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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken betydelse samhällsklimatet har för några utvalda 
lärare i deras arbete med planering och genomförande av undervisning i samhällskunskap. 
Samhällskunskapsämnet syftar till att fostra demokratiska medborgare och på så sätt främja 
demokratiska värden. Detta har vi velat undersöka där skolans fostransuppdrag har varit i fokus. 
Vi har också velat undersöka hur samhällskunskapslärare uppfattar skolans kunskap- och 
fostransuppdrag samt vilken betydelse samhällsföreteelser har på deras arbete med att planera 
och genomföra lektioner.  
 
Främlingsfientliga strömningar och människors ökade oro för andra anti-demokratiska företeelser 
såsom terrorattacker kan spegla sig i skolans värld, då skolan är en del av samhället. För att 
undersöka detta intervjuar vi sju gymnasielärare, verksamma på olika skolor och olika program. 
Metoden är med anledning av detta semistrukturerade intervjuer, där vi har utgått från en 
tematiserad intervjuguide med ett antal olika frågor. Dessa har vi ställt till våra respondenter och 
utifrån deras svar har vi således frågat uppföljningsfrågor. Intervjuguiden konstruerades efter vårt 
syfte och forskningsfrågor och kategoriserades efter olika teman. Urvalet av respondenter gjordes 
med hjälp av ett så kallat snöbollsurvalet; vi frågade en lärare som i sin tur tipsade oss om en 
annan lärare som skulle kunna tänkas ställa upp på en intervju.  
 
Sammanlagt intervjuades fem män och två kvinnor i varierande åldrar och med olika lång 
erfarenhet av läraryrket. Gemensamt för alla respondenter är att de är samhällskunskap- och 
historielärare. Skolans fostransuppdrag anser samtliga respondenter att det är det mest väsentliga 
uppdraget som samhällskunskapslärare, samtidigt som förmedlingen av kunskaper också är en 
central del. Vidare anser respondenterna att läroplanens innehåll är detsamma som i början av 
deras karriär men att förutsättningarna för undervisningen har förändrats. Eleverna är inte lika 
uppdaterade om världsläget som de har varit tidigare och att det saknas ett intresse för 
demokratin, menar respondenterna. Den tidigare forskningen speglar också dessa resultat, bland 
annat i form av Anders Bromans diskussion om skolans fostransuppdrag. Resultaten analyserades 
med hjälp av Robert Thornbergs resonemang om värdepedagogik och John Deweys teorier om 
demokrati och undervisning. En ytterligare teori som har använts är Bengt Schüllerqvist & 
Christina Osbeck, samt Gunnar Lindström & Lars-Åke Pennlerts ämnesdidaktiska diskussion.  
 
Det går med hjälp av detta dra slutsatserna att läraren fokuserar på olika saker såsom kritiskt 
tänkande och demokratiskt deltagande men att samhällsklimatet förändrar inte lärarnas 
uppfattningar om skolans kunskaps- och fostransuppdrag nämnvärt. Samhällsklimatet har dock 
betydelse i form av att innehållet är detsamma i form av att samhället faktiskt är föränderligt men 
det är andra förutsättningar, andra aktuella händelser och exempel som råder. Detta innebär en 
komplexitet i ämnet och kräver att läraren är påläst i ämnet.  
 
Nyckelord: samhällskunskap, fostransuppdrag, ämnesdidaktik, demokrati, främlingsfientlighet 
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Inledning 

Den offentliga debatten om främlingsfientlighet har nog inte gått någon obemärkt. Dagligen går 

det att läsa något som går att relatera till en ökad utbredning av offentliga främlingsfientliga 

åsikter, åsikter som individerna tidigare kanske hållit för sig själva. Oroligheterna som följd av 

denna utbredning ligger till grund för vårt intresse inför denna studie. 

 

Detta examensarbete är en intervjustudie som har till syfte att behandla lärares uppfattningar om 

skolans fostransuppdrag i relation till de främlingsfientliga krafter som gör sig påminda i 

samhället. 

 

Uppdelningen vad gäller arbetet har varit att författarna genomfört hälften av arbetet var. Sanne 

Sundström har emellertid genomfört en intervju fler än Johan Nordin med anledning av att 

antalet respondenter är ojämnt till antalet. Analysen har delats upp i två delar där Sanne 

Sundström i huvudsak genomfört analysen av begreppet värdepedagogik medan Johan Nordin i 

huvudsak genomfört analysen av kategorierna demokrati och undervisning. Skolans 

fostransuppdrag som Sanne har gjort, för Johan didaktiska förhållningssätt angående 

analysen.  

 

Med detta examensarbete vill vi försöka visa på samhällskunskapslärares vidgade ansvar när det 

kommer till det fostrande uppdraget i skolan men också undersöka huruvida det ter sig så att en 

föränderligt och ständigt pågående samhälle faktiskt gör sig synligt i ämnesundervisningen i 

samhällskunskap. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka våra respondenter. Utan dem hade denna studie inte varit möjlig. Tack 

också till Håkan Forsberg för dina snabba svar på alla mail och tillgänglighet för handledning. Ett 

särskilt tack riktas också till Per Wahlgren för den hjälp vi fick för att komma i kontakt med 

respondenter. Ytterligare tack till våra vänner som hjälpt oss att korrekturläsa vår studie och gett 

oss värdefulla synpunkter. 
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1 Bakgrund 

Skolan har genom historien haft ett fostrande uppdrag vid sidan av kunskapsuppdraget. Tidigare 

var det fostran i den kristna tron som var en stöttepelare i skolan. Detta har över tid kommit att 

förändras och den kristna fostran kom att ifrågasättas under 1900-talet även om uppfattning om 

att skolan ska ha ett fostrande uppdrag alltid varit stark.1 I dagens skola är det däremot en 

demokratisk fostran som står i centrum. I den svenska skollagens första kapitel går det att utläsa: 

 

5§ Utbildning ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling.2  

 

I läroplanen står det klart och tydligt också att “alla tendenser till diskriminering eller kränkande 

behandling ska aktivt motverkas”. 

 

Det vilar med detta ett stort ansvar på det svenska skolväsendet idag vad gäller att arbeta för att 

bekämpa och motverka förekomsten och ytterligare spridning av främlingsfientliga, rasistiska och 

andra icke-demokratiska värderingar och beteenden. Detta regleras idag med hjälp av lagar och 

styrdokument om hur det arbetet bör genomföras. Det står bland annat i inledningen av 

Läroplanen för gymnasieskolan från 2011 att skolan vilar på demokratisk grund. 3 Det har 

däremot inte alltid sett ut så utan Emma Arneback ger i sin avhandling Med kränkning som 

måttstock en presentation av skolans arbete mot bland annat främlingsfientlighet i tre perioder och 

detta redovisas i kommande kapitel.  

  

I detta kapitel ges en bakgrund av samhällskunskapsämnets betydelse för skolans fostransuppdrag 

samt en bakgrund till begreppet främlingsfientlighet.  

 

                                                

 
1 Larsson, Esbjörn & Westberg, Fredrik. 2011. Utbildningshistoria: en introduktion. Lund: Studentlitteratur, s. 373 
2 Skollagen, 2010:800: Lag om införande av skollagen.  
3 Skolverket. 2011. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Västerås: Edita. s. 5 
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1.1 Förebyggandet av främlingsfientlighet 

Med ett föränderligt samhälle där en debatt gällande frågor om främlingsfientlighet växt sig allt 

större är det av intresse att se hur skolan hanterat dessa frågor historiskt. Emma Arneback ger i 

sin avhandling en historisk presentation gällande hur skolan hanterat frågan om 

främlingsfientlighet över tid och hur det har reglerats med hjälp av skolans styrdokument. 

Arneback delar i sin avhandling upp detta i tre historiska perspektiv. En genomgång av hur 

Arneback gör detta följer nedan. 

 

Den första perioden kallar Arneback för Den otydliga perioden. Denna period sträcker sig fram till 

1988 och under denna period ter det sig som att främlingsfientlighet inte har någon särskilt 

central position i den svenska skolan varpå det heller inte finns någon uttalad strategi för dess 

bekämpning. Ett nytt ljus faller emellertid på främlingsfientlighet i relation till skolan under slutet 

av 1980-talet då den organiserade främlingsfientligheten blommade fram. Tidigare hade denna 

typ av organisationer lyst med sin frånvaro och det lugna folkhemmet vittnade om ett lugnt 

samhälle i det hänseendet. Folkets attityder visade däremot på en hög intolerans gentemot 

invandrare men detta ledde under denna period alltså inte till en organiserad främlingsfientlighet. 

  

I slutet av 1980-talet blommade diskussionen åter upp. Främlingsfientlighet beskrivs då som ett 

ganska nytt fenomen i Sverige. I slutet av Den otydliga perioden tillsattes en kommission vars 

syfte var att arbeta med att bekämpa den växande vågen av rasism och främlingsfientlighet. 

Utredningen visade på att skolan med sin läroplan hade en viktig uppgift i arbetet med 

bekämpande av främlingsfientligheten i samhället. Det hade däremot inte funnits någon tydlig 

skrivning gällande över- och underordning mellan människor i läroplanerna. Med hjälp av en 

reformerad läroplan, som nu behandlade frågor om främlingsfientlighet och mänskliga 

rättigheter, och ekonomiska hjälpmedel fick nu skolan med detta ett tydligare uppdrag med att 

motverka rasism och främlingsfientlighet.4 

  

Med detta uppdrag som skolan fick övergick det även i en ny period. Denna period som sträckte 

sig mellan 1988 fram till 2005 väljer Arneback att kalla för Den prövande perioden. Till skillnad från 

den tidigare perioden ökade nu alltså den organiserade främlingsfientligheten i samhället varpå 

också utbildningsväsendet blev tvungna att vidta åtgärder mot de anti-demokratiska 

strömningarna i samhället. Med de nya läroplanerna kom direktiv om hur skolan ska arbeta med 

att motverka och bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Med bland annat kunskap och öppna 

diskussioner som ledord vilade därmed ett stort ansvar på den enskilde läraren som skulle tolka in 

                                                

 
4 Arneback, Emma. 2012. Med kränkningen som måttstock: om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i 

gymnasieskolan. Örebro: Örebro Universitet, s. 16f 
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innehållet i läroplanen och omvandla det till konkret lektionsinnehåll för att arbeta med att 

bekämpa och motverka främlingsfientlighet. Ytterligare befästes under denna period skolans 

ansvar då det i Skollagen fördes in att skolan skulle arbeta motverkande mot kränkande 

behandling och även senare då arbetet med att bekämpa främlingsfientlighet också lades till under 

den kränkande behandlingen. Perioden kom att kännetecknas av en rad anvisningar till 

pedagogerna om hur arbetet med att motverka rasism skulle genomföras men också en rad 

projekt för att kunna bekämpa rasism i bland annat skolan. Europarådet mot rasism är ett 

exempel på ett sådant projekt som startade i slutet av 90-talet för att kunna utbyta erfarenheter i 

arbetet mot rasism.5 

  

I och med Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever6 kom den nu pågående perioden, den reglerande perioden, att ha sin början. Kritik hade riktats 

mot den tidigare periodens fokus på den kommunikativa processen och istället menades att det är 

kunskap om rasism och främlingsfientlighet som var det viktiga i det förebyggande arbetet. Lagen 

medför att ett stort ansvar vilar på huvudmannen för skolan vad beträffar arbetet mot kränkande 

behandling där rasism ingår. Skolor runt om i landet ska idag arbeta strukturerat och målinriktat 

med hjälp av likabehandlingsplaner för att fullfölja sitt uppdrag.7 

 

Under den reglerande perioden byttes den 1 januari 2009 Lag om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever ut mot Diskrimineringslagen och Skollagen har under denna 

period också kommit att revideras ytterligare. Skolan har med dessa lagar och regler en skyldighet 

att ingripa och vidta åtgärder om det förekommer diskriminering i skolan. Det råder även ett 

förbud i och med diskrimineringslagen mot att främlingsfientlighet får uttryckas i skolan och även 

här finns en skyldighet hos skolan att vidta åtgärder.8 

1.2 Främlingsfientlighet 

Främlingsfientlighet har i modern tid kommit att växa fram som en synonym till rasism. 

