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Abstract  
 
The purpose of this study is to examine how social science teachers regard the Swedish school's democracy 
assignments and opinions that conflict with those described in the school’s value system. The study aims to 
examine how teachers in social science view the school's democracy assignments and value system, how 
permissive social science teachers are during student discussions, and how social science teachers relate to pupils 
with xenophobic views. To achieve this goal, five semi-structured interviews have been conducted in which the 
respondents share their experiences of pupils who express xenophobic views and how they have chosen to act in 
these situations. The results shows that social science teachers believe that the democratic assignment in itself is 
clear. A problem with the democratic assignment however is that the value system needs to be interpreted, which 
brings a risk that different teachers choose to interpret the assignment in different ways. Furthermore, the results 
show that the respondents of the study have a varied experience of students who in some way expressed 
xenophobia. The respondents' actions in these situations can be linked to a number of the working methods or 
perspectives presented in the study's theory section. The conclusions that can be drawn from this study are thus 
that the respondents' experiences, actions and perceptions of the researched issues vary, yet all emphasize the 
importance of the social science topic in order to reinforce the future generations to become responsible and 
democratic citizens. 
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1. Inledning 
Den politiska utvecklingen under de senaste åren har lett till en polarisering i samhällsdebatten 

där kontroversen kring frågor som migration, fascism och rasism har ökat. Denna utveckling 

innebär en utmaning för skolan och har ställt ett klassiskt skolpolitiskt dilemma till sin spets – 

att å ena sidan värna om yttrandefrihet och öppenhet samtidigt som att å andra sidan hävda vissa 

grundläggande värderingar och se till så att ingen elev trakasseras eller diskrimineras.1 Styr-

dokumenten, de dokument som reglerar skolans utformning och arbete, är tydliga med att 

rasism och främlingsfientlighet är problem som alla verksamma inom skolans ska arbeta mot. 

Trots detta säger styrdokumenten väldigt lite om vad detta uppdrag mer konkret innebär, hur 

det ska genomföras eller varför det är viktigt. Styrdokumenten bidrar inte heller med någon 

definition av viktiga begrepp eller vilka strategier som skall användas i arbetet mot rasism, 

förutom att ”främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser”.2  

 

Skolan ses ofta som en arena med stora möjligheter att forma de kommande generationernas 

värdegrund och samhällssyn. Under skolåren förbereds eleverna dels för sin framtid genom en 

grundläggande utbildning och dels för sin framtida roll i samhället genom de värden som det 

svenska samhället ska vila på.3 Att skolans uppdrag består utav mer än att endast förmedla 

ämneskunskaper till alla elever råder det med andra ord ingen större tvekan om. Men vilka 

värden är det mer specifikt som skolan ska förmedla? Vad innebär egentligen skolans 

demokratiuppdrag? Och hur ska lärare bemöta och förhålla sig till åsikter som bryter mot dessa 

värderingar? Dessa är några frågor som denna uppsats ämnar att undersöka. Fokus i studien 

kommer att ligga på samhällskunskapslärares syn på skolans demokratiuppdrag samt på deras 

erfarenheter kring elever som uttrycker främlingsfientliga och/eller rasistiska åsikter.  
  

                                                
1 Arneback & Jämte 2015, s. 43.  
2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s. 1. 
3 Emma Arneback & Jan Jämte ”Rasism och antirasism i skolan” i Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i samhällsundervisningen, 
red. Carsten Ljunggren, Ingrid Unemar Öst & Tomas Englund (Malmö: Gleerups Utbildning, 2015), s. 44.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur samhällskunskapslärare förhåller sig till skolans 

demokratiuppdrag samt värderingar som strider mot de som beskrivs i värdegrunden. Utifrån 

syftet har följande frågeställningar formulerats. 

 

• Hur ser samhällskunskapslärare på skolans demokratiuppdrag och värdegrund? 

• Hur tillåtande är samhällskunskapslärare i elevdiskussioner? 

• Hur bemöter och förhåller sig samhällskunskapslärare till elever med 

främlingsfientliga åsikter? 
 
 

1.2 Den svenska skolans värdegrund och demokratiuppdrag 

Efter det andra världskrigets slut fanns en vilja hos svenska politiker att demokratisera 

samhället med hjälp av reformer av det svenska utbildningsväsendet. Skolan fick nu ett uttalat 

mål vilket var att skapa demokratiska medborgare och tillsammans med det nya ämnet 

samhällskunskap skulle befolkningen ”vaccineras” mot olika former av diktatur.4 Under hela 

efterkrigstiden har den svenska skolan vilat på en demokratiskt grund, däremot var det inte först 

i och med Läroplanen för grundskolan 1980 som skolans demokratifostran uttrycktes mer 

tydligt. Trots att värdegrundsbegreppet inte gavs speciellt mycket uppmärksamhet till en början 

kom detta att få en mer dominerande roll i våra läroplaner och styrdokument genom åren.5 

