. Således blir den återkommande dikotomin mellan samhällsliv respektive 

yrkesliv synlig på nytt och det framgår att ”samhällets funktioner” och ”levnadssätt” ges en 

överordnad betydelse ovan, varför jag betraktar textpassagen som en artikulation inom 

medborgarskapsdiskursen om generella kompetenser. Som framgått har denna diskurs ett 

fokus på att elever/medborgare ska ta aktiv del i samhällslivet för att säkerställa ett tryggt och 

demokratiskt samhälle där alla individer – och också nu, vår gemensamma miljö – tryggas.  

 

För att summera konkluderar jag därmed att medborgarskapsdiskurserna erbjuder olika 

miljöidentiteter, där anställningsbarhetsdiskursen erbjuder elever att interpelleras av en 

identitet som antingen oberörd eller (miljö)hänsynstagande i sitt förvärvsarbete. Detta medan 

denna diskurs vill se en universell miljöidentitet, där individen är miljömedveten, personligt 
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berörd och på egen hand medverkar för att skapa ett trygg, demokratiskt och miljömässigt 

hållbart samhälle.  

 

5.5 Summering och en miljöpolitisk diskussion  

I det här avsnittet presenterar jag en summering av de två medborgarskapsdiskurser som finns 

i empirin. Därefter diskuterar jag vilken miljöpolitisk vision som implicit legitimeras via 

dessa diskurser och genom hur den ideala medborgaren konstrueras. I detta avsnitt återknyter 

jag och tar hjälp av tidigare forskning.  

 

Summering av de två medborgarskapsdiskurserna 

Den första diskursen är medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet som centreras kring 

hur elever ska bli anställningsbara medborgare så att arbetsmarknaden ska fungera. 

Diskursens grund finns nämligen i den (nyliberala) ambitionen om fortsatt ekonomisk tillväxt 

(Sjöberg 2009, 49). Analysen visar att när diskursen artikulerar en miljöaspekt görs det i 

naturvetenskapliga termer. Jag anser att diskursens artikulation av miljöfrågan som ett 

naturvetenskapligt ärende bör förstås i ljuset av att denna typ av artikulation, rimligtvis, inte 

hotar den ekonomiska tillväxten på samma vis som ett fokus på förändrade livsstilsvanor och 

konsumtionsmönster skulle kunna göra. Diskursen tillgängliggör två miljöidentiteter, ”den 

oberörda arbetaren” och ”den hänsynstagande arbetaren”. Som titlarna påtalar är 

miljöidentiteterna strikt bundna till förvärvsarbete och arbetsmarknad, och de subjekt som har 

möjlighet att bidra till en förbättrad miljö är de individer som främst befinner sig inom 

produktion, innovation eller samhällsplanering. De ”hänsynstagande arbetarna” förväntas ta 

bästa möjliga miljöhänsyn i sitt arbete (troligen via innovativa samhälls- och tekniklösningar 

med tanke på diskursens naturvetenskapliga miljöfokus) och miljöidentiteten artikuleras så att 

ett individualistiskt och ekonomiskt tillväxtfokus framträder, vilket åter igen befäster en 

nyliberal prägel (Carlbaum 2012, 4; Sjöberg 2009, 49). Några gymnasieprogram omfattas 

dock inte av miljökrav och dessa elever erbjuds inte en miljöidentitet överhuvudtaget, 

åtminstone inte utöver att de ska gå den kortare naturvetenskapliga kursen om miljö och 

energi för att öka sin anställningsbarhet.  