Främlingsfientlighet fungerar till viss del som ett samlingsbegrepp för det ordet vittnar om, 

nämligen fientlighet eller avståndstagande mot främlingar och invandrare. Enligt 

Nationalencyklopedin finns en åtskillnad mellan främlingsfientlighet och rasism, där 

främlingsfientlighet grundar sig på föreställningar om att det bör göras en kulturell skillnad på 

människor där en viss kultur anses ha en högre ställning än andra kulturer. Rasism å sin sida 

grundar sig istället på föreställningar om att åtskillnaden bör göras av rasbiologiska anledningar så 

                                                

 
5 Arneback, 2012. s. 18 
6 SFS 2006:67: Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.  
7 Arneback, 2012. s. 19 
8 Arneback, 2012. s. 20 
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som att människor har olika hudfärg där en viss hudfärg värderas högre än andra och där 

människor med “fel” hudfärg anses vara mindre värda och utsätts för förtryck på grund av sin 

hudfärg. Enligt Nationalencyklopedins förklaring på skillnaden begreppen emellan kan 

främlingsfientligheten förklaras som grundat i kulturella olikheter snarare än fysiska olikheter som 

istället rasismen grundar sig i.9 

 

Arneback använder i sin avhandling främlingsfientlighet som ett samlingsbegrepp där både de 

kulturella åtskillnaderna mellan människor görs och värderas olika men också de rasbiologiska 

åtskillnaderna som görs inom rasismen ryms inom Arnebacks tolkning av begreppet 

främlingsfientlighet. Till denna studie används främlingsfientlighet på samma sätt som 

Arneback.10 

1.3 Demokrati  

Demokrati som begrepp är svårt att definiera då det är ständigt föränderligt och har förklarats 

utifrån en rad förklaringsmodeller ända sedan det forna Aten. Det som forskare emellertid är 

överens om är dess etymologiska betydelse folkstyre. Robert A. Dahl väljer att förklara demokrati 

med fem kriterier som måste uppfyllas för att det ska klassas som demokrati. De fem punkterna 

som Dahl presenterar är följande:11 

 

1.  Politisk jämlikhet vid beslut - Medborgarna har en jämlik rösträtt där också lika stor hänsyn tas 

till alla medborgares intressen. Detta kräver en princip av att varje enskild medborgare erhåller en 

röst. 

2. Effektivt deltagande - Syftar till att alla medborgare garanteras samma möjligheter att komma 

till tals och få uttrycka sin enskilda åsikt i de politiska frågor som behandlas. 

3. Upplyst förståelse - Det förutsätts att samtliga medborgare får samma möjligheter att själva 

skapa sig en tillräcklig uppfattning om sina valmöjligheter och dess effekter i en beslutsprocess. 

4. Kontroll över dagordningen - Det ska vara medborgare som avgör vilka politiska frågor som 

ska diskuteras och vilka frågor som är viktiga. 

5. Inklusion - Dahl menar att alla (vuxna) invånare som på ett eller annat sätt påverkas av ett 

politiskt fattat beslut ska ingå i demos. 

  

En nackdel med Dahls beskrivning är att det är en idealtyp inte kan existera till fullo. En idealtyp 

är som Dahl förklarar det snarare ett instrument för att se möjligheterna till att upprätta en 

                                                

 
9 Nationalencyklopedin: Sökord: främlingsfientlighet. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fr%C3%A4mlingsfientlighet (Hämtad: 2015-05-07) 
10 Arneback, 2012. s. 25 
11 Dahl, A. Robert. 1989. Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront, s. 169ff 
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demokratisk process. Idealtyp har i grund och botten inte till syfte att fungera värderande i den 

mening att något, demokrati i detta fall, är mer önskvärt än en annan politisk ideologi. Det avser 

snarare en möjlighet att kunna avgöra i vilken utsträckning det rör sig om en renodlad demokrati 

eller ej. Det finns ingen stat som kan uppfylla samtliga kriterier utan kriterierna ses snarare som 

ett tillstånd att ständigt sträva efter och kan fungera som en måttstock i hur pass demokratisk en 

stat kan anses vara. På så vis är det också möjligt att använda Dahls demokratikriterier i ett 

jämförande syfte mellan stater för att se i vilken utsträckning en stat är mer eller mindre 

demokratisk än en annan stat.12 Dahls idealtypsdefinition av demokrati behöver en viss 

modifikation för att den ska kunna appliceras på skolan och avgöra för huruvida en skola och 

dess arbete kan anses vara demokratiskt utifrån denna måttstock. Genom att översätta stat till 

skola och medborgare till elever och lärare skulle modellen kunna användas som en 

idealtypsdefinition också för skolan. Skolans arbete med elevråd är en form av hur skolan kan 

arbeta demokratiskt där eleverna är med och avgör vad som är viktigt för dem, något som skulle 

kunna tänkas bland annat motsvara kontroll över dagordningen. Denna modifierade 

idealtypsdefinition är vår utgångspunkt i att förstå demokratibegreppets innebörd i skolan. 

1.4 Samhällskunskapens ansvar 

I ämnesplanen för det gymnasiegemensamma ämnet samhällskunskap framgår det att 

demokratiska värderingar och kunskaper om de mänskliga rättigheterna är centrala då det dels 

ingår i det centrala innehållet för grundkursen i samhällskunskap, dels för att kursens 

kunskapskrav kräver dessa kunskaper. Kunskaper som enkelt kan sammankopplas med skolans 

fostransuppdrag. 

 

Samhällskunskapsämnet fyller därför en viktig funktion i form av att elever fostras till att bli 

demokratiska medborgare och att de aktivt ska delta i samhället. Ett samhälle och en omvärld 

som ställer krav på att människor ska vara upplysta och pålästa på de olika processer som pågår. 

Främlingsfientliga aktiviteter tenderar att öka och rasistiska organisationer rekryterar medlemmar 

i allt större utsträckning.13 Integrationsverket släppte dessutom en rapport år 2005 där det 

påvisades att media spelade en stor roll i att befästa rasistiska strukturer i samhället; när media 

skrev om två pågående utredningar som berörde strukturell diskriminering beskrevs “mediernas 

skildringar som förenklade och stigmatiserande” och man menar då att “skillnaderna mellan 

inrikes- och utrikesfödda manifesteras och upprätthålls”14.  

                                                

 
12 Lundström, Mats. 2009. Demokrati. I Politisk teori. Ludvig Beckman & Ulf Mörkenstam, sid. 14-36 Malmö: 

Liber, s. 18 
13 United Nations Association of Sweden. 2014. Joint submission for Sweden’s second Universal Periodic Review in 2015, s. 

5 
14 Integrationsverket. 2005. Rasism och främlingsfientlighet i Sverige – Antisemitism och islamofobi i Sverige 2005. 

Ingår i Integrationsverkets rapportserie 2006:02. Malmö: Elanders Berlings. s. 21 
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Denna uppsats ska med anledning av detta behandla lärares inställning till samhällsföreteelser 

såsom rasism och främlingsfientlighet. På vilka sätt samhällsföreteelser förändrar lärares sätt att 

planera och genomföra sin undervisning inom samhällskunskap, exempelvis att 

Sverigedemokraterna (SD) numera har flera mandat i riksdagen eller att terrororganisationen ISIS 

ökar sitt medlemsantal och får större plats i media. Den demokratifostrande aspekten inom 

samhällskunskapsämnet är av stor vikt för denna studie och begrepp såsom demokrati och 

skolans demokratiuppdrag kommer att redovisas i kommande kapitel. Den demokratifostrande 

aspekten inom samhällskunskapsämnet är viktig för denna undersökning för att 

samhällskunskapslärare har det extra ansvaret i form av kursens läroplan, samhällskunskapsämnet 

blir mer än “bara” ett ämne. Vi som har genomfört denna undersökning ska bli 

samhällskunskapslärare och dessa aspekter gällande demokrati och fostransuppdraget intresserar 

oss och är någonting vi själva kommer att arbeta med under kommande yrkesliv.  
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2 Tidigare forskning 

Detta kapitel innefattar en redogörelse forskning som bedrivits inom ramen för denna studies 

intresseområde. Delkapitlet som är döpt till skolans demokratiuppdrag behandlar tidigare forskning i 

form av skolans demokratifostrande uppdrag och tidigare studier vars metoder har varit att 

intervjua lärare om hur de upplever dels skolans demokratifostrande uppdrag och dels hur deras 

undervisning anpassas efter det. Främlingsfientlighet i skolan behandlar tidigare forskning om hur 

främlingsfientliga uttryck visar sig inom skolan samt hur lärare förhåller sig om det och arbetar 

mot dessa uttryck.  

2.1 Skolans fostransuppdrag 

Robin Johanssons studie Hur gör de? En kvalitativ studie av hur fyra samhällskunskapslärare tolkar och 

anser sig använda det demokratiska uppdraget och värdegrunden fokuserar på lärarnas del i skolans 

demokratiuppdrag, hur de tolkar detta uppdrag samt hur de använder sig av värdegrunden och 

demokratiuppdraget i sin undervisning. Tanken om att fostra demokratiska medborgare har en 

central roll i Johanssons studie, liksom vår studie också har. Vidare skriver han att momentet 

demokrati med tillhörande värderingar är centrala i samhällskunskap. Detta visar han är 

detsamma för både de gamla och nya kursplanerna.15 För att kunna besvara sina frågeställningar 

använder sig författaren av semistrukturerade intervjuer som metodval. Med anledning av att 

Johansson i sin studie syftar till att beskriva samhällskunskapslärares uppfattning av skolans 

fostransuppdrag i skolan och undervisning är Johanssons studie aktuell för denna undersökning. 

 

Studiens resultat slår fast att eleverna ska ges förutsättningar för hur de vill leva sina liv samt för 

hur de ska kunna påverka samhället. Lärarna implementerar demokratiuppdraget genomgående i 

sin undervisning och lärarroll, där de vill främja ett gott diskussionsklimat i sina klassrum och 

betonar för eleverna vikten av samarbete i ett demokratiskt styrelseskick. Vidare är deras tolkning 

av skolans värdegrund likartad och även deras svar på om vilka sätt det kan påverka elevers 

inställning till demokrati. Respondenterna menar att det kan påverka eleverna men att andra 

omständigheter såsom uppfostran och hemmiljö i stor utsträckning påverkar elevernas 

förhållningssätt till demokrati.16 En viktig slutsats som författaren skriver är att “man får inte 

underskatta vikten av att en samhällskunskapslärare på gymnasiet är demokrat”17. Johansson 

                                                

 
15 Johansson, Robin. 2012. Hur gör de? En kvalitativ studie av hur fyra samhällskunskapslärare tolkar och anser sig använda 

det demokratiska uppdraget och värdegrunden. Karlstad: Karlstads universitet, s. 3 
16 Johansson, 2012. s. 29 
17 Johansson, 2012. s. 33 
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menar således att det är viktigt för samhällskunskapslärare att tro på det demokratiska 

styrelseskicket för att lättare kunna fostra eleverna i en demokratisk anda och det är då av stor 

vikt att samhällskunskapslärare faktiskt är demokrater.  

 

Till Johanssons resonemang hör Anders Bromans beskrivning av skolans fostransuppdrag i sin 

studie Att göra en demokrati – demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. I inledningen av sin 

avhandling beskriver Broman att skolans fostransuppdrag är svårt för de tillfrågade lärarna att 

faktiskt genomföra, samtidigt som de intervjuade gymnasielärarna, till antalet fyra stycken i 

Johanssons undersökning menar sig faktiskt vilja implementera detta. I skollagen står det klart 

och tydligt att skolan har ett demokratiskt ansvar och vilar på demokratisk grund. På samma sätt 

går det också att utläsa de demokratiska värdena som centrala i skolans läroplan för gymnasiet 

samt ämnesplanen för Samhällskunskap 1, som är ett gymnasiegemensamt ämne som alla 

gymnasieelever läser, där demokrati och demokratiska värden finns med i det centrala innehållet. 

Det Broman emellertid menar är att någon konkret förklaring för vad dessa demokratiska värden 

egentligen avser inte går att finna. Broman har i sin avhandling visserligen utgått från Lpo94 men 

på samma sätt återfinns följande citat från gymnasieskolans läroplan från 2011: 

  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de världen som 

utbildningen ska gestalta och förmedla.” 