Enligt rådande styrdokument har skolan ett tydlig uttalat uppdrag som består av att förmedla 

kunskaper om demokrati och om grundläggande värderingar.6 Demokratiuppdraget kan be-

skrivas med hjälp av tre olika delar. För det första handlar det om att eleverna ska utveckla 

kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna. För det andra så ska skolan verka 

genom demokratiska arbetsformer där både elever och personal får inflytande över skolans 

arbete och lärmiljö. Sist men inte minst handlar demokratiuppdraget om att skolan ger samtliga 

elever möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att de ska kunna verka 

som demokratiska samhällsmedborgare. 7 

 

Enligt nuvarande läroplan för gymnasieskolan, Lgy 11, är skolans uppdrag bland annat att 

”förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värde-

                                                
4 Sture Långström, & Arja Virta, Samhällskunskapsdidaktik: utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande, 2 uppl. (Lund: 
Studentlitteratur, 2016), s. 36–37. 
5 Anna-Lena Englund & Tomas Englund, Hur realisera värdegrunden? historia, olika uttolkningar: vad är värdegrundsstärkande? (Örebro: 
Örebro universitet, 2012), s. 8, 12; David Kronlid, Skolans värdegrund 2.0: etik för en osäker tid, (Stockholm: Natur & Kultur, 2017), s. 24–
25.  
6 Sverige. Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet, Främlingsfienden inom oss: betänkande, SOU 2012:74 
(Stockholm: Fritze, 2012), s. 21.  
7 Sverige. Utredningen om politisk information i skolan, Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget: betänkande, SOU 
2016:4 (Stockholm: Wolters Kluwer, 2016), s. 83.  
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ringar som det svenska samhället vilar på”. De värden som utbildningen ska förmedla till 

eleverna är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor”. Läroplanen 

slår även fast att undervisningen ska vara icke-konfessionell och att fostransuppdraget ska ske 

i överenstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. 

På så sätt ska eleverna fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.8  

 

I skolan ska det råda nolltolerans mot uttryck för rasism, trakasserier och diskriminering. Dels 

är det skolans uppgift att aktivt förhindra olika former av kränkningar och dels har all verksam 

personal i uppgift att förankra värderingar och normer, som står i kontrast till rasistiska 

föreställningar och praktiker, hos eleverna. Enligt skolans värdegrund så ska skolan även vara 

öppen för olika uppfattningar och uppmuntra att dessa förs fram. All personal som är verksam 

inom skolan ska vara uppmärksam på åsikter som bryter mot värdegrunden och aktivt ta avstånd 

från dem.9 Skolan har en skyldighet att agera när en elev diskrimineras. Om lärare eller övrig 

skolpersonal får kännedom om att någon elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande 

behandling har denne skyldighet att anmäla detta till rektor. Utöver diskrimineringslagen, som 

syftar till att motverka all form av diskriminering, finns olika skrifter och handledningar från 

bland annat Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen som bidrar med allmänna råd om 

arbetet mot diskriminering. I diskrimineringslagen återfinns sju diskrimineringsgrunder vilka 

är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-

uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.10   
 
 

1.3 Disposition  

I detta kapitel har studiens syfte, forskningsfrågor samt ett bakgrundsavsnitt presenteras. 

Kapitel två utgörs av en forskningsöversikt och studiens teoretiska utgångspunkter vilka 

kommer att användas för att analysera studiens empiriska material. I kapitel tre återfinns en 

redogörelse av studiens metod och urval samt vilka etiska överväganden som har gjorts. Kapitel 

fyra är studiens huvudkapitel där det empiriska materialet presenteras och analyseras. De 

rubriker som återfinns i resultatdelen utgör de olika teman som återfunnits i det empiriska 

materialet. Studien avslutas i och med kapitel 5 med diskussion, slutsatser, en sammanfattning 

av studien och förslag till vidare forskning. Den intervjuguide som använts återfinns som bilaga.  
 

  

                                                
8 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s. 1. 
9 Arneback & Jämte 2015, s. 44; SOU 2016:4, s. 193.  
10 SOU 2016:4, 137–143.   
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2. Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter  
 

2.1 Forskningsöversikt  

I detta avsnitt återfinns en översikt av tidigare forskningen på närliggande områden. Till att 

börja med presenteras forskning om skolans demokratiuppdrag och därefter om främlings-

fientlighet och rasism. Avslutningsvis ges en översikt på den tidigare forskningen som berör 

främlingsfientlighet i skolans värld.  
 

2.1.1 Skolans demokratiuppdrag 

Det finns ett antal studier som undersöker hur den svenska skolan lyckas med vad som brukar 

kallas för demokratiuppdraget. Bland annat finns studier som undersöker hur demokrati-

undervisningen i gymnasieskolan påverkar elevernas syn på och uppfattning om demokrati. 