I den andra medborgarskapsdiskursen om generella kompetenser finns fokus på hur samhället 

ska bli/förbli en demokratisk, hållbar och trygg plats. Diskursen betonar det kollektiva 

samhällslivet och att alla elever behöver få generella kompetenser och verktyg för att delta 

aktivt i samhällslivet. Miljöfrågan behandlas ur ett bredare samhällsperspektiv inom 
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diskursen, där element som ”vårt levnadssätt” även ingår. I diskursen betraktas alla 

medborgare som en del av kollektivet och det finns endast en universell miljöidentitet. Denna 

miljöidentitet är ”den omsorgsfulla grannen”. Identiteten kännetecknas av miljömedvetenhet, 

samt att individer förväntas vara personligt berörda och ”själva medverka till att hindra 

skadlig miljöpåverkan” (Skolverket 2011, 7). Diskursen tillgängliggör alltså en miljöidentitet 

som inte är begränsad till arbetsmarknaden, utan subjekt som interpelleras av denna diskurs 

förväntas se både till hur samhället och sin egen livsstil kan miljöanpassas, så att den 

kollektiva och demokratiska samhällsmiljön kan tryggas. 

   

Vilken miljöpolitisk vision legitimeras?  

En del av mitt forskningssyfte är att utröna vilken miljöpolitisk vision som implicit 

legitimeras inom Gy11, vilket jag besvarar genom att studera hur den ideala medborgaren är 

konstruerad i de gymnasieskolans medborgarskapsdiskurser. Nedanstående avsnitt visar att 

den nyliberala trend som tidigare forskning bekräftat också återfinns och är mycket 

framträdande i mina analysresultat. Därför menar jag menar att det primärt är en nyliberal 

miljöpolitisk vision som legitimeras inom Gy11, vilket är en slutsats som jag belägger i 

nedanstående avsnitt.   

 

Utifrån summeringen i föregående avsnitt är det tydligt att det finns flera likheter mellan min 

studie och Carlbaums (2012) avhandling. Våra studier har en närmast identisk inriktning 

(bortsett från att hon tar sig an en längre tidsperiod och adresserar jämställdhet istället för 

miljö) och våra resultat påminner mycket om varandra. De två diskurser som jag identifierar, 

berör även hon i någon mån. Carlbaum konstaterar att diskursen om en ”skola för livslångt 

lärande” var hegemonisk mellan 1990–2005, medan det fanns en hegemonisk diskurs om en 

”skola för arbetsmarknaden” mellan 2006–2011. De två diskurserna har flera likheter med de 

medborgarskapsdiskurser som förekommer i Gy11, där en skola för livslångt lärande liknar 

medborgarskapsdiskursen om generella kompetenser parallellt med att diskursen om en skola 

för arbetsmarknaden påminner om medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet. 

Diskursen om en skola för livslångt lärande och medborgarskapsdiskursen om generella 

kompetenser lyfter båda fram elementen demokrati, aktivt medborgarskap, individuellt ansvar 

och jämlikhet (även om andra ord används i Gy11, exempelvis ett rättighetsfokus). Samtidigt 

förenas en skola för arbetsmarknaden och medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet 
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kring sitt fokus på anställningsbarhet, arbetsmarknad och kunskapsspecialisering, parallellt 

med att element som jämlikhet och demokrati marginaliseras.16 

 

Enligt Carlbaum har en ”skola för arbetsmarknaden” vuxit sig starkare och blivit hegemonisk 

sedan 2006, medan en ”skola för livslångt lärande” fått inta en mer perifer position. Även om 

denna studies tidsspann är för kort för kunna göra samma genealogiska anspråk, så finns 

anledning att misstänka att samma diskursiva förskjutning visas i mina analysresultat. Jag och 

Carlbaum (2012) använder nämligen samma eller liknande dokument, samtidigt som våra 

respektive studieperioder överlappar mellan åren 2008–2011. Min analys visar nämligen 

också att diskursen om generella kompetenser har ett mycket mer begränsat utrymme än vad 

diskursen om anställningsbarhet har (sett utifrån ett kvantitativt perspektiv), vilket 