  

Här anges de värden som är centrala men Broman menar trots allt att dessa värden är allt för 

allmänna för att kunna avhjälpa styrdokumentens brist på konkreta beskrivningar på vad som 

avses med skolans demokratiska fostransuppdrag. Detta medför ett behov av tolkning från 

skolan och enskilda lärares sida för att kunna konkretisera de delar som läroplanen och 

ämnesplanen tar upp som rör fostransuppdraget.18 

  

På samma sätt som Johansson är Broman också intresserad av samhällskunskapslärares 

uppfattningar av skolans fostransuppdrag. Med sin avhandling kommer Broman fram till att det 

vilar ett ansvar på varje enskild lärare att tolka skolans fostransuppdrag. Detta leder till att olika 

uppfattningar av skolans fostransuppdrag och inställning till uppdraget påverkar hur arbetet sker. 

Bromans empiriska material tyder däremot på att alla intervjuade lärare menar att det finns något 

viktigt med fostransuppdraget även om enbart en liten del av lärarna anser att det är skolans 

viktigaste uppdrag. Utifrån de olika uppfattningarna och inställningarna till skolans 

fostransuppdrag utkristalliserar Broman fyra kategorier av lärare, Den övertygade lärare, Den skeptiske 

läraren, Den tveksamma läraren och Den uppgivne läraren. Utifrån dessa kategorier gör Broman alltså 

                                                

 
18 Broman, Anders. 2009. Att göra en demokrati – demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan, s. 35f 
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en uppdelning bland lärare utifrån dess uppfattning och inställning till skolans fostrande 

uppdrag.19 

 

Britta Wikman (2003) har i sin avhandling Att möta sin demokratisyn: fyra lärare i samhällskunskap på 

gymnasieskolan ger sin bild av demokrati, i förhållande till berättelser ur livshistorien och undervisningen 

intervjuat fyra lärare verksamma inom samhällskunskap om deras syn på demokrati och på vilka 

sätt deras demokratisyn synliggörs i undervisning om, i och för demokrati.  Respondenterna var 

två kvinnor och två män från två skolor. Dessa lärare hade olika bakgrunder och olika lång 

arbetslivserfarenhet av läraryrket. Sammanlagt genomförde Wikman tolv intervjuer med dessa 

lärare under en tidsperiod på två år.  

 

Den första lärarens, Stefan, syn på demokrati är att alla har lika rättigheter och det politiska 

engagemanget visas genom att utnyttjandet av rösträtten i val. Stefan menar att det är viktigt att 

visa någon sorts socialt patos, någonting som också genomsyrar hans 

samhällskunskapsundervisning. Han tycker att det är viktigt för eleverna att de lär sig om 

demokrati men det stora problemet är att eleverna inte är intresserade av politik. För att öka deras 

intresse försöker läraren hitta olika beröringspunkter och påvisar hur “allt hänger ihop” då han 

menar att mycket har ursprung ur politiken. Målet med Stefans undervisning är således dialogen; 

samspelet mellan läraren och eleverna.20  

 

Demokratiuppfattningen hos den andra respondenten, Nils, är beroende av hans livserfarenheter 

då det är dessa som har fått honom att omvärdera demokrativärdena. Han menar att villkoren har 

förändrats och att det numera är svårare att undervisa i och om demokrati. Demokrati enligt 

respondenten kräver aktiva medborgare och att det är individernas engagemang, attityder och 

förhållningssätt till varandra som han menar gör det möjligt att förverkliga demokratin. 

Demokrati går inte att plugga in utan det är miljön som människor lever i som präglar deras sätt 

att vara.21 Det blir således svårt att skapa ett innehåll i undervisningen som bidrar till att eleverna 

får möjligheter att pröva ett aktivt deltagande i samhällslivet. Tyngdpunkten i Nils 

demokratiundervisning är nationalekonomin då han menar att det behöver elever få kunskap om 

för att kunna förstå samhället. Sammanfattningsvis ser respondenten lärarens uppdrag att 

förankra demokratins värden i mötet med sina elever som oerhört svårt.  

 

Möjligheterna att kunna påverka nu är svårare än förut enligt en tredje respondent, Elisabeth i 

och med att det är större kommuner, en mer ojämn resursfördelning i samhället och 

                                                

 
19 Broman, 2009. s. 115f 
20 Wikman, Britta. 2003. Att möta sin demokratisyn: fyra lärare i samhällskunskap på gymnasieskolan ger sin bild av 

demokrati, i förhållande till berättelser ur livshistorien och undervisningen. Stockholm: Lärarhögskolan, s. 58 
21 Wikman, 2003. s. 68 
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beslutsprocesserna blir således mer komplicerade. Sammanfattningsvis uttrycker hon det som att 

det var “mer tillåtet att vara oense då”.22 Samhällsklyftorna mellan de som är resurssvaga och de 

som har det bra ställt ingår i hennes demokratisyn men hon tycker det är svårt att fånga in den 

globala demokratin i sin undervisning. En annan gemensam faktor med Nils är att 

nationalekonomin spelar en stor roll i hennes undervisning. Diskussioner är viktiga och Elisabeth 

menar att i en demokrati är det självklart att man kan vara oense med varandra.23  

 

Den fjärde och sista respondenten Wikman intervjuade var Sofia, där hennes rådande 

demokratisyn är att det innebar människors lika värde, liksom Stefan också vidhöll vid. Sofia 

menar att på grund av det allt mer individcentrerade samhället vi lever i har det vuxit fram nya 

hinder för demokratin. Exempelvis ökade krav på arbetsmarknaden och högre tempo vilket 

bidrar till ökad stress och att människor då inte orkar engagera sig. Att samhället har blivit mer 

individcentrerat är något som syns i undervisningen menar hon, flera elever vill oftare ha 

självständiga uppgifter att arbeta med och detta missgynnar de lågpresterande eleverna. Här talar 

Wikman om att Sofias demokratisyn genomsyrar undervisningen genom att “se den enskilda 

individen - alla är olika med olika behov”.24  

2.2 Främlingsfientlighet i skolan 

En studie som är relevant för denna uppsats är Sofia Bärgmans examensarbete Lärarens “anti-

demokratiska” uppdrag - en studie av förutsättningarna, uppdraget och det praktiska arbetet mot anti-

demokratiska åsikter i skolan. Bärgmans studie syftar till att undersöka skolans praktiska arbete mot 

anti-demokratiska strömningar i skolan och hon har använt sig av intervjuer med tre lärare 

verksamma på högstadiet samt en innehållsanalys av material från Skolverket och Lärarförbundet. 

Detta har författaren sedan applicerat på sin analys. Bärgmans utgångspunkt är att undersöka 

lärares praktiska arbete mot anti-demokratiska åsikter som elever eventuellt kan ha. Vidare menar 

hon att lärare ställs inför olika utmaningar i sitt arbete och skolans demokratiuppdrag är således 

relevant för hennes studie, liksom skolans demokratiuppdrag är relevant för denna uppsats. 

Ytterligare relevans för denna uppsats är hennes begreppsdefinition där de aktuella begreppen är 

demokrati och antidemokrati. För vår del är demokratibegreppet av stor vikt och Bärgmans 

definition av demokrati är tämligen lik vår; rösträtten och tillhörande fria och rättvisa val samt att 

kunna väljas till politiska uppdrag.25 En skillnad är dock att denna undersökning utgår från Dahls 

                                                

 
22 Wikman, 2003. s. 77 
23 Wikman, 2003. s. 88 
24 Wikman, 2003. s. 100 
25 Bärgman, Sofia. 2007. Lärarens ”anti-demokratiska” uppdrag - en studie av förutsättningarna, uppdraget och det praktiska 

arbetet mot antidemokratiska åsikter i skolan. Karlstad: Karlstads universitet, s. 13 
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demokratikriterier(se sidan 9) medan Bärgman refererar till riksdagens hemsida.26 Detta kan ses 

som problematiskt då riksdagen är en politisk institution och är således en normativ institution, 

med politiska förordningar som styrmedel.  

 

De lärare Bärgman intervjuade är tre stycken med olika lång erfarenhet av läraryrket. En hade 

arbetat i trettio år, en annan hade arbetat i åtta år och den tredje hade varit verksam i ungefär ett 

år. Resultatet delas sedan upp i tre olika teman; de intervjuade lärarnas upplevelse av situationen i 

skolan, hanteringen av antidemokratiska beteenden och åsikter i relation till den svenska lagen 

och skolans juridiska rättigheter samt undervisningen i praktiken och dess syfte i relation till 

lärarens uppdrag. När det gäller attityder i förhållande till undervisning menar respondenterna att 

värdegrundsarbetet är väl förankrat i skolans arbete och att SO-lärarnas ansvar har en tydlig 

framtoning i läroplanen.27 Diskussioner och argumentationer är viktigt för det 

demokratifostrande uppdraget, menar de tillfrågade lärarna, detta för att elever ska bli medvetna 

om sina åsikter men också för att lärarna ska kunna få en överblick över de åsikter som kan ses 

som antidemokratiska eller främmande för skolans demokratiuppdrag. Gemensamt för de 

tillfrågade är att de tyckte att okunskap är den största orsaken till antidemokratiska åsikter hos 

eleverna och att det är viktigt “att ta bort det mystiska och hemlighetsfulla kring de 

antidemokratiska organisationerna och partierna”.28 Slutligen menar de tillfrågade att eleverna ska 

bli väl medvetna om vad som är fakta och inte, få ökad kunskap och insikt om vad deras åsikter 

egentligen innebär samt att de ska bli toleranta medborgare.  

 

Även Arneback vittnar om att främlingsfientlighet och rasism förekommer i den svenska skolan. 

Arneback beskriver en situation som avslöjar att främlingsfientlighet och rasism i själva verket är 

relativt vanligt förekommande i skolan. Genom att hänvisa till Skolverkets kartläggning från 2002 

visar Arneback att hela 16 % av rektorerna i undersökningen menar att rasism förekommer på 

deras skola. De tillfrågade lärarna i undersökningen avslöjar också om utbredningen av 

främlingsfientlighet, de menar att det förekommer främlingsfientlighet i var tionde klass. Till detta 

lägger också kartläggningen att var femte elev med invandrarbakgrund någon gång upplevt att de 

utsatts för kränkningar på grund av sin etniska bakgrund.29 

 

Liknande undersökningar inom forskningsområdet har tidigare genomförts, dessa 

undersökningar är däremot av mer allmän karaktär vad beträffar lärarens uppfattning av skolans 

fostransuppdrag. Med anledning av gymnasieskolans läroplan som implementerades 2011 

                                                

 
26 Bärgman, 2007. s. 41 
27 Bärgman, 2007. s. 32 
28 Bärgman, 2007. s. 37 
29 Arneback, 2012. s. 20 
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samtidigt som debatten gällande främlingsfientlighet och migrationsfrågor växts sig allt större 

råder idag andra samhällsförhållanden. Här uppstår därmed en lucka mellan den tidigare 

forskningen och det i stunden pågående samhället. Denna studie har för avsikt att belysa denna 

situation och samtidigt fokusera på huruvida ett föränderligt samhälle bidrar till en föränderlig 

ämnesdidaktik.   
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3 Syfte och frågeställningar  

Denna studie syftar till att undersöka samhällsklimatets betydelse för lärares arbete i 

samhällskunskap. Vi vill således undersöka denna relation genom att uppmärksamma lärares 

förhållningssätt till sin praktik. Utifrån vårt insamlade material har vi för avsikt att bilda oss en 

uppfattning för relationen mellan ett föränderligt samhälle med aktuella samhällsfrågor och 

skolans fostransuppdrag.  

 

 

Huvudfrågeställningen till denna studie är mot bakgrund av detta följande: 

 

Hur beskriver utvalda samhällskunskapslärare ett föränderligt samhälles betydelse för deras 

arbete med ämnesplanernas normativa inslag? 

 

Till detta ställs också ett antal delfrågor som hjälp för att ge en klar bild om hur samhällsklimatets 

betydelse för lärarens arbete uppfattas av lärare i samhällskunskap. Dessa frågor som vi har en 

förhoppning att finna svar på är som följer:  

 

Hur uppfattar de utvalda lärarna i samhällskunskap skolans fostransuppdrag? 