Anders Broman konstaterar bland annat att undervisning om politik och demokrati förväntas 

ha begränsad påverkan på gymnasieelevers syn och uppfattning om demokrati. En anledning 

till detta kan vara att många fler agenter än skolan bidrar till ungdomarnas inställningar. Samma 

studie tyder dock på att undervisningen i vissa fall kan ge stora effekter på elevernas upp-

fattningar, till exempel i vissa situationer och för enskilda individer. Tanken om att motverka 

oönskade åsikter och agerande genom undervisning, framför allt i ett specifikt ämne får inte 

heller något stöd utav den studie som Broman genomfört.11  

 

För att undersöka hur skolan kan stödja lärare och elever i arbetet med att motverka strukturell 

diskriminering i skolans vardag genomförde Dahl och Lundgren en fokusgruppstudie om 

lärares syn på skolans värdegrundsarbete. Studiens utgångspunkt är att rasistiska föreställningar 

påverkar människors handlingar oavsett intentioner och att det därmed är viktigt att kritiskt 

granska de premisser som styr skolans målsättningar, arbetssätt och vardagspraktiker. Studiens 

huvudsakliga resultat visar att lärarnas syn på värdegrunden och värdegrundsarbetet inte är 

tydligt definierad. Ett mönster som framkommer i såväl Dahl och Lundgrens studie som i annan 

tidigare forskning, är att lärare ofta lämnas att ensamt realisera styrdokumenten, både när det 

gäller de principer som återfinns i värdegrunden och i kunskapskraven. Studien visar även att 

lärarna i stor utsträckning inte grundar sitt handlande och förhållningssätt i några specifika 

styrdokument eller handlingsplaner utan istället på sunt förnuft och en känsla av vad som är rätt 

och fel.12 Lärares uppfattning om och inställning till skolans demokratiska uppdrag är något 

som har undersökts även av Broman. Resultatet visar att det finns ett grundläggande intresse 

                                                
11 Broman, Anders, Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan, (Karlstad: Fakulteten för samhälls- och 
livsvetenskaper, Karlstads universitet, Diss 2009) s. 15, 210, 218.   
12 Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Utbildningens dilemma: demokratiska ideal och andrafierande 
praxis: rapport, SOU 2006:40. (Stockholm: Fritze, 2006) s. 276, 300.  
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för demokratifrågor hos de tillfrågande lärarna samt att det finns en likhet i hur demokrati-

uppdraget och dess målsättning uppfattas. Den största skillnaden mellan lärarna i Bromans 

studie tycks vara vilka resurser och hur stort engagemang de tillfrågade lärarna är villiga att ge 

demokratiuppdraget.13 

 

Utformningen av skolans värdegrund är något som ständigt varit föremål för diskussion. Bland 

annat poängterades problematiken med värdegrundens syfte om att producera gemensamma 

värderingar på skolorna. Denna kritik menar att demokrati inte möjliggör oliktänkande utan 

ställer kvar på attityd- och värderingsmässig kontinuitet.14 Etikern David O. Kronlid diskuterar 

bland annat huruvida den kristna etiken och västerländska humanismen är en lämplig byggplats 

för värdegrunden. Anledningen till varför denna byggplats inte är helt lämplig menar Kronlid 

är att Sverige idag är ett väldigt homogent landlivsåskådningsmässigt där allt fler, även inom 

de beslutande organen på högsta nivå, inte delar tolkningen av den kristna etiken och istället 

företräder andra former av humanism än just den västerländska. Den etik som arbetet i skolan 

arbetar efter kommer således att exkludera den med en livsåskådning som skiljer sig från den 

som idag fastslås.15 Ytterligare kritik som framkommit mot läroplanerna är att de formuleringar 

om vilka värden skolan ska förmedla är oprecisa och generella. Bland annat definieras inte 

begrepp som grundläggande demokratiska värderingar vilket enligt Alkestrand gör det svårt för 

lärare att veta vilka aspekter som ska uppmärksammas. Vidare finns motsättningar i 

formuleringar som gör att varje lärare själv måste tolka vad värdegrundsarbetet innebär och 

därmed vilket konkret innehåll som arbetet med värdegrundsfrågor i klassrummet ska ha.16 

 

 

2.1.2 Rasism och främlingsfientlighet  

Rasism kan definieras som en ideologi grundad på föreställningar om att människor kan delas 

in i olika raser utifrån yttre kännetecken och att dessa raser kan klassificeras in i en hierarki 

baserat på kvaliteter i nedärvda egenskaper.17  Rasism är ett mångfasetterat socialt problem med 

varierande och överlappande former som bygger på attityder, handlingar, processer och o-

jämlika maktstrukturer. Det baseras på tolkningen av att iden om ras, hierarkiska sociala 

relationer och olika former av diskriminering som detta bidrar till.18 I tidigare forskning fram-

kommer att rasism inte alltid är enkelt att upptäcka, förstå och analysera samt att det finns ett 

antal olika former, eller typer av rasism. I den tidigare forskningen återfanns till att börja med 

                                                
13 Broman 2009, s. 127.  
14 Englund & Englund 2012, s. 22.  
15 Kronlid 2017, s. 95.  
16 SOU 2016:4, s. 84; Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, 
(Göteborg: Makadam, Lunds universitet, Diss, 2016) s. 15.  
17 Nationalencyklopedin, rasism. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasism (hämtad 2019-01-15) 
18 Steve Garner Racisms: an introduction (London: SAGE, 2009), s. 17–18.  
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en så kallad kulturrasism som ofta används som en förenklad och stigmatiserande syn på 

invandrare och minoritetskulturer. Exploaterande rasism bygger på att reproducera kulturellt 

förtryck och etablerar föreställningar om olika kulturers över- och underordning i samhället 

vilket i sin tur skapar för och nackdelar för olika grupper. Ytterligare ett exempel är så kallad 

vardagsrasism vilken framhåller rasism som yttras i vardagen.19 

 