överensstämmer med Carlbaums resultat. Medborgardiskursen om generella kompetenser 

framkommer främst i inledningskapitlet av Lgy 11 (som inte Carlbaum hann inkludera innan 

hennes studie avslutades) och sedan mer sporadiskt eller inte alls i de andra empiriska 

dokumenten. Därför är min bedömning att det inte hade varit möjligt att se att det finns en 

medborgarskapsdiskurs om generella kompetenser utan läroplanen, för då hade analysen 

stannat vid enstaka formuleringar om vikten vid ett aktivt samhällsdeltagande. Detta hade 

troligen gjort att min slutsats också hade varit att det endast fanns en hegemonisk diskurs 

inom Gy11, nämligen medborgarborgarskapsdiskursen om vikten av anställningsbarhet. Jag 

anser därmed att den miljöpolitiska vision som möjliggörs inom Gy11 utgår från 

anställningsbarhetsdiskursen och således bör betraktas som nyliberal. Denna slutsats får stöd i 

tidigare forskning där det finns en tveklös enighet om att det skett en (diskursiv) förskjutning 

mot ett nyliberalt fokus på anställningsbarhet, arbetsmarknad och kunskapsspecialisering, 

både nationellt och globalt. Forskningen är tydlig med att den nyliberala 

utbildningsinriktningen markerar ett trendbrott (Carlbaum 2012, 7; Lundahl m.fl. 2010, 56), 

medan flera författare har visat att det ger effekter i form av ett fokus på näringsliv och 

ekonomisk konkurrens (Fejes och Nicoll 2008, 2; Olssen, Codd, och O’Neill 2004, 38; 

Sjöberg 2009, 49), vilket korresponderar väl med anställningsbarhetsdiskursens diskursiva 

kärna. Därför antar jag att den nyliberala trenden gör att anställningsbarhetsdiskursen 

framträder tydligt och konsekvent i Gy11, troligen på bekostnad av att 

                                                      
16 Det bör dock noteras att Carlbaum (2012) täcker in långt fler aspekter i sina diskurser än vad jag gjort. Troligen på 

grund av skillnader i tidsomfattning och material. Med andra ord kan inte diskurserna likställas men det är inte heller 

intressant. Av intresse är att det finns flera gemensamma influenser och beröringspunkter i formationerna. 
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medborgarskapsdiskursen om generella kompetenser ges ett mindre utrymme med sitt 

kollektiva samhällsfokus. Denna slutsats ges ytterligare styrka genom att miljöidentiteten 

”den omsorgsfulla grannen” enbart kan utläsas i en enda artikulation i empirin, medan 

anställningsbarhetsdiskursens miljöidentiteter ”den oberörda arbetaren” och (framförallt) ”den 

hänsynstagande arbetaren”  är frekvent återkommande. Detta leder till att det etableras en 

nyliberal miljöpolitisk vision där en enbart kan förvänta sig att det erbjuds en miljöidentitet i 

relation till arbetsmarknaden. Detta är oroväckande eftersom det i förlängningen också 

limiterar miljömässiga handlingsmöjligheter till denna sfär.17 

 

Sammanfattningsvis menar jag att den miljöpolitiska vision som Gy11:s 

medborgarskapskonstruktioner implicit ger upphov till, är en nyliberal vision där ekonomisk 

tillväxt positioneras som viktigt. Med denna vision blir miljöaspekten främst en 

naturvetenskaplig/teknisk och individualistisk fråga som utvalda arbetsmarknadssubjekt – 

främst de som arbetar inom produktion, innovation och samhällsplanering – är bärare av 

genom att de ska visa miljöhänsyn i sitt respektive förvärvsarbete.  

 

                                                      
17 Jag utgår nämligen från att diskurser, identiteter och sociala handlingsmöjligheter är sammanbundna och ömsesidigt 

reglerande (Winther Jørgensen och Phillips 2000, 48). 
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6. Slutsatser och vidare diskussion 

I detta avslutande kapitel besvarar jag studiens frågeställningar kortfattat under avsnittet om 

slutsatser, varpå jag sedan diskuterar uppsatsens forskningsbidrag och resonerar kring 

implikationer för framtida forskning.   