Vilken betydelse anser dessa lärare att fostransuppdraget har i deras undervisning? 

Uppfattar dessa lärare att det sker en förändring i deras arbete i samband med ett föränderligt 

samhälle? 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår från John Deweys teorier om skolan som social miljö där kunskap skapas 

genom social interaktion. Detta är ett sätt för oss att se på skolan i denna studie. Den teoretiska 

utgångspunkten utgörs vidare också av Robert Thornbergs definition av värdepedagogik för att 

avslutningsvis också utgå från ett didaktiskt perspektiv som bland annat berör de didaktiska 

frågorna.  

4.1 Deweys uppfattning om skolan 

Dewey menar att den sociala miljön är avgörande för reproduktionen av betydande kunskaper 

från äldre deltagare till yngre deltagare i ett samhälles utveckling och fortlevnad.30 Att miljön alltså 

är avgörande för utbildning och fostran förklarar Dewey genom att inom varje grupp där 

individer deltar råder olika normer och värderingar vilket medför att olika kunskaper således 

också premieras. Vidare ger Dewey ett exempel att en musicerande familj utgör en social grupp 

som värderar musikaliska egenskaper högre än andra. Visar det sig att en familjemedlem inte 

skulle vara intresserad av musik kommer den familjemedlemmen således stå utanför och 

oförmögen att delta i den sociala miljön som råder. I andra sociala grupper finns andra 

egenskaper och kunskaper som ligger till grund för just den sociala gruppens utbildande 

process.31 

  

I det moderna samhället samlas en rad sociala grupper och dess deltagare ingår även i andra 

sociala grupper. Dewey menar här att ett samhälle är så pass omfattade och komplext att det 

krävs en samlad institution med en avgränsad miljö där utbildning i samhälleliga grundläggande 

kunskaper och värderingar sker samtidigt som de värderingar och normer som, inom samhället, 

inte är önskvärda motverkas. Denna institution utgörs således av skolan. Skolan har som denna 

sociala miljö enligt Dewey i huvudsak tre uppdrag. 

  

Skolan ska till att börja med förenkla den komplexa civilisation som samhället utgör till mer 

lätthanterliga delar för eleverna att ta till sig. Vidare ska skolan motverka tänkbara negativa 

influenser inom den sociala miljön som kan ligga samhället i fatet och istället förmedla positiv 

och önskvärd inverkan. Avslutningsvis har också skolan enligt Dewey i uppgift att ge varje 

                                                

 
30 Dewey, John. 1985. Demokrati och utbildning. Stockholm: Daidalos, s. 38ff 
31 Dewey, 1985. s. 52 
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individ de verktyg och möjligheter att delta i en öppnare social miljö som sträcker sig bortom den 

sociala miljö som individen är född i.32 

 

4.2 Värdepedagogik 

Den definition som Thornberg ger utgör en teoretisk utgångspunkt till denna studie. Thornberg 

ger förklaring att värdepedagogik avser det pedagogiska arbetet där politiska samt moraliska 

värderingar ska skapas hos eleverna. Detta innebär alltså en fostran av eleverna där lärarens och 

skolan har i uppdrag att fostra eleverna. Denna fostran sker med andra ord i skolan som en 

avgränsad institution och denna fostran skiljer sig från den fostran som sker i hemmet.33 

 

Thornberg skriver vidare om en uppdelning i värdepedagogik traditionalistiskt samt progressiv eller 

konstruktivistisk värdepedagogik. Den senare kategorin är den teori av värdepedagogik som 

används i denna studie. Denna strömning kopplas ofta ihop med teoretiska perspektiv och 

pedagogiska utsagor som bland annat återfinns hos både Dewey och Piaget. Denna inriktning 

inom värdepedagogiken innebär mer konkret att pedagogiken ska utgöra ett stöd för eleverna i en 

skapandeprocess av förståelser om och hur moraliska och politiska värderingar och regler är 

legitima eller icke. Thornberg påvisar att elevernas delaktighet i meningsskapande genom bland 

annat deliberativa samtal är centralt för denna del av värdepedagogik. Dessa samtal syftar till att 

ge eleverna möjlighet att genom diskussion att själv ta ställning i frågan. Det ger också en 

möjlighet för ett kollektivt ställningstagande som gruppen kan enas om och acceptera även om 

det råder meningsskiljaktigheter mellan individer  Denna inriktning menar Thornberg vidare vara 

just konstruktivistisk med anledning av att den, till skillnad från den traditionalistiska strömningen, 

fokuserar på att med kognitiva metoder främja vissa värden och normer.34 

4.3 Didaktiska utgångspunkter 

Mot bakgrund av studiens syfte att studera hur samhällsföreteelser kommer till uttryck i 

demokratiundervisning och på vilka sätt detta förändrar lärarens planering och genomförande av 

lektioner är våra teoretiska utgångspunkter inhämtade från didaktiken och pedagogiken. Till 

didaktikbegreppet finns ständigt de didaktiska frågorna också kopplade. Frågorna Vad? Hur? 

Varför? samt Till vem? utgör ett verktyg för pedagogerna i deras arbete. Med Vad-frågan får man 

svaret på vilket innehåll som ska ingå i undervisningen. Hur-frågan svarar för de metoder läraren 

                                                

 
32 Dewey, 1985. s. 54f 
33 Thornberg, Robert. 2006. Värdepedagogik i skolans vardag: interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. Linköping: 

Linköpings Universitet, s. 2 
34 Thornberg. 2006. s. 4 
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använder sig av i sin undervisning. Varför-frågan säkerställer att innehållet i undervisningen ingår i 

en obligatorisk skolgång. Frågan om Till vem? riktar fokus på elevgruppen. Vilka är eleverna som 

undervisningen är riktad till?35 

 

Ett ämnesdidaktiskt perspektiv beskrivs hos Bengt Schüllerqvist & Christina Osbeck som en 

koppling mellan undervisningsinnehållet och lärarens pedagogiska färdigheter. Lärarens 

ämneskunskaper ses som ”råvaror” i en process där läraren skapar lektionsmaterial. Det krävs att 

läraren omvandlar sina ämneskunskaper till ett konkret lektionsinnehåll som är lämplig ett visst 

område men som också är anpassat efter den specifika elevgruppen. Sigmund Ongstad beskriver 

denna process som ”omstillning” vilket på svenska skulle kunna översättas till omformning. 

Denna omformning står läraren ständigt inför och omformningen bör ständigt ske hos läraren i 

dennes planering av sin undervisning. Vidare har Ongstad beskrivit att ämnesdidaktiks främsta 

roll är att utveckla ”gammal kunskap” så att den är anpassad och användbar i ett ständigt 

föränderligt samhälle.36 

 

Till dessa frågor tillkommer begreppet didaktisk kompetens, vilket syftar på lärarens förmåga att 

kunna förbättra och vidareutveckla elevers kunskapsutveckling. Lärarens uppgifter är att 

“formulera relevanta kunskapsmål, göra meningsfulla urval och organisera detta urval” och för att 

göra detta ska läraren utgå från läroplaner, ta hänsyn till elevers förkunskaper, behov och diverse 

ramfaktorer. Med andra ord innebär didaktisk kompetens att läraren ska kunna “distansera sig 

från undervisningen” och med detta syftas det på att reflektera kring lektionerna och att kunna se 

undervisningen från olika synvinklar; att det är “kunskap om undervisning och lärande” och 

dessutom “kunskap i att undervisa”. 37 

 

Synonymt med samhällskunskapsundervisningen är koncentrationen på demokratiska frågor och 

demokrati i skolan; det vill säga på vilka sätt demokratibegreppet uppfattas samt ”vad 

undervisningen om demokrati fokuserar på”. Tidigare kursplaner ersattes i samband med Lp94, 

där skolan numera fick en demokratifostrande uppgift och detta var något som skolan fortsatte 

att utgå från även fram till år 2000. Från 1970-talet fokuserade skolans läroplaner inom 

samhällskunskapen således på demokratins beslutsformer och värdeneutralitet, medan de 

demokratiska värdena och ett ställningstagande för dessa var i fokus i 1994 års läroplaner.  Denna 

redovisning av ämneskunskaper och ämnesdidaktik kan sammankopplas med Biestas diskussion 

                                                

 
35 Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina (red.). 2009. Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från 

gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Karlstad: Karlstad University Press, s. 14 
36 Schüllerqvist & Osbeck, 2009. s. 14  
37 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke. 2009. Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. Umeå: 

Fundo, s. 13 
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och definition av demokratiutbildning, där vissa likheter och skillnader kan utläsas. Den ovan 

nämnda beskrivning har vi för avsikt att utgå ifrån. 38  

 

Genom att beskriva demokratins relation till utbildning kan en uppdelning göras mellan 

utbildning för demokrati och utbildning genom demokrati där det förstnämnda avser att 

utbildningen syftar till att lära och förbereda barn inför ett framtida samhällsliv som demokratiska 

medborgare. Med utbildning genom demokrati menas i mångt och mycket att det finns 

begränsningar med utbildning för demokrati som inte kan uppnås utan att i själva verket utöva 

demokrati.  Här tar diskussionen om demokrati som utbildningsproblem vid. Med 

utbildningsproblem menar Biesta att demokrati som ämne ständigt måste utvärderas för att hitta 

det bästa sättet att lära ut demokrati på. För att kunna göra det krävs därför en konkret definition 

om vad skolan åsyftar med demokratiundervisning. Den utbildningsvetenskapliga definition som 

Biesta tar upp går ut på att demokrati i själva verket utgörs av en situation där alla människor har 

möjlighet att bli subjekt. Detta innebär bland annat att alla människor som i situationen 

demokrati har samma rätt att delta som övriga människor oavsett om det saknas ett gemensamt 

intresse.39 

 

Thornbergs resonemang kring fostransuppdraget och det meningsskapande som figurerar inom 

samhällskunskapsämnet kommer att användas till analysen, liksom Schüllerqvist och Osbeck 

relevanta synpunkter om ämnesdidaktik samt Gunnar Lindström & Lars-Åke Pennlert diskussion 

om didaktik. Vi har för avsikt att utgå från värdepedagogik och didaktikens roll gällande det 

demokratifostrande uppdraget och på vilka sätt samhällshändelser har för betydelse för 

samhällskunskapsundervisning. Vi vill med hjälp av de didaktiska frågorna Vad? Varför? Hur? Till 

vem? undersöka huruvida ett föränderligt samhällsklimat bidrar till en förändring i lärarens arbete.  

                                                

 
38 Schüllerqvist & Osbeck, 2009. s. 36f 
39 Giert Biesta, 2003. Demokrati – ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? I Utbildning och 

demokrati. Vol. 12, nr1, s. 65 
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5 Metod 

I detta kapitel följer en genomgång för undersökningens metod. Delar som ingår i detta kapitel 

behandlar bland annat undersökningens design, urval samt hur insamlingen av data och dess 

bearbetning genomförts. 

5.1 Intervju som metod 

För att undersöka hur samhällskunskapslärare uppfattar olika förändringar i samhället och på 

vilka sätt det förändrar sin lektionsplanering har valet av metod landat på semistrukturerade 

intervjuer som metod för insamling av det empiriska materialet. Syftet med intervjuer är att ta del 

av lärares uppfattningar och resonemang kring förändrade samhällsstrukturer och hur de 

resonerar kring ämnesdidaktik med fokus på samhällskunskap. Detta är någonting som inte hade 

fungerat väl med exempelvis observationer eller enkäter. Intervjuundersökningar bidrar till att 

problemformuleringar synliggörs och hur olika fenomen uppstår och visar sig.40 En av fördelarna 

med att använda sig av just intervjuer är att respondenten har möjlighet att vidareutveckla sina 

svar.41 Dessutom menar Esaiasson m.fl. att det finns olika användningsområden för intervjuer 

och centralt för vår del är att “vi vill veta hur människor själva uppfattar sin värld”.42 

5.2 Urval 

Med bakgrund av studiens syfte ter det sig naturligt att detta rör sig om respondentundersökning. 

Respondenterna utgörs av lärare som undervisar i samhällskunskap på gymnasieskolor i några 

städer i mellersta Sverige. Vidare har urvalet skett slumpmässigt utifrån ovan nämnda kriterier. 