Ett begrepp som ofta används i liknande sammanhang som rasism är främlingsfientlighet, vilket 

kan beskrivas som avståndstagande från eller fientlighet mot främlingar. Begreppet främlings-

fientlighet har under efterkrigstiden kommit att användas som en synonym till rasism. Dock 

finns det skillnader mellan rasism och främlingsfientlighet, det senare kan enligt Martin 

Ericsson ses som ett mer neutralt eller bredare alternativ till begreppet rasism. Ett främlings-

fientligt synsätt grundas ofta i föreställningar om att människor från olika kulturer bör leva 

åtskilt eller att vissa kulturer är överordnade andra. Främlingsfientligheten är dessutom som 

regel riktat mot specifika grupper i samhället. Ett rasistiskt synsätt grundar sig istället på ras-

biologiska och ideologiska uppfattningar om att vissa hudfärger har mer värdefulla egenskaper 

än andra.20  

 

Begreppet främlingsfientlighet kan även användas i syftet att ”uttrycka en generaliserad in-

tolerans som kan avse såväl rasism i biologisk eller kulturell mening som religiös intolerans”. 

Denna intolerans kan ta sig i uttryck i form av attityder, kulturella föreställningar och handlingar 

i form av såväl diskriminering som våld. En förutsättning för att begreppet främlingsfientlighet 

ska kunna användas är att några betraktas som främlingar, alltså som annorlunda. Med andra 

ord så krävs en kategorisering av människor, tillexempel efter etnisk tillhörighet.21 Bakom 

dessa främlingsfientliga attityder finns såväl individuella som kontextuella faktorer. Till 

exempel så ökar främlingsfientligheten ofta i takt med ökad arbetslöshet, framförallt i grupper 

som är utsatta för konkurrens. Ofta brukar det även talas om en institutionell främlings-

fientlighet vilket kan beskrivas som attityder och värderingar som ”sitter i väggarna”, exempel-

vis på en arbetsplats.22 

 

                                                
19 Anders Hellström, Rasist? inte jag: om rasismer - en begreppsinventering, (Stockholm: Forum för levande historia, 2016), s. 25, 27; 
Emma Arneback, Med kränkningen som måttstock: om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan, (Örebro: 
Örebro universitet, Diss. 2012), s. 15–16; 157, 168; Nationalencyklopedin, kulturrasism. 
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kulturrasism  (hämtad 2019-01-15) 
20 Martin Ericsson, Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige – en analyserande kunskapsöversikt, (Stockholm: Forum 
för levande historia, 2016), s. 12.  
21 SOU 2012:74, s. 12–13.  
22 Sverige. Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet, Främlingsfienden inom oss: betänkande. Bilagedel, SOU 2012:74  
(Stockholm: Fritze, 2012) s. 74.  
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2.1.3 Främlingsfientlighet i skolan  

Det finns ett flertal rapporter från det senaste decenniet som tyder på att elever med utländsk 

bakgrund upplever rasism och diskriminering i den svenska skolan. I Rädda barnens under-

sökning från år 2002 deltog rektorer och elevrådsordföranden från ca 300 högstadieskolor 

framkom att rasistiskt klotter samt personal med rasistiska attityder förekom på skolorna.23 Det 

finns även studier som visar att en så kallad osynlig rasism förekommer i form av blickar eller 

uteslutande av elever med annan etnisk eller religiös tillhörighet. Många ungdomar vittnar om 

upplevelser av diskriminering och rasism som beror på deras utländska bakgrund och att inte 

vara eller se ut som en typisk svensk.24 Vidare så finns ett stort antal rapporter som behandlar 

problemen med främlingsfientlighet i skolorna och gymnasieungdomars attityder till tolerans 

och intolerans. Birgitta Löwander visar bland annat att det finns samband mellan elevers attityd-

er, och socioekonomisk bakgrund, skolmiljö, studieinriktning, elevens kön samt undervisning-

ens innehåll. Undersökningar visar bland annat på att andelen intoleranta elever med extrema 

hållningar endast uppgår till ca sju procent samt att flickor var mer positiva än pojkar. Likaså 

att elever på studieförberedande program var mer positiva än elever på övriga program. En 

annan viktig faktor verkade vara föräldrarnas utbildning, ju högre utbildning föräldrarna hade 

desto mer positiva var eleverna.25 Ett liknande resultat presenteras av Jacob Severin som 

konstaterar att ungdomar i den svenska skolan uttrycker en hög grad av generell tolerans. Detta 

är något som ofta förbises i sammanhanget menar författaren. Gällande inställningen till 

invandrare konstateras att enbart ca tio procent av de tillfrågade pojkarna och fem procent av 

flickorna visade uttryck för en tydlig intolerans.26 

 