 

Studiens slutsatser  

Som framgått har denna studie haft ett tudelat syfte. Först och främst har jag försökt utröna 

hur förhållandet mellan medborgarideal och miljömässig hållbarhet positioneras i den/de 

medborgarskapsdiskurs(er) som förekommer. I analysen visar jag att det primärt förekommer 

två diskursiva formationer; en medborgarskapsdiskurs om vikten av anställningsbarhet och en 

medborgarskapsdiskurs om behovet av generella kompetenser. Båda formationerna förhåller 

sig till en miljöaspekt men på skilda sätt.  

 

Medborgarskapsdiskursen om anställningsbarhet grundas på en föreställning om att det finns 

ett behov av fortsatt ekonomisk tillväxt. Här problematiseras att dagens elever har för dålig 

anställningsbarhet. Eleverna ses som alltför kunskapslikformiga och illa anpassade till 

arbetsmarknaden, varför lösningen blir att eleverna ska bli mer anställningsbara genom en 

ökad kunskapsspecialisering inom gymnasieskolan. Inom diskursen förekommer en 

miljöaspekt så till vida att miljöproblemen positionerades som en naturvetenskaplig 

företeelse, vilken antas kunna lösas genom naturvetenskaplig/teknisk innovation. Denna syn 

på miljön korresponderar väl med diskursens grundläggande fokus på ekonomisk tillväxt 

eftersom det gör att förslag om – exempelvis – en minskad konsumtion helt uteblir. Istället 

framhålls att miljöhänsyn ska behandlas inom (de allra flesta) yrkesområden, och särskilt 

inom de yrkesbranscher som är riktat mot samhällsplanering, innovation och/eller produktion. 

Miljöproblematiken limiteras därmed till yrkeslivet, samt betraktas utifrån ett individualistiskt 

perspektiv och positioneras som underordnad ekonomisk tillväxt.  

 

Inom medborgarskapsdiskursen om generella kompetenser framhålls istället att det är centralt 

att samhället ska bli/förbli en demokratisk, hållbar och trygg plats. Diskursen har ett tveklöst 

fokus på det kollektiva samhällslivet och förespråkar att alla individer borde engagera sig 

aktivt och ta ansvar för att det önskvärda samhället kan förverkligas/kvarstå. Detta resulterar i 

att miljöaspekten behandlas utifrån ett perspektiv där skadlig miljöpåverkan betraktas som ett 

kollektivt samhällsproblem. Således är det också ett problem som samtliga medborgare 
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förväntas ta ett personligt ansvar för genom exempelvis miljöanpassning och egen 

medverkan. Miljöfrågan reserveras alltså inte till en viss sfär, så som yrkes- respektive 

privatliv, utan betraktas som en övergripande samhällsfråga.  

 

I relation till studiens andra frågeställning om vilka miljöidentiteter som dessa diskursiva 

formationer möjliggör har det påvisats att det primärt erbjuds tre alternativa 

subjektspositioner. Inom medborgarskapsdiskursen om generella kompetenser erbjuds en 

universell miljöidentitet – den omsorgsfulla grannen – vilket är ett subjekt som försöker 

avvärja skadlig samhällelig miljöpåverkan genom sin miljömedvetenhet och egen medverkan. 

På så vis blir inte den kollektiva samhällsmiljön lidande. Inom anställningsbarhetdiskursen 

erbjuds ingen övergripande miljöidentitet, utan istället är det elevernas val av 

gymnasieprogram som avgör vilken miljöidentitet som de erbjuds. De elever som väljer något 

av programmen vård- och omsorg, restaurang och livsmedel eller barn- och fritid tillskrivs 

ingen miljöidentitet överhuvudtaget, varför jag namngav identiteten som den oberörda 

arbetaren. Övriga elever erbjöds dock en miljöidentitet som hänsynstagande arbetare som i 

största möjliga mån förväntas beakta miljöhänsyn via sitt yrke, utan att för den skull göra 

avkall på den ekonomiska tillväxten.  