Genom detta kan urvalet beskrivas i termer av intensitet i urvalet eftersom de tänkbara 

respondenterna besitter en viss egenskap som är av intresse för undersökningen. Urvalet av 

respondenter har till viss del gjorts utifrån de råd av McCracken som Esaiasson också hänvisar 

till. Respondenterna är i form av främlingar i den bemärkelsen att vi som forskare inte har någon 

vänskaplig relation till respondenterna. I de fall vi tidigare träffat respondenterna är det vid 

praktiktillfällen vid lärarutbildningen.43 

  

                                                

 
40 Esaiasson, Peter., Gilljam Mikael., Oscarsson Henrik & Wängnerud Lena. 2007. Metodpraktikan. Stockholm: 

Norstedts Juridik AB, s. 284 
41 Esaiasson m.fl., 2007. s. 283 
42 Esaiasson m.fl., 2007. s. 285 
43 Esaiasson, m.fl., 2007, s. 259 
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Något som måste tas i beaktning när det kommer till urvalet är något som framkommit väldigt 

tydligt under vår efterfrågan av respondenter till vår studie, nämligen att den tid på läsåret då 

denna studie genomfördes var den mest hektiska tiden för lärare. Detta framgick särskilt tydligt i 

de svar vi erhållit från både lärare och skolledare vi varit i kontakt med. Av denna anledning var 

vi tvungna till att utgå från det Bryman kallar för bekvämlighetsurvalet vilket går ut på att urvalet 

utgörs av de respondenter som varit tillgängliga vid denna tidpunkt44. Så småningom blev vårt 

urval ett så kallat snöbollsurval, där vi kontaktade ett flertal lärare i hopp om att de kände en 

kollega som eventuellt kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. I inledningen av studien fanns 

en ambition om ett mer specifikt urval, koncentrerat till en särskilt typ av skola vilket vi blev 

tvungna att välja bort. 45 

5.3 Genomförande och material 

Respondenterna kontaktades via e-post, antingen direkt eller via skolledning där ett 

informationsbrev bifogades om en mer ingående genomgång av studien och dess syfte samt vad 

det för respondenten innebar att delta i studien. I detta informationsbrev tydliggjordes också de 

etiska aspekterna gällande respondentens anonymitet och rätt att avbryta sin medverkan. 

  

Samtliga intervjuer som genomfördes till denna studie utgick från den intervjuguide som finns 

bifogad (se bilaga 1). Intervjuguiden är tematiskt ordnad efter teman läraryrket, skolans fostrande 

uppdrag, demokratiundervisning och orosförändringar i samhället och i skolan som vi anser är centrala för 

denna studie och studiens syfte.  

 

Antalet respondenter som blev intervjuade var sammanlagt sju, varav en svarade på våra frågor 

via mail på grund av tidsbrist från dennes sida.  

 

Efter att intervjuerna genomförts lyssnade vi sedan tillsammans på inspelningarna för att åter igen 

kunna ta del av respondenternas svar. Vidare skrevs sammanfattningar av intervjuerna och 

intervjuns olika teman. Med anledning av tidsåtgången vid transkribering av intervjuerna valdes 

alltså istället ett sammanfattande referat för att återge respondenternas svar. De citat som 

respondenterna gav som ansågs vara extra intressanta och relevanta direktciterades för att kunna 

återges respondentens egna ord. Det är dessa sammanfattningar som utgör vårt empiriska 

material till denna studie. 

                                                

 
44 Bryman, 2011, s. 194 
45 Esaiasson m.fl., 2007, s. 291 
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5.4 Databearbetning och analysmodell  

Den analys vi har genomfört har ett induktivt angreppssätt och efter att ha genomfört 

intervjuerna skrevs sammanfattningar utifrån ljudinspelningarna.46 Dessa sammanfattningar lästes 

sedan igenom vid flera tillfällen där anteckningar fördes i marginalen vid återkommande 

beskrivningar och nyckelord. Med dessa anteckningar växte olika teman fram från intervjuerna 

som fördes in i en matris för att förenkla översikten över vilka respondenter som finns inom 

varje tema. Vidare har analysen utgått från en metod som kallas väsenmetoden som går ut på att 

dessa teman som förekommer i materialet sedermera ska ligga till grund för att se gemensamma 

nämnare hos respondenterna som är centrala för studiens syfte och frågeställningar.47 

 

Robert Thornbergs definition av värdepedagogik används i analysen av skolans och 

samhällskunskapens fostransuppdrag. Thornbergs diskussion om att lärare ska konstruera 

politiska och moraliska värderingar hos elever används som en sorts modell över 

respondenternas svar om implementeringen av fostransuppdraget. De ämnesdidaktiska frågorna 

används för att analysera samhällskunskapsundervisning där demokratiundervisning har en 

central roll. Med utgångspunkt ur de didaktiska frågorna vad, varför, hur och till vem analyseras 

respondenternas demokratiundervisning och samhällskunskapsundervisningen i övrigt. De teman 

som identifierades i respondenternas svar sammankopplades med Thornbergs värdepedagogik 

samt Schüllerqvist och Osbeck samt Pennlert och Lindströms resonemang om ämnesdidaktik 

med tillhörande ramfaktorer.  

5.5 Reliabilitet och validitet 

Esaiasson m.fl. skriver om resultatvaliditet som används gällande intervjuundersökningar, som 

omfattar två krav; dels god begreppsvaliditet, dels hög reliabilitet. God begreppsvaliditet syftar på 

frånvaron av systematiska fel och hög reliabilitet syftar till frånvaron av slumpmässiga eller 

osystematiska fel. Om en undersökning har bristande reliabilitet innebär det att det har gjorts 

slarv- eller slumpfel under datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen.48 Reliabilitet 

i den utsträckning som Esaiasson m.fl. talar om är dock ingenting som vi har efterföljt. Vi har 

istället utgått från Brymans diskussion om att istället utgå från tillförlitlighet gällande kvalitativa 

studier som denna undersökning är. Tillförlitligheten omfattar fyra delar; trovärdighet (motsvarar 

intern validitet), överförbarhet (extern validitet), pålitlighet (reliabilitet) samt möjligheter att styrka 

och konfirmera (objektivitet).49 Trovärdigheten i vår studie är god, de intervjufrågor som vi har 

                                                

 
46 Bryman, 2011, s. 28 
47 Esaiasson m.fl., 2007, s. 308 
48 Esaiasson m.fl., 2007, s. 70 
49 Bryman, 2011, s. 354 
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konstruerat har vi utgått från studiens syfte och frågeställningar och således har vi undersökt det 

vi har avsett att undersöka. Pålitligheten är relativ god på så sätt att det går att upprepa 

undersökningen och genomföra den på nytt och med samma intervjuguide. Dock vet vi inte 

säkert att de svar vi fick i denna studie överensstämmer med de svar vi skulle ha fått om vi 

genomförde undersökningen vid ett annat tillfälle. Detta kan bero på vem som intervjuats, om 

respondenten kanske missförstår frågorna eller på personkemi mellan intervjuaren och 

respondenten.  

 

Bryman menar att trovärdigheten syftar till att skapa trovärdighet i resultaten, det vill säga att 

säkerställa att forskningen har utförts i enlighet med det regelverk som finns och här talar han om 

resultatvalidering. Resultatvalidering innebär att resultaten rapporteras tillbaka till respondenterna, 

vilka är en del av den sociala verklighet som har studerats. Detta görs för att de ska “bekräfta att 

forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt”50. Resultatvalidering genomfördes pågående 

under våra intervjuer, där vi ställde följdfrågor för att respondenterna skulle ha en möjlighet att 

förtydliga sina svar och bekräfta den tolkning vi gjorde.  

 

Den andra punkten inom tillförlitlighet är något som kallas för “thick descriptions” vilket betyder 

att forskaren gör täta beskrivningar av de detaljer som finns i en kultur. Täta beskrivningar eller 

en fyllig redogörelse innebär att forskaren kan förse andra personer med en sorts databas som i 

sin tur kan vara en hjälp till att bedöma om resultaten går att överföra till en annan miljö. Vår 

förhoppning är att resultatet av vår studie ska kunna överföras till andra miljöer inom 

skolväsendet. Pålitlighet i sin tur innebär ett granskande synsätt, där det ska försäkras om att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla faser. Detta innebär 

att forskarens kollegor granskar studiens uppbyggnad med alla tillhörande delar, tanken är således 

att de ska bedöma kvaliteten på undersökningens delar. Detta kan jämföras med att vår 

handledare under studiens gång har läst och kommenterat de texter vi har producerat samt agerat 

bollplank när vi har behövt diskutera studiens upplägg och genomförande. Bryman nämner ett 

problem relaterat till denna teknik, vilket är att det kan vara en krävande uppgift för 

forskningskollegor att läsa igenom undersökningarna för att kvalitativa studier oftast framställer 

stora mängder data.51  

 

Fortsättningsvis menar Bryman att denna teknik inte alltför ofta används men i vårt fall anser vi 

att studien ej har genererat så pass stora mängder data att det ska ha blivit övermäktigt. Slutligen 

                                                

 
50 Bryman, 2011, s. 355 
51 Bryman, 2011. s. 355 
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har vi i enlighet med god forskningssed agerat i god tro och inte låtit våra personliga värderingar 

påverka utförandet av undersökningen, inte heller slutsatserna som denna studie har resulterat i.52 

5.6 Reflektioner över metoden 

Utifrån att studiens syfte är att undersöka en uppfattning och tankar är intervju som metod 

föredömlig. Metoden är emellertid tidskrävande för respondenterna och eftersom respondenterna 

utgörs av lärare som sedan innan har en erkänt hög arbetsbelastning har det varit svårt att få tag i 

lärare som känner att de har tid att delta i en intervjustudie. 

  

En annan aspekt av intervju som metod är att trots en genomarbetad intervjuguide har det ibland 

varit svårt att efterfölja intervjuguiden vid samtliga intervjuer då respondenterna tenderat att dels 

svara på kommande frågor men också ge svar som följs upp med följdfrågor. Detta har lett till att 

samtalen kommit att glida från intervjuguiden vilket i sin tur kan göra att det uppfattas som svårt 

att komma tillbaka till intervjuguiden igen. 

  

Bryman tar också upp en viktig aspekt av intervjuer där han menar att intervjun i sig är en 

konstlad situation samt att det är relativt vanligt att respondenten efter att bandspelaren stängts 

av tillägger något som är av intresse för undersökning. Denna aspekt fanns med under 

intervjuerna varpå bandspelaren stängdes av långt efter att intervjun avslutats.53 

5.7 Etiska aspekter 

Med anledning av att den tänkta studien i allra högsta grad bygger på data som samlas in från 

människor som respondenter är det avgörande för hela studien att de forskningsetiska kraven 

efterföljs. Viktigt är också att respondenterna i undersökningen kan garanteras anonymitet i så 

stor utsträckning som möjligt utan att det påverkar studiens resultat. Detta då studien rör frågor 

som kan vara känsliga och som kan tolkas som åsiktsregistrering. Detta är emellertid inte studiens 

syfte utan istället skapa en generell bild hos respondenterna. 

 

Som forskare är vi skyldiga att, enligt informationskravet, inför studien vara tydlig i informationen 

till respondenterna gällande studiens syfte och vad, i detta fall, intervjun kommer att handla om. 

Vi kontaktade olika skolor via e-mail med en förfrågan om någon samhällskunskapslärare skulle 

vilja ställa upp på en intervju. Med detta e-mail bifogades ett informationsbrev där vi skrev om 

vad undersökningen gick ut på samt att deltagande är anonymt. Vidare ställs också etiska krav 

under undersökningen på att respondenterna själva bestämmer över sitt eget deltagande så som 

                                                

 
52 Bryman, 2011. s. 356 
53 Bryman, 2011. s. 432 
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hur länge och under vilka villkor. Respondenten har också rätt att när helst som under 

undersökningen avbryta sitt deltagande. Denna information ska utgå i samband med 

informationskravet. Detta upprepades också innan intervjuerna med respondenterna startade.  