Tidigare forskning visar vidare att främlingsfientlighet, rasism och intolerans är ett alvarligt 

och komplext problem på många gymnasieskolor runt om i Sverige. Den rasism som före-

kommer sker både medvetet och omedvetet på individuell nivå i form av exkludering, ogillande 

attityder och hotfulla uttalanden. Både institutionella och strukturella förhållanden i bland annat 

läroböcker och skolpersonals agerande i olika situationer bidrar till att skapa och upprätthålla 

system av kategoriserande och hierarkier baserade på etiska linjer.27 För att motverka rasism 

behövs en ”hela skolan-ansats”. All personal och alla elever behöver med andra ord arbeta 

tillsammans för att motverka rasism, det räcker inte med att ett fåtal eldsjälar arbetar mot-

verkande. Det motverkande arbetet måste baseras på kunskap och kännedom om hur rasism 

                                                
23 Några hakkors bakom gympasalen: om främlingsfientlighet och rasism i svenska skolor, Rädda barnen, Stockholm, 2002.  
24 Camilla Hällgren ”Working harder to be the same: everyday racism among young men and women in Sweden” i Race Ethnicity and 
Education, 8, 2005, 327; Ing-Marie Parszyk, En skola för andra: minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan, 
(Stockholm: Stockholm Universitet. Diss, 1999), s. 255. 
25 Löwander, Birgitta, Den mångtydiga intoleransen: en studie av gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/2010, (Stockholm: Forum för 
levande historia, 2010) s. 34–44, 48–49.  
26 Jacob Severin, Tid för tolerans: en studie om vad skolelever i Sverige tycker om varandra och om samhället, (Stockholm: Forum för 
levande historia, 2014) s. 6.  
27 SOU 2012:74 Bilagadel, s. 41–42 
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kommer till uttryck i den egna verksamheten och vad som orsakar dessa problem.28 Ett viktigt 

steg i arbetet mot rasism är således kunskap och förståelse kring vilka sätt rasism kan ta sig i 

uttryck på den egna skolan. Rasismen fungerar på en rad olika sätt som ett verktyg för 

kategorisering och för att hierarkisera olika sociala grupper baserat på etnisk tillhörighet. Där-

med är det viktigt att lärare och elever får verktyg för att kritiskt granska och ifrågasätta de 

normer och strukturer som dominerar i samhället för att på så sätt nå insikter om vilken be-

tydelse deras egna roller och privilegier har i produktionen och reproduktionen av den rådande 

maktordningen.29  

 

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

Utifrån den tidigare forskningen på liknande områden som denna studie ämnar undersöka har 

följande valts som studiens teoretiska utgångspunkter. För det första presenteras delar av det 

som brukar kallas för läroplansteori vilket studerar hur läroplaner tolkas och implementeras i 

undervisningen. Därefter presenteras ett antal handlingsriktningar eller idealtyper som kan an-

vändas vid bemötandet av främlingsfientlighet i skolans värld. Tills sist presenteras två arbets-

sätt eller perspektiv som kan användas i syfte att motverka strukturell rasism i skolan. Dessa 

teoretiska utgångspunkter kommer sedan ligga till grund för analys och diskussion av studiens 

empiriska material.  

 

2.2.1 Läroplansteori   

Läroplansteori studerar bland annat hur läroplaner tolkas och transformeras på olika nivåer i 

skolsystemet för att därefter realiseras i undervisningen. Det svenska skolsystemet bygger på 

demokratiska beslut fattade av riksdag och regering vilka är huvudaktörer på den så kallade 

formuleringsarenan. I transformeringsarenan tolkar skilda aktörer läroplanen. Realiserings-

arenan består till sist av de händelser som sker i klassrummet. Eleverna är en viktig aktör i den 

realiserade undervisningen eftersom att de genom sitt accepterande eller genom att demonstrera 

mot innehållet kan påverka lärarna att förändra innehållet. Det är en förenkling att påstå att 

staten bestämmer skolans mål och huvudinnehåll vilket lärarna tolkar och att eleverna därefter 

påverkar genom interaktionen i klassrummet. De olika aktörerna har inflytande på flera olika 

arenor, till exempel så tolkar lärarna inte enbart läroplanerna utan påverkar även läroplans-

utredningar i formuleringsarenan genom sina fackföreningar. På samma sätt är staten inte enbart 

involverad genom att besluta om de föreskrivna läroplanerna utan ansvarar även om tillsynen 

                                                
28 Emma Arneback & Jan Jämte, Att motverka rasism i förskolan och skolan, (Stockholm: Natur & Kultur, 2017) s. 156, 164. 
29 SOU 2012:74 Bilagadel, s. 135–136; 142.  
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av skolornas verksamheter.30 De mål som finns beskrivna i skolans styrdokument är över-

gripande målsättningar som behöver tolkas och därefter konkretiseras av lärare i den faktiska 

undervisningen. Vilka vägar som väljs för att uppnå målen är något som är fritt för läraren att 

bestämma. Läraren har en mer eller mindre stor frihet i tolkningen av läroplanen, beroende på 

vilket ämne som hen undervisar i. Det finns däremot gränser för vad som anses tillhöra ett 

ämnes huvudområden och därmed vilket innehåll som undervisningen ska bestå utav. Exempel 

på ämnen där läraren är starkt avgränsad är matematik och naturvetenskap medan ett ämne som 

ger läraren större möjlighet till fri och personlig ämnestolkning är bland annat samhälls-

kunskap. Hur lärare tolkar samma läroplaner kan således variera på grund av lärarens livs-

historia, yrkeserfarenhet och den egna utbildningen.31  

 