 

Avslutningsvis visar jag att den miljöpolitiska vision som implicit framträder inom 

gymnasieskolan är en nyliberal miljövision där ekonomisk tillväxt positioneras som viktigt. 

Utifrån denna syn blir miljöaspekten främst en naturvetenskaplig/teknisk fråga som utvalda 

arbetsmarknadssubjekt – främst de som arbetar inom produktion, innovation och 

samhällsplanering – blir bärare av genom att de ska visa miljöhänsyn i sitt respektive 

förvärvsarbete. 

 

Forskningsbidrag och framtidsutsikter   

I denna studie har ett primärt syfte varit att dekonstruera medborgarskapets konstruktion i 

gymnasieskolan. Den ingående granskning som detta har inneburit är denna studies primära 

forskningsbidrag, varigenom medborgarskapsdiskursernas olika verklighetsanspråk har 

omvandlats från implicita förnimmelser till explicita förståelser. I denna dekonstruerande 

process har diskursernas maktanspråk blottats, vilket är en diskursanalytikers huvudsakliga 

syfte och intention.  
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Baserat på resultaten bör dock poängteras att det förfaller mig skrämmande att det fram tills 

nu har saknats forskningsprojekt som dekonstruerat medborgarskapet utifrån ett 

miljöperspektiv (åtminstone inom utbildningsväsendet). För vid sidan av att det alltid finns ett 

egenvärde i att täppa igen kunskapsluckor, så är det iögonfallande att miljömässig hållbarhet 

har getts ett så begränsat utrymme i en tid då vi har vetskap om de omfattande miljö- och 

klimatproblem (Nasa 2017; SMHI 2015; Naturvårdsverket 2017). Som Mouffe säger så är vår 

konstruktion av medborgarskapet ”intimately linked to the kind of society and political 

community we want” (Mouffe 1991, 70). Med andra ord kan vi inte särskilja vår vision för 

hur samhället och det politiska samfundet ska se ut från hur vi konstruerar den önskvärda 

medborgaren, varigenom det blir än mer oroväckande att medborgarskapets koppling till 

miljön har förbisetts. Särskilt eftersom förhållandet mellan de två får materiella effekter där 

det finns en ömsesidigt reglerande funktion mellan diskurser, identiteter och social handling 

(Winther Jørgensen och Phillips 2000, 48). Därmed finns all anledning att mer ingående 

granska hur medborgarskapet konstrueras utifrån en miljöaspekt och detta särskilt inom 

utbildningssfären där en särskilt betydelsefull socialisering av framtida vuxengenerationer 

äger rum (Carlbaum 2012, 1).  

 

Utifrån en förståelse av medborgarskapet som synonymt med den politiska vision vi har för 

vårt samhälle, så upplever jag studieresultaten som alarmerande. Att somliga elevgrupper inte 

förmanas eller uppmuntras till att ha en miljöidentitet inom anställningsbarhetsdiskursen, gör 

nämligen att vi inte heller förvänta oss att alla medborgare (läs: yrkesgrupper) kommer agera 

på ett vis som främjar miljömässig hållbarhet. Denna insikt är bekymmersam i sig själv men 

får dessutom en ökad magnitud eftersom det finns anledning att misstänka att det skett en 

diskursiv förskjutning där anställningsbarhetsdiskursen också blivit dominerande. I relation 

till denna diskursiva formation är det också beklämmande att de subjekt/yrkesgrupper som 

faktiskt erbjuds en miljöidentitet – den hänsynstagande arbetaren – inte ordineras att ta 

miljöhänsyn utanför sin yrkessfär. Eleverna adresseras enkom som medel för att skapa en mer 

hållbar stadsplanering, service och tillverkning.  