 

Efter genomförandet av studien är vi som forskare också tvungna att skydda den insamlande 

informationen med största möjliga konfidentialitet och därmed säkerställa att uppgifter som 

personuppgifter ej går att nå för obehöriga. Den information som samlas in till studien är vi även 

tvungna som forskare att säkerställa att den inte användas till annat än forskningsstudien. 

5.8 Operationalisering 

Vi är med denna uppsats ute efter att undersöka samhällskunskapslärares uppfattningar om 

samhällsförändringars betydelse för deras inställning till undervisningen parallellt med 

förändringar i samhällsklimatet så som en eventuell ökad utbredning av främlingsfientliga 

tendenser i samhället. Detta med anledning av att samhällskunskap ständigt uppdateras med nya 

exempel från verkligheten. 

 

För att kunna bemöta ett sådant antagande krävs att det finns tydliga metoder för att kunna mäta 

en sådan förändring. Till detta krävs alltså ett tydliggörande av tanken om vad som avser en 

lärares arbete. Studien utgår därför från de didaktiska frågorna för att genom detta tydliggöra för 

vad vi avser när vi menar lärarens arbete och på så vis också kunna mäta detta. 

  

De didaktiska frågorna beskrivs av Schüllerqvist och Osbeck enligt följande:54 

  

Vad? – Med denna fråga menas innehållet i undervisningen. Till denna studie är det av den 

anledningen att se huruvida läraren upplever att Vad-frågan besvaras annorlunda med på grund 

av samhällsklimatet. 

Hur? – Med denna fråga menas det faktiska genomförandet. Upplever lärarna att de använder sig 

av andra metoder nu med en utbredd debatt än tidigare när debatten om migrationsfrågor och 

främlingsfientlighet hade ett mindre fokus. 

Varför? – Upplever lärarna idag att syftet med undervisningen genomgått en förändring gentemot 

hur det tidigare varit? 

Till vem? – Med denna fråga åsyftar vi att undersöka huruvida läraren upplever en förändring av 

elevgruppens betydelse för undervisning idag gentemot tidigare. 

 

 

                                                

 
54 Schüllerqvist & Osbeck, 2009. s. 14f 
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6 Resultat och analys 

Nedan följer undersökningens resultat och efterföljande analys. Analysen under delkapitlet 

vädepedagogik i undervisningen skrivs genomgående, medan delkapitlet ämnesdidaktiska 

förändringar i lärarens arbetes analys skrivs i ett eget underkapitel. Empirin analyseras med hjälp 

av de tidigare skrivna analysverktygen. Analysverktygen innebär de teman som identifieras i 

intervjuerna återkopplas till Thornbergs studie om värdepedagogik och de ämnesdidaktiska 

frågorna och ramfaktorerna med fokus på samhällskunskapsämnets implementering av 

fostransuppdraget i undervisningen. Inledningsvis följer en kort presentation av respondenterna 

med fiktiva namn där respondenternas undervisningsämnen samt antalet år som verksam lärare 

också anges. Peter och Thomas arbetar på samma skola, liksom Lisa och Gunilla som dock 

arbetar på en annan skola. Klas och Bengt arbetar också på samma skola, dock inte samma som 

någon av tidigare nämnda respondenter. Göte arbetar på en fjärde skola.  

6.1 Respondenterna 

               Tabell 1 Respondenterna 

Namn Undervisningsämnen 
Verksamma år  

som lärare 

Peter Samhällskunskap, Historia 13 

Thomas Samhällskunskap, Historia 16 

Lisa Samhällskunskap, Historia, Engelska 25 

Göte Samhällskunskap, Historia 21 

Klas Samhällskunskap, Historia 15 

Gunilla Samhällskunskap, Historia, Geografi 37 

Bengt Samhällskunskap, Historia, Geografi 30 

 

6.2 Värdepedagogik i undervisningen 

Skolans fostransuppdrag omfattar alla lärare oavsett ämnestillhörighet men 

samhällskunskapslärare ges ett extra ansvar i form av att de ska fostra eleverna till demokratiska 

medborgare. Detta kan ses som naturligt i och med att samhällskunskapslärares undervisning 

behandlar demokrati. Huvudfrågeställningen för denna studie är hur lärare uppfattar ett 

föränderligt samhällsklimats betydelse för deras arbete och genom att ta avstamp ur denna 

frågeställning kommer följande avsnitt behandla resultat och analys genomgående. Thornberg 

argumenterar för ett konstruktivistiskt förhållningssätt inom värdepedagogiken och menar att 



 

 30 

läraren fungerar som ett stöd för elevers skapandeprocess gällande politiska och moraliska 

värderingar. Hur lärare uppfattar skolans fostransuppdrag och relationen mellan sagda 

fostransuppdrag och lärares praktik är väsentligt för denna undersökning och har således varit i 

fokus under intervjuerna.  

 

Våra resultat pekar på att skolans fostransuppdrag är viktigt för våra respondenter, någonting 

som också Thornberg menar är viktigt för skolans del. Klas anser att utöver uppdraget att fostra 

demokratiska medborgare är det också hans uppgift att komplettera den fostran som en del 

elever eventuellt kan sakna hemifrån. Detta överensstämmer med Thornbergs resonemang om att 

skolans fostransuppdrag särskiljs från hemmet. De politiska och moraliska värderingar som är 

tänkt att skapas hos eleverna menar respondenternas svar att det gör de, i form av att fostra 

elever till demokratiska medborgare i form av att understryka vikten av demokratiska värden samt 

att “göra” demokrati i klassrummet. Genom att understryka vikten av de demokratiska 

spelreglerna samt att elever får känna sig delaktiga i beslutsprocesser blir den konstruktivistiska 

delen av värdepedagogiken väsentlig för samhällskunskapsundervisningen. Det deliberativa 

samtalet som Thornberg skriver om blir således angeläget för elevers delaktighet i det 

demokratiska rummet. Det deliberativa samtalet syftar på att demokrati skapas genom samtal och 

diskussioner. Deliberativa samtal blir således viktiga inom skolan i och med skolans 

fostransuppdrag. Angeläget blir det också för Göte, Peter och Gunilla för att de strävar efter att 

deras elever ges kunskaper om hur de ska kunna påverka och agera i samhällslivet. Som Peter 

uttrycker det: 

 

“- Skolans uppdrag syftar till att fostra elever till samhällsmedborgare och dom ska alltså få öva 

inflytande i olika situationer och bli aktiva i samhällslivet.” 

 

Bengts resonemang liknar det Peter anser om skolans fostransuppdrag, Bengt ser sig själv som en 

förebild i klassrummet. Han vill att att hans elever ska förstå att i ett klassrum finns det olika 

människor som ska samsas med varandra. Bengts resonemang stämmer in på det Thornberg 

menar att lärarens pedagogiska arbete ska bidra till att skapa moraliska och politiska värderingar 

hos eleverna. Skolans fostransuppdrag fyller således en funktion i och med att 

samhällskunskapslärare kan ses som demokratiska förebilder i skolan och förmedlar kunskap om 

de demokratiska värdena. Liksom Peter och Bengt anser övriga respondenter att skolans 

fostransuppdrag är en central del i deras arbete och undervisning, vilket innebär att betydelsen för 

sagda fostransuppdrag är stor.  

 

Även om fostransuppdraget uppfattas vara viktigt för skolans verksamhet visar studien däremot 

att det kan komma i skymundan för bland kunskapsuppdraget och betyg och bedömning. En av 

respondenterna beskriver det på följande sätt: 
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”- Det är något som kommer upp på en lista med jämna mellanrum och en lärare tar på sig att 

arbeta fram material för hur värdegrundsarbetet kan genomföras men jag vet inte riktigt hur bra det 

uppföljs. Jag upplever inte att det är något som är systematiskt utan mer något som ska bockas av.” 

 

Samtliga respondenter talar om vikten av nyheter, att den offentliga debatten spelar en stor roll i 

deras undervisning. Peter och Göte menar dessutom att elever inte ser på nyheter i lika stor 

utsträckning som tidigare. Här uppfyller skolans fostransuppdrag en funktion såsom Thornberg 

uttrycker det, i och med att denna fostran sker inom skolan. Om inte elever läser nyheter hemma 

kan de ta del av utbudet i skolan. Skolan bidrar till att öka elevers förståelse för omvärlden, vilket 

ses som en angelägen del, för att utgå från Thornbergs diskussion om konstruktivistisk 

värdepedagogik. Genom att elever tar del av nyheter hjälper det dem att förstå hur samhället 

fungerar och är uppbyggt. Lärarna är ett stöd för eleverna och bidrar på så sätt till elevers ökade 

förståelse för moraliska och politiska värderingar, någonting som sammanfaller med skolans 

fostransuppdrag. Gällande nyhetsflödet menar Lisa att det innebär ett splittrat fokus och att det 

finns ingen garanti i att alla elever har sett samma nyheter. Det blir svårt att planera och anpassa 

undervisningen utifrån det. Nyhetsrapportering såsom Thomas gör under sina lektioner sker 

alltså inte i samma utsträckning för Lisa. Vidare finner hon det svårt att få eleverna med på det 

för att nyhetsflödet är såpass uppdaterat; eleverna lever bland sociala medier, flödet är enormt 

och de får svårt att orientera sig i informationsflödet. I Lisas fall skulle dock den 

konstruktivistiska delen av värdepedagogiken fylla en funktion i och med att hon skulle kunna 

fungera som en sorts guide i det enorma informationsflödet som eleverna befinner sig i.  

 

Respondenternas demokratiundervisning kan med fördel hänföras till Thornbergs 

konstruktivistiska pedagogik. De tillfrågade lärarnas begreppsgenomgång och vidare fördjupning 

av grundkunskaperna bidrar till att elevernas förståelse om demokrati ökar. Thornberg nämner 

deliberativa samtal som ett verktyg för elevers meningsskapande, vilket våra resultat också 

överensstämmer med. Med det Thornberg menar med att demokratiska individer fostras i skolan 

medför det således ett extra ansvar för lärare i samhällskunskap. Detta genom att demokrai och 

demokratiska värderingar är centrala delar i ämnesplanen för samhällskunskap. Till detta hör även 

våra respondenters inställning till detta. Flera av våra respondenter menar att det i någon mening 

med fördel vilar ett extra ansvar på lärare i samhällskunskap och att det sket naturligt på skolorna. 

Värdepedagogiken syftar, som tidigare skrivet, till ökad förståelse för politiska och moraliska 

värderingar. Det kan sammanföras med det Peter, Thomas och Göte nämner, att 

samhällskunskapsämnets stoff kopplas till mänskliga rättigheter och att eleverna på så sätt blir 

medvetna om vilka rättigheter de har samt att de har möjlighet att påverka. En annan respondent 

menar dessutom att det är smidigare för samhällskunskapslärare att undervisa om 

demokratiaspekten just för att det “faller sig naturligt för lärare inom samhällskunskap”. 
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Det tenderar dock att uppstå en konflikt i denna pedagogiska orientering av politiska och 

moraliska ståndpunkter som läraren ska leda eleverna i, genom att eleverna inte är intresserade av 

demokrati och vad det innebär. Saknas ett intresse och dessutom förkunskaper från eleverna kan 

undervisningen bli lidande. En av våra respondenter menar att: 

 

“- demokratiundervisning i sig inte är så jättesvårt men att problemet är att eleverna inte är 

intresserade av demokrati eller politik.” 

 

Därigenom fyller respondenternas undervisning en funktion genom att de inleder sina lektioner 

inom demokrati med grundläggande begrepp, för att eleverna ska ha en gemensam förståelse. Det 

är som Peter menar, att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag över fostransuppdraget. 

Respondenternas undervisning bidrar till att fylla de kunskapsluckor som eleverna har och 

kompletterar också den medborgerliga fostran. Detta överensstämmer med vad Thornberg anser 

om skolans fostransuppdrag, att skolan dels ska fostra elever till demokratiska medborgare, dels 

förmedla kunskaper till dem.  

6.3 Ämnesdidaktiska förändringar i lärarens arbete  

För att vidare kunna besvara studiens huvudsyfte huruvida ett föränderligt samhälle tar sig uttryck 

i undervisning i samhällskunskap kommer det att i detta delkapitel presenteras resultat som anses 

vara relevanta för att avgöra detta. I slutet av denna resultatpresentation kommer en beskrivning 

av övriga faktorer som anses ha betydelse för lärarens arbete i skolan. 