 

2.2.2 Att bemöta och motverka främlingsfientlighet i skolan  

Genom att analysera filosofiska texter och ett antal skolors likabehandlingsplaner konstaterar 

Arneback att det finns flera olika sätt att förhålla sig till frågan angående hur främlings-

fientlighet ska bemötas. Arneback presenterar fem olika handlingsinriktningar som kan 

användas i bemötandet av främlingsfientliga åsikter i skolan. För det första presenteras en 

deliberativ handlingsinriktning där grundtanken är att både moraliska och politiska frågor ska 

kunna diskuteras i skolan genom kommunikativa situationer. Detta ska sedan leda till att olika 

synsätt ställs mot varandra för att sträva efter en samsyn. Enligt Arneback så medför denna 

handlingsinriktning kommunikativa situationer där olika synsätt får komma till tals och kan på 

så sätt användas som ett riktmärke vid bemötande av främlingsfientliga uttryck i skolan. En 

relationell handlingsinriktning utgår från vilka former av relationer som leder till ett bättre 

samhälle där konflikter och kränkningar motverkas. Den relationella handlingsinriktningen 

består av två olika delar: en erkännandets moral samt omsorgsetik. Gemensamt för dessa är att 

betydelsen av lärares agerande mot eleverna på ett relationellt plan med betoning på omsorg, 

respekt och solidaritet. Enligt Arneback lyfter den relationella handlingsinriktningen fram 

betydelsen av hur lärare agerar gentemot eleverna och påverkar elevernas relationer till det 

egna, det gemensamma och det främmande. Den öppna handlingsinriktningen utgår från att 

olikheter uppstår genom språket. Denna handelsriktning har en ambivalent inställning till 

yttrandefrihetens gränser i skolan och poängterar att mellanmänskliga möten inte ska planeras 

i förhand. Bara när vi förhåller oss öppna är det möjligt för andra att framträda därför är det 

viktigt att träda in i möten med andra människor som de unika individer vi är. Den förhindrande 

                                                
30 Göran Linde, Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori, (Lund: Studentlitteratur, 2012) s. 56–57, 64–65; Gunnar Lindström & 
Lars Åke Pennlert, Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik, (Umeå: Fundo Förlag, 2016) s. 42–43.   
31 Linde 2012, s. 57–58, 65.  
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handlingsinriktningen handlar om att påverka negativa maktbalanser, både i samhälle och i 

skola, genom att förhindra ord som sårar. Utgångspunkten är att det är bättre att förhindra 

uttalanden som upprätthåller förtryckande normer än att i liberal anda försöka upprätthålla en 

demokratisk dialog som säger sig vara jämlik men som verkar förtryckande. Sist men inte minst 

presenteras en kritisk handlingsinriktning som fokuserar på att synliggöra och förändra 

ojämlika maktförhållanden i samhället och skolan genom att utmana och balansera språkliga 

uttryck. Den kritiska handlingsinriktningen betonar att bemötandet av främlingsfientliga ut-

talanden ska bidra till att balansera olika åsikter i klassrummet. Genom positiv särbehandling 

blir det möjligt att föra kritiska samtal i skolan.32 

 

 

2.2.3 Normkritiskt arbetssätt  

Det normkritiska arbetssättet syftar till att synliggöra och utmana normer, privilegier och 

maktstrukturer i den pedagogiska verksamheten. Arbetssättet, eller perspektivet, har vuxit fram 

från forskningen om genus och hbtq-frågor men har även kommit att beröra frågan om rasism 

i skolan. Arneback och Jämte presenterar ett normkritiskt perspektiv med fokus på hudfärg, 

etnicitet och religion och beskriver det som ett möjligt perspektiv för att närma sig skolans 

uppdrag i att utveckla elevernas förmågor att kritiskt granska sin omvärld. Det normkritiska 

arbetssättet grundar sig i att olika maktordningar förekommer i såväl samhället som i skolan.33  

 

Ett normkritiskt arbetssätt innebär att eleverna erbjuds en pedagogisk verksamhet som möjlig-

gör olika sätt att vara, se ut och leva sina liv. Det normkritiska förhållningssättet strävar efter 

att skapa utrymme för samtal mellan elever om maktrelaterade frågor. För att uppnå dessa 

samtal kan ett frigörande perspektiv fungera som en möjlig utgångspunkt, vilket syftar till att 

skapa en lärandemiljö som möjliggör och öppnar upp för kritiska samtal om maktfrågor och 

maktrelationer med eleverna. I dessa samtal synliggör, problematiserar och utmanar lärare och 

elever, ojämlika strukturer i samhället utifrån elevernas egna erfarenheter om att leva i ett 

samhälle som präglas av olika maktordningar. Genom att eleverna får lära av varandra och sätta 

sina erfarenheter i ett större sammanhang kan individuella upplevelser på så sätt omvandlas till 

en kollektiv medvetenhet om samhälleliga orättvisor. Enligt Arneback och Jämte kan arbetet 

med kritiska samtal även handla om att ta till vara på händelser i skolans vardag. Om någon 

säger eller gör något olämpligt ges därmed en möjlighet till kritisk reflektion och förändring. 