 

Misstanken om att anställningsbarhetsdiskursen har fått en mer dominant ställning grundas 

givetvis på den trendutveckling som förekommer i övriga samhället. Det sätt som dagens 

unga socialiseras via utbildningspolitiken bör i allra högsta grad betraktas som en effekt av 

aktuella samhällstrender och vad som i dagsläget positioneras som en politisk samhällsvision, 

vilket Mouffe framhöll i sitt citat om kopplingen mellan medborgarskap och samhällsvision. 
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Som framgått av bakgrund och tidigare forskning bör studiens resultat betraktas i en kontext 

av ökad europeisering där en nyliberal trend rotat sig på alla politiska nivåer, vilket 

uppenbarligen gett effekter för medborgarskapets konstruktion (Se Carlbaum 2012; Dahlstedt 

2009; Lockyer och Crick 2010; Marinetto 2003; Olson, Irisdotter Aldenmyr, och Jepson Wigg 

2012). Därför behöver framtida forskning ta vid där denna studie slutar och på allvar 

adressera om vår gemensamma framtidsvision för samhället ska vara ett samhälle där 

miljöidentiteterna ser ut så som föreslås inom Gy11. Är ett framtida Sverige en plats där det 

inte finns en (diskursiv) konsensus om att miljömässig hållbarhet är ett nödvändigt tillstånd 

som samtliga medborgare bär ett ansvar för? Är det önskvärt att medborgares miljöansvar inte 

sträcker sig bortom deras förvärvsarbete och inte tillåts beröra privatliv, vanor och 

konsumtionsmönster? Det går att fråga sig om det ens är acceptabelt att det tillåts finnas 

motstridigheter här i ljuset av att effekter från exempelvis den globala uppvärmningen blir 

alltmer påtagliga.  

 

Som framgår av dessa retoriska frågor så besitter jag en skeptisk inställning till hur det ska gå 

att åstadkomma ett miljömässigt hållbart samhälle med den medborgarfostran som äger rum 

inom dagens gymnasieskola. Enbart under premissen att en avfärdar Mouffes antagande om 

att medborgarskapet är intimt sammanbundet med den politiska samhällsvisionen, vore det 

möjligt. Jag ställer mig dock inte bakom ett sådant avfärdande och hoppas därför att framtida 

forskning på allvar tar sig an den utmaning som Dobson (2003) initierade då han utvecklade 

det ekologiska medborgarskapet som ett alternativ till etablerade medborgarskapstyper, 

däribland den (ny)liberala doktrinen.  

 

Jag ämnar avsluta mitt resonemang och denna studie med att hänvisa till det målande citat 

som USA:s president Barack Obama sa under ett tal vid Howard university under 2016, 

nämligen att ”we must expand our moral imagination” (The White House 2016). Citatet är 

applicerbart i denna uppsats som en direkt uppmaning till framtida forskning att gå i täten när 

det kommer till att ge alternativa medborgarskapskonstruktioner och samhällsvisioner en ärlig 

chans och ett experimentellt utrymme, exempelvis i form av ett seriöst adresserande av det 

ekologiska medborgarskap som omnämnts. Utan denna mentala och moraliska expansion – 

som mycket väl går att förstå som en systematisk dekonstruktion av godtyckligheten i olika 

samhällsfenomen – finns en risk att vi har att vänta oss ett framtida Sverige där avsaknaden av 

medborgerligt miljöengagemang (fortsatt) är ett samhällssanktionerat tillstånd.   
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Bilaga 1: Empiriskt material  

 

Empiriskt material (i tidskronologisk ordning): 

1. Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27) 

2. Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (Prop. 2008/09:199) 

3. Gymnasial lärlingsutbildning - hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret (SOU 

2009:85)  

4. Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv (SOU 2010:19) 

5. Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb. Erfarenheter efter två års försök 

med lärlingsutbildning (SOU 2010:75) 

6. Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (Prop. 2010/11:104) 

7. Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet! (SOU 2011:72) 

8. Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i 

gymnasieskolan (Ds 2013:53) 

9. Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt (Prop. 2013/14:188) 

10. Samling för skolan (SOU 2016:38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