 

Inledningsvis ställdes frågan om respondenterna upplever en ökad oro för främlingsfientlighet 

vilken ges skilda svar. Något som står klart är att någon ökad främlingsfientlighet eller ökad oro 

för främlingsfientlighet inte förekommer bland eleverna i skolorna men att diskussionen är mer 

förekommande idag än tidigare.  

 

Att främlingsfientligheten i samhället ökat i samhället går det inte heller att säkerställa utifrån 

studiens resultat. Samtidigt som tre av respondenterna upplever att främlingsfientligheten har 

ökat i samhället är övriga respondenter tveksamma till att en sådan ökning har skett. Bengt börjar 

sitt resonemang med att uttrycka att ökningen är ett faktum men förklarar vidare följande: 

 

”Ja, det tycker jag. Jag är inte helt säker på att jag kan säga att den ökat. Ungdomarna har 

alltid haft ganska starka åsikter om den främmande. För trettio år sen när jag började var 

det finnarna som det var fel. Det var alltid nån som var besvärlig och gjorde dumheter som 

man själv aldrig gjorde. Nu har det blir mer politik av det förr så sa man att det är finnarna 

som slåss på hockeyplanen. Nu är det mer politiken det är fel på.” 
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Frågan om främlingsfientlighet och även migrationsfrågor är utifrån respondenternas upplevelser 

aktuella samhällsfrågor som lärarna har för skyldighet att arbeta med i samhällskunskap idag. Vad 

beträffar en eventuell förändring i lärarens arbete rör det i sig i stor utsträckning om innehållet i 

undervisningen även om hur respondenterna uttrycker detta är olika. Lektionsinnehållet är nytt 

och detta gör att lärarna måste läsa in sig på en ny typ av språk som en följd av den aktuella 

samhällsdebatten. Bengt beskriver förändringen med de nya innehållet enligt följande: 

 

“Dels att jag aktivt tar upp momentet om migration. Minns inte att han gjorde det under 

inledningen av min karriär. Den var något av en icke-fråga på den tiden. Nu är det istället 

ett aktivt moment som vi jobbar med, det gjorde vi inte på samma sätt förr.” 

 

Innehållet styrs emellertid till viss del av Skolverkets läroplan där det i centralt innehåll samt 

kunskapskrav ges riktlinjer till vad som ska ingå i undervisningen samt vad läraren är skyldig att 

arbeta med under lektionerna. Hur lärarna upplever att de förhåller sig till läroplanen är däremot  

alltså olika där studiens resultat dels visar på att lärare upplever sig väldigt styrda på så sätt som 

beskrivs ovan samtidigt som en liten del av våra respondenter menar att läroplanen fungerar som 

en riktlinje för undervisningen men att tidsbristen i kombination med en stor mängd möjligt stoff 

är väldigt svårt att få med allt i undervisningen utan ett urval av den enskilde läraren måste göras.  

Aktuella händelser från samhället är däremot centralt för samtliga respondenter och är en 

förutsättning för samhällskunskapen, Gunilla förklarar samhällets betydelse för hennes 

undervisning: 

 

”Den offentliga debatten har stor betydelse eftersom det som händer i samhället är viktigt i 

samhällskunskap. Eleverna är intresserade av dessa ämnen och är ofta uppdaterade på dessa 

ämnen. De vill ut och rädda världen och vill prata om det. Att plocka in det som skrivs i media 

är naturligt”   

 

Vad beträffar huruvida övriga förändringar upplevs ha skett som en följd av ett förändrat 

samhällsklimat så används i stor utsträckning samma metoder i undervisningen som tidigare som 

användes även innan debatten om främlingsfientlighet blommade upp. På flera skolor tycks ett 

gemensamt tillvägagångssätt att bedriva denna typ av arbete finnas. I de framarbetade matriserna 

lämnas utrymme för de aktuella händelserna och dessa händelser är en förutsättning för att 

undervisningen överhuvudtaget ska kunna genomföras. 

 

Utöver den offentliga debatten går det att se ytterligare faktorer som har stor betydelse för 

lärarens arbete. I samhällskunskapen finns stora möjligheter då materialet till undervisningen kan 

vara väldigt stort. Med detta följer en nackdel. Den uppsjö av tänkbart lektionsmaterial som 
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lärarna vill arbeta med hinns sällan med. Utifrån vår studie går det att visa på att tiden eller 

snarare bristen på tid är något som ständigt kommer på tal. Ambitionen hos lärarna är att hinna 

med så mycket som möjligt men på grund av tidsbristen hinner läraren inte ens med att på ett bra 

sätt gå igenom det centrala innehållet. Lärarna är här tvungna att göra ett urval av vad som är allra 

viktigast för att dels uppfylla skolans kunskapsuppdrag och dels förhålla sig till skolans 

fostransuppdrag. En av respondenterna förklarar sin situation inom demokratiundervisning på 

följande sätt: 

 

“- Hade jag haft obegränsat med tid till min undervisning hade jag låtit eleverna själva fått 

undersöka hur demokratin fungerar i det riktiga livet, typ i vardagen, i kommunen, vilket 

inflytande dom har. Det skulle ge dom ökad förståelse tror jag.”  

 

Någon större förändring har i och med en växande debatten om främlingsfientlighet och 

migrationsfrågor därmed inte skett i skolan. Utgångspunkten är att samhällskunskap som ämne är 

komplext och kräver en ständig uppdatering hos läraren för att uppfylla sina skyldigheter 

gentemot skolans fostransuppdrag. Det verkar snarare finnas belägg för att det är 

förhållningssättet till läroplanen som avgör huruvida en innehållslig förändring är att tala om. De 

respondenter som upplever sig styrda av styrdokumenten vad gäller innehåller i undervisningen 

menar samtidigt att exemplen är annorlunda. Vad beträffar de didaktiska frågorna är det i 

huvudsak två frågor som kommer upp. Det är dels frågan om Vad som alltså kan kopplas till det 

innehåll som undervisningen omfattar som lärare upplever föränderligt. Detta är däremot inte 

särskilt för en ökad främlingsfientlighet eller oro för ökad främlingsfientlighet utan det tenderar 

snarare att röra sig om samhällskunskapens dynamiska funktion där det bör finnas ett samband 

mellan det ständigt föränderliga samhället och undervisning om samhällsfrågor. Det är dels också 

frågan om Till vem som lärarna upplever förändras i takt med samhällets utveckling. Detta är vid 

närmare eftertanke inte särskilt anmärkningsvärt utan kan även det ses som en direkt följd att det 

utvecklade samhället med dess nya generationer som speglas av att samhället förnyas och nya 

samhällsfrågor blir aktuella.  

 

Samhällskunskapens ständiga uppdatering utifrån aktuella samhällsfrågor kan därmed liknas vid 

det som Schüllerqvist & Osbeck beskriver som den omformning som lärarna står inför och som 

våra resultat visar och med det gör dem giltiga. I resultatet ger Lisa uttryck för detta när hon 

uttrycker att frågan om främlingsfientlighet växt sig större tillsammans med HBTQ-frågor som 

också är aktuell. Beroende på vilken fråga som är aktuell i samhället och det som sker i samhället 

såväl lokalt som globalt ger detta sken av att innehållet i samhällskunskapen i skolan uppdateras 

snarare än förändras och även i takt med att generationerna i gymnasieskolan kommer och går 

förändras kulturen bland eleverna och detta är något som läraren måste vara väl medveten om 
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och ständigt ligga steget före även om det ibland kan vara svårt att hinna med vilket också Gunilla 

antyder. 

  

Andra avväganden som lärare i samhällskunskap står inför när det gäller att välja ut relevant 

innehåll från det som sker i samhället och anpassa det till den aktuella elevgruppen är därför helt 

annorlunda eftersom empirin till samhällskunskapen kan ändras från dag till dag vilket det inte 

gör i samma utsträckning i andra ämnen på gymnasiet.  

 

Samhällsklimatet har därmed betydelse för hur undervisningen planeras och genomföras. Den 

enskilda läraren står  står inför frågorna vad, hur och till vem samtidigt som frågan om varför i någon 

mening alltid måste syfta tillbaka till läroplanen och ämnets samhällskunskaps syfte till att bredda 

elevernas kunskap med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor. Denna typ av förändring i de tre 

inledande frågorna är däremot inte signifikativt för den nu pågående debatten utan har förändrats 

kontinuerligt i takt med att samhällsfrågorna som är aktuella byts ut. 

 

Anmärkningsvärt utifrån resultaten är huruvida elevernas kulturella bakgrund spelar in i 

undervisningen gällande exempelvis globalisering. Det är i våra resultat enbart en respondent som 

nämner det faktum att många av eleverna i dagens skola har vänner från olika delar av världen. 

Detta kan vara en förklaring till att främlingsfientligheten bland eleverna inte upplevs på samma 

sätt.  

6.4 Slutsatser 

Med anledning av att resultaten och analyserna ovan består av två separata delstudier följer här 

gemensamma slutsatser utfrån studiens resultat. Dessa slutsatser formuleras utifrån denna studie.  

 

Utifrån de resultat som har framkommit i vår studie är skolans fostransuppdrag en viktig del i 

skolan även om det kan vara svårt att egentligen definiera vad detta innebär. Någon konkret 

förklaring till hur skolorna ska förhålla sig till skolans fostransuppdrag uppfattas inte vilket också 

Broman understryker. Det kan till och med vara så att fostransuppdraget kommer i skymundan 

och enbart sporadiskt kommer upp på agendan.  

 

Samhällsklimatet är centralt för undervisningen i samhällskunskap. Från det aktuella 

samhällsklimatet hämtas exempel som lärarna använder sig av för att förklara olika moment och 

begrepp. Dessa exempel ändras för att just samhällsklimatet i sig är föränderligt med pågående 

händelser och situationer. Att innehållet i undervisningen kan uppfattas genomgå en förändring 

är beroende hät på vad som avses med innehåll. I det centrala innehållet för ämnet 

samhällskunskap är aktuella samhällsfrågor en utgångspunkt för undervisningen. Det faktiska 

innehållet i läroplanen förändras därmed inte, däremot sker en ständig uppdatering av vad 
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aktuella samhällsfrågor innebär. En annan eventuell förändring som inte heller går att påverka är 

elevgrupperna som läraren måste ta hänsyn till.  Det är dock inget specifikt för den aktuella 

debatten då det sker per automatik i och med att elevgrupperna byts ut. Däremot visar betydelsen 

av samhällsklimatet för samhällskunskapsundervisningen på att Thornbergs resonemang om 

konstruktivistisk pedagogik stämmer in på respondenternas undervisning; att lärarna fungerar 

som en sorts guide i elevers orientering bland politiska ståndpunkter och att eleverna utvecklar 

kunskaper om demokratiska värden.  

 

Avslutningsvis visar denna undersökning att en allt högre arbetsbörda för lärare tenderar att ha 

större betydelse för eventuella förändringar i lärarens arbete än ett föränderligt samhälle. 
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7 Diskussion 

Samhällskunskapsämnet innebär såväl möjligheter som svårigheter, menar samtliga respondenter 

i denna studie. Det är ett ämne där aktuella händelser alltid har en central roll att fylla inom 

undervisningen, i form av nyhetsrapportering eller att samhällsföreteelser används som exempel 

när olika moment behandlas. Samhällskunskapsämnet är således viktigt i form av att upprätthålla 

demokratiska värden. Med tanke på att främlingsfientliga krafter i samhället har ökat under den 

senaste tiden måste också skolan ta krafttag mot de antidemokratiska strömningarna som finns. 