På så sätt är det därför avgörande hur lärare och elever väljer att besvara och bemöta exempelvis 

rasistiska uttryck. Istället för att stänga samtalet och påpeka att ”sådär säger man inte” bör 

                                                
32 Arneback 2012, s. 53, 56, 63–75.  
33 Arneback & Jämte, 2017: s. 164–166.  
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personalen istället kommentera uttalandet genom att ställa frågor så som ”hur tänker du nu?” 

eller ”vad baserar du det uttalandet på”. Denna typ av frågor öppnar upp för reflektion och 

syftar till att synliggöra och omvandla det som skett och låta eleven ta ansvar för det som sagts.34 

 

 

2.2.4 Interkulturellt arbetssätt  

Likt det normkritiska perspektivet syftar det interkulturella arbetssättet på att motverka 

strukturell rasism. Utgångspunkten i ett interkulturellt arbetssätt är att skapa en pedagogisk 

verksamhet som möjliggör kulturell mångfald. Det interkulturella arbetssättet handlar enligt 

Arneback och Jämte om att ge eleverna likvärdiga möjligheter i undervisningen. Oavsett 

språklig, religiös eller kulturell bakgrund ska skolan och undervisningen på så sätt präglas av 

mångfald. Den interkulturella undervisningen kan enligt författarna beskrivas utifrån ett antal 

kriterier. För det första ska undervisningen behandla innehåll som speglar den mångfald av 

kulturer som finns i samhället. Läraren ska få eleverna att förstå och undersöka hur olika 

kulturella referensramar påverkar hur kunskap konstrueras. Vidare ska läraren arbeta för att 

utveckla positiva attityder till kulturell mångfald och ge förutsättningar för en inkluderande 

undervisning där elever med alla olika kulturella, religiösa och språkliga erfarenheter ges 

möjlighet att delta. På så sätt ska en skolkultur där olika grupper tillskrivs samma status skapas 

där lärare diskuterar moraliska och politiska problem och har en förtroendefylld attityd till alla 

sina elever. De kriterier som Arneback och Jämte beskriver ger enligt de själva ingen enkel 

förklaring till hur det interkulturella arbetet ska ske men författarna menar att motsatsen tydligt 

visar hur en etnocentrisk och diskriminerande skolpraktik kan se ut. Om ett interkulturellt 

arbetssätt inte används är risken att en skola med monokulturellt och exkluderande innehåll, en 

ensidig kunskapssyn och lärare med negativa förväntningar och attityder gentemot elever från 

minoritetskulturer skapas.35  

 

 

                                                
34 Arneback & Jämte, 2017: s. 165, 175–179, 196.  
35 Arneback & Jämte, 2017: s. 184, 187, 196.  
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3. Metod och material  
I detta avsnitt återfinns en redogörelse av studiens material och metod. Här framkommer även 

hur urvalet gått till, hur materialet har analyserats samt vilka etiska överväganden som gjorts.   

 

3.1 Intervju som metod  

För att uppnå insikter om informanters egna erfarenheter, tankar och känslor är kvalitativa 

intervjuer den forskningsmetod som valts för att uppnå studiens syfte. De intervjuer som utgör 

studiens empiri är semistrukturerade vilket innebär att en intervjuguide med frågor utifrån valda 

teman utformats som informanterna sedan besvarat på sitt eget sätt. En fördel med att använda 

semistrukturerade intervjuer som metod är att både struktur och flexibilitet erbjuds. Med hjälp 

av en detaljerad intervjuguide med förbestämda frågor ges intervjuaren möjlighet att styra vilka 

frågor som ska beröras. Samtidigt är intervjun flexibel då svarsalternativen inte är fasta och på 

så sätt tillåter respondenten att svara fritt.  Ytterligare fördelar med semistrukturerade intervjuer 

är att strukturen i form av intervjuguiden gör att intervjuerna blir mer likvärdiga och lättare att 

jämföra och vilket även underlättar analysen. Ostrukturerade intervjuer tenderar å andra sidan 

att likna ett samtal där intervjupersonerna får associera fritt utifrån t.ex. en enda fråga vilket 

medför en risk att informanternas svar blir för spretiga.36  

 

Den intervjuguide som utformats till denna studie bygger på två huvudteman som syftar till att 

besvara frågeställningarna. Till att börja med ställdes ett antal bakgrundsfrågor i syfte att inleda 

samtalet samt att få relevant bakgrundsinformation om respektive respondent. Intervjuguidens 

första tema utgjordes av frågor om vad demokrati respektive värdegrund innebär samt vilka 

eventuella oklarheter eller motsägelsefulla mål som respondenten upplever i styrdokumenten. 

Tema två efterfrågade bland annat hur begreppen främlingsfientlighet och rasism skiljer sig åt. 