En av våra respondenter menar att det var viktigt att “göra demokrati”, att demokratin faktiskt 

blir något greppbart och konkret, vilket också tidigare forskning styrker, samtidigt som Peter är 

noga med att göra varje moment till en demokratisk fråga. Frågan kvarstår däremot i vilken 

utsträckning lärare i samhällskunskap använder sig av demokratiska undervisningsmetoder, 

exempelvis elevers inflytande över arbetsmetoder och undervisningsinnehåll. Läroplanerna syftar 

till att motverka främlingsfientlighet och det blir på så sätt ett stort ansvar för 

samhällskunskapslärare. Detta kan hänvisas till det Peter menar, att han är en förespråkare för 

demokrati och inte ska propagera för något visst parti. Bärgmans intervjuade lärare menar att 

okunskap är den största orsaken till att elever har antidemokratiska åsikter.55 Detta stämmer 

överens med det våra respondenter menar att kunskapsförmedling är en central del av deras 

uppdrag. Förmedling av kunskaper om demokrati är således av stor vikt för våra tillfrågade 

respondenter. En av våra respondenter, Thomas, är noga med att sätta in händelserna i ett större 

perspektiv och att undvika att sprida rykten om händelser. Detta anser också Bärgmans 

respondenter, att ”eleverna ska få självinsikt”.56 

 

Gällande fostransuppdraget råder det delade meningar. De tillfrågade lärarna är överens om att 

skolans fostransuppdrag är viktigt men det är svårt att faktiskt definiera det. Detta är något som 

respondenterna har diskuterat fram och tillbaka under våra intervjuer och en slutsats vi kan vara 

överens om är att främjandet av demokratiska värden är central för respondenternas 

undervisning; att informera och påtala för eleverna att de faktiskt har chans att påverka, 

exempelvis genom att rösta eller att skriva insändare. Läroplanen omfattas av texter och 

föreskrifter där demokratiska värden skrivs så bra om men få lärare vet faktiskt hur demokratiska 

värden egentligen ska definieras och hur det ska utföras rent praktiskt, om vi ska utgå från våra 

respondenters resonemang. Detta överensstämmer med Bromans studie, där han menar att 

skolans fostransuppdrag är svårt för lärare att genomföra.57 Bromans tillfrågade respondenter vill 

                                                

 
55 Bärgman, 2007, s. 37 
56 Bärgman, 2007, s. 31 
57 Broman, 2009, s. 35 
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implementera detta i deras undervisning, något som våra respondenter också vill och försöker att 

göra. Beskrivningen av de demokratiska värdena menar Broman är för allmänna och bidrar till att 

skolan och lärare får tolka dessa.  

 

Även våra respondenter anses vara överens på den punkten, det står förvisso om demokratiska 

värden i läroplanen men att det är upp till lärarna själva att implementera dessa på bästa sätt i 

undervisningen. Detta är i sig oroväckande i våra ögon. Ett så centralt uppdrag som lärare menar 

att det är bör rimligtvis inte behöva genomgå en individuell tolkning. Det sätter både lärare och 

elever i en prekär situation där implementeringen av fostran i demokratiska värderingar kan se 

olika ut i olika skolor eller kommuner. Något som ytterligare skapar orosmoln är hur det 

framkommer av studien att det finns lärare som upplever att fostransuppdraget kommer i 

skymundan för kunskapsuppdraget. Att fostransuppdraget i lärarrummet kan upplevas få stå 

tillbaka till förmån för kunskapsuppdraget och diskussioner om elevernas frånvaro eller betyg och 

bedömning visar på att det åter igen tagit över handen i den dagliga verksamheten i skolan. Det 

kan vara en direkt följd av det nya betygssystemet. 

 

Samtidigt som skolan med sitt fostrande uppdrag ska fostra demokratiska samhällsmedborgare 

samt aktivt motverka anti-demokratiska strömningar uppfattar trots detta tre av sju respondenter 

att samhället är mer främlingsfientligt idag än tidigare. Detta kan med skolans uppdrag anses vara 

ett misslyckande i skolans arbete då även rapporter visar på att organiserad främlingsfientlighet 

och antalet hatbrott mot invandrare ökar i samhället. Hur detta negativa samband ska behandlas 

är emellertid ett annat område än vår denna studie. Det torde kanske till och med vara önskvärt 

med ett annat resultat i vår studie som visar på att denna typ av frågor bidrar till tydligare 

förändringar i skolan. Kanske Arnebacks historiska inramning58 rent av borde byggas ut med en 

ny period med anledning av den utbredda och ständigt växande debatten om främlingsfientlighet 

och migrationsfrågor. I annat fall kanske det i slutändan visar sig att ett p som av många beskrivs 

som anti-demokratiska ytterligare vinner politisk mark och den organiserade 

främlingsfientligheten ytterligare växer och hotar det demokratiska samhället som vi vill leva i. 

 

 
  

                                                

 
58 Arneback, 2012, s. 16 
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8 Konklusion 

För att avslutningsvis avlägga svar på de inledande frågeställningarna till denna studie går det att 

säga att samhällsklimatet är av de deltagande i denna studie anses vara avgörande för 

undervisningen i samhällskunskap. Detta kan vi konstatera efter vår resultatredovisning. Samtliga 

respondenter menar att samhällets händelser är beroende av deras undervisning, i form av att de 

använder sig av aktuella händelser. Respondenterna menar således att i sin undervisning använda 

sig av det som sker i samhället är en del av lärarens skyldighet för att uppfylla sitt uppdrag i 

samhällskunskap. Samhällskunskap som ämne är komplext och ständigt föränderligt och likaså 

samhället. Det centrala innehållet och kunskapsmålen i ämnet styrs av skolverkets styrdokument 

men det är upp till den enskilde läraren att fylla innehållet med exempel och det är framförallt i 

detta planerande arbete som det skett en förändring där exemplen i dagens samhälle är andra än 

tidigare. På så vis speglas samhällsföreteelser i samhällskunskapsundervisningen i och med att 

lärarna använder sig av aktuella händelser och exempel. Detta indikerar också att det vilar ett stort 

ansvar på lärare i samhällskunskap vad gäller skolans fostransuppdrag i det föränderliga samhället 

vi lever i som eleverna sedermera också ska fungera som medborgare i.  

 

Uppsatsens syfte var att undersöka om lärares planering och genomförande av 

samhällskunskapsundervisning anses förändras i relation till samhällshändelser och vilken 

betydelse det demokratiska fostransuppdraget antas ha för undervisningen. 

Samhällskunskapslärare har ett extra ansvar i att fostra elever i demokratisk anda, något som 

också är inskrivet i läroplanen för samhällskunskap. Vikten av pedagogiska lärare som har goda 

ämnesdidaktiska kunskaper är således av stor vikt. Dock anser vi att vidare forskning behövs 

detta område är nödvändigt. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

TEMA - Biografiska bakgrundsfrågor 
1. Vilken är den högsta utbildning som dina föräldrar har avslutat? 
2. Vad har dina föräldrar i huvudsak arbetat med? 
3. Hur länge har du arbetat som lärare? 
4. Hur ser dina tidigare arbetslivserfarenheter ut? 
5. Vilka är dina huvudsakliga fritidsintressen? 
  
TEMA - Läraryrket 
1. Hur kommer det sig att du blev lärare i just samhällskunskap? 
2. Vad upplever du är ditt viktigaste uppdrag som lärare i samhällskunskap? 
3. Hur upplever du att läraryrket förändrats sedan du började? 
4.  Om du hade haft möjlighet att välja idag, hade du fortfarande valt att utbilda dig till 

lärare? Varför/varför inte? 
  
TEMA - Undervisning i samhällskunskap 
1. Hur uppfattar Du skolans fostransuppdrag? 
2. Vilka möjligheter och svårigheter upplever du med att undervisa i ämnet 

samhällskunskap? 
3.  Vilka likheter och/eller skillnader upplever du mellan ditt andra ämne när det gäller 

ämnesdidaktik, planering, uppdrag och genomförande? (Skolans demokratiska 
grund) 

  
TEMA - Demokratiundervisning 
1. Kan du berätta hur du skulle vilja undervisa i demokrati? 
2. Vilka möjligheter och svårigheter upplever du med att undervisa inom ämnet 

demokrati? 
  
TEMA - Orosförändringar i samhället och skolan 
1. Har du märkt av någon ökad oro (i form av ökad oro för främlingsfientlighet, 

rasism, terrorism osv) i skolan och i samhället? Om ja, hur har detta yttrat sig? 
2. Upplever du att detta förändrar ditt sätt att planera och genomföra din 

undervisning i samhällskunskap? 
3. På vilka sätt hanterar du frågan om främlingsfientlighet/rasism/terrorism i din 

undervisning? Ser situationen annorlunda ut nu än då du började som lärare? På 
vilka sätt är detta annorlunda nu? Vad tror du att det beror på? 

4. Vilken betydelse har den offentliga debatten för din undervisning? Aktualitet, 
relevans för eleverna osv. 
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Bilaga 2. Analysmatris 

Tabell 1: Skolans fostransuppdrag 

 Förmedla 
kunskap 
om 
demokrati 
och 
mänskliga 
rättigheter 

Skapa 
kritiskt 
tänkande 
medborg-
are 

Skapa 
demokrati
ska 
medborg-
are 

Skapa 
förståelse 
för andra 
individer 

Större 
ansvar på 
lärare i 
samhälls-
kunskap 

Skapa 
aktiva 
samhälls
medborg-
are 

Ordning 
och reda, 
kompen-
sation för 
brister i 
fostran 
hemma 

Peter X  X  X X X 

Thomas X  X  X  X 

Lisa X X  X X   

Göte X  X     

Klas X X X    X 

Gunilla X     X  

Bengt X   X    

 
Tabell 2: Undervisning 
 

 Begrepps-
förståelse 

Demokrati 
genom 
undervisnings-
metod 

Förändrade 
förutsättningar 
för 
undervisningen 

Arbeta med 
värdegrunds-
frågor 

Aktuella ex-
empel från 
samhället 

Peter X  X  X 

Thomas X  X  X 

Lisa X  X X X 

Göte X X X X X 

Klas X   X X 

Gunilla X  X X X 

Bengt X X X X X 

 

 

 
 
 
 



 

 44 

Tabell 3: Samhällsklimatets betydelse för lärarens arbete 

 Gäller att 
vara 
påläst 

Nytt 
innehåll 

Samma 
innehåll, 
nya 
exempel 

Styrd av 
läroplan-
en  

Tidsbrist Ökad 
främlings-
fientlighet 
i 
samhället 

Eleverna 
mer 
pålästa 

Peter X    X   

Thomas X    X   

Lisa  X  X X X X  

Göte  X   X X   

Klas  X  X     

Gunilla X  X X X X X 

Bengt X X   X  X 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

Information om en studie av främlingsfientlighet i samhällskunskap  
 

Mitt namn är Johan Nordin. Jag är lärarstudent som går sista pedagogiska terminen på 
lärarprogrammet och har tillsammans med Sanne Sundström påbörjat ett examensarbete vid 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Våra 
ämneskombinationer är samhällskunskap-svenska och samhällskunskap-religion. Detta 
examensarbete kommer att vara riktad åt vår gemensamma samhällskunskapliga inriktning.  

 
Bakgrunden till denna studie grundar sig på en uppfattning om en ökat främlingsfientlighet i 
samhället. Denna studie syftar därför till att undersöka hur lärare som undervisar i 
samhällskunskap på gymnasiet upplever att ett föränderligt samhälle med en ökad oro 
för främlingsfientlighet, rasism terrorism osv. leder till en förändring i deras sätt att 
arbete med att planera och genomföra undervisning. Studien fokuserar alltså kring frågor 
gällande ämnesdidaktik inom samhällskunskap och hur det aktuella samhällsklimatet gör sig 
synligt i skolan och i undervisning samt skolans fostransuppdrag. 

 
Vi kommer att samla in data genom att intervjua lärare som på gymnasiet undervisar i 
samhällskunskap. Deltagandet i studien innebär att Ni kommer att delta i en intervju. Vi kommer 
att spela in samtliga intervjuer som vi genomför för att kunna analysera de svar som vi erhåller. 
Intervjuerna kan också genomföras via telefon. 

 
Datainsamlingen kommer att ske under inledningen av maj månad. Insamlade data kommer att 
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att 
ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
(publikationer, seminarier) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte 
att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 
Är du positiv till att delta i denna studie? Om du/ är positiv till deltagande, kontakta gärna mig 
enligt kontaktuppgifterna nedan. Om du/ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 
kontakta oss innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). Efter att vi har mottagit Ert 
medgivande kommer vi att bestämma dagar för datainsamling. 

 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 
 
Uppsala 13 april 2015 
 
Johan Nordin,  
johan.nordin.5599@student.uu.se 
073-957 33 11 
 
 