Respondenterna fick under detta tema även berätta om erfarenheter av främlingsfientliga 

uttryck, hur de agerade i dessa situationer samt vilken roll de upplever att ämnet samhälls-

kunskap har i att motverka och förebygga främlingsfientliga åsikter hos eleverna. Många av 

frågorna i intervjuguiden formulerades på ett sådan sätt att de gick in i varandra. Detta var ett 

medvetet val i syfte att få ut så mycket som möjligt av respondenternas svar. I varje tema åter-

finns ett antal huvudfrågor som formulerades väldigt övergripande samt med följdfrågor som 

var mer specifika.   

 

                                                
36 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl. (Malmö: Liber, 2011) s. 414–416, 564–565; Mikael Hjerm, Simon Lindgren & 
Marco Nilsson, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2 uppl. (Malmö: Gleerups 2014) s. 150–151.  
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För att kunna analysera intervjuerna på bästa sätt spelades samtliga intervjuer in för att därefter 

transkriberas. På så sätt kan man lättare fånga upp både vad som sägs och hur det sägs i 

efterhand.37 Innan intervjuerna med studiens respondenter genomfördes en provintervju med 

en kurskamrat i syfte att testa både intervjuguiden och den tekniska utrustningen. Att genomföra 

åtminstone en provintervju bidrar dels med bra information om hur frågorna har utformats och 

dels om sitt eget agerande under en intervjusituation.38 Respondenterna fick bestämma var de 

ville träffas vilket resulterade i att två intervjuer genomfördes i ett i förhand bokat grupprum på 

universitetet och resterande tre intervjuer hölls på den skola där respektive informant arbetade. 

Målsättningen var att intervjuerna skulle genomföras i lugna miljöer i syfte att samtalet skulle 

kunna ske ostört samt för att säkerställa kvalitén på inspelningen. Vid de tre intervjuer som 

ägde rum på respondenternas arbetsplatser hölls intervjun i personalrummet. Detta resulterade 

i ett antal störningsmoment så som bakgrundsljud i form av prat och skrammel. Vid ett tillfälle 

fick intervjun även avbrytas då en rektor ville diskutera ett elevärende med respondenten. Trots 

detta bedöms resultatet av inspelningarna och intervjuerna i sin helhet som lyckade då samtliga 

respondenter bidrog med värdefulla svar.   

 

 

3.2 Urval  

Eftersom att studiens syfte är att undersöka hur samhällskunskapslärare ser på och förhåller sig 

till skolans värdegrund och främlingsfientliga uttryck var det just samhällskunskapslärare som 

var av intresse att komma i kontakt med. Målet var att intervjua fem samhällskunskapslärare 

och för att komma i kontakt med respondenter som var villiga att delta i studien kontaktades ett 

flertal skolor i Västerbotten. Ett mail skickades ut till rektorer där kontaktuppgifter till 

samhällskunskapslärare på respektive skola efterfrågades. Därefter kontaktades de lärare som 

var intresserade med en formell förfrågan om att delta i studien.  

 

Urvalet var således delvis målinriktat, för att respondenterna skulle vara relevanta för att 

besvara forskningsfrågorna, men framförallt ett bekvämlighetsurval. Anledningen till att ett 

bekvämlighetsurval används är ofta att det kan vara svårt att få tag på respondenter som har tid, 

möjlighet eller intresse av att intervjuas.39 Tanken var till en början att intervjua enbart 

gymnasielärare i samhällskunskap men det visade sig fort att det skulle bli svårt att uppnå. Av 

de lärare som kontaktades var fem stycken villiga att intervjuas. Fyra av fem respondenter som 

ställde upp på en intervju arbetar på en gymnasieskola och en på en högstadieskola. Samtliga 

                                                
37 Bryman 2011, s. 419–421, 428–429.  
38 Dalen 2015, s. 40.  
39 Bryman, 2011, s. 434.  
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respondenter var i olika åldrar och hade olika lång erfarenhet som lärare. Tre av respondenterna 

var kvinnor och två var män. En mer utförlig presentation återfinns i resultatavsnittet.  

 

 

3.3 Analysmetod  

I denna studie har en typ av tematisk strategi använts för att analysera intervjumaterialet. Enligt 

Braun och Clarke är tematisk analys en metod för att identifiera, analysera och upptäcka 

mönster i ett material. En fördel med att använda sig av en tematisk analys är att det är ett 

flexibelt sätt att analysera insamlade data. Strategin innebär enkelt beskrivet att nyckelord eller 

koder som förekommer i intervjuerna sammanställs i mer abstrakta teman eller kategorier.40 

Tanken med detta är att inslag i intervjumaterialet som anses vara uttryck för samma sak 

tilldelas samma kod. På så sätt blir intervjumaterialet med hanterbart. Vid en första genomgång 

av materialet ges provisoriska koder som allt eftersom jämförs med nya koder som dyker upp 

för att se till så att nya observationer stämmer överens med redan skapade koder eller om en ny 

kod måste skapas. I de fall där inslag i materialet passar in på mer än en kod så tilldelas 

iakttagelsen med samtliga relevanta koder.41  
Tabell 1: Analys av empiriskt material   

Utdrag från intervju  Tilldelade koder Tema/kategori  

Man måste ju definiera vad är det man precis exakt 
talar om. Jag skulle säga att det blir ju snarare 
otydligt just för att det blir ju mycket de vi jobbar 
med bygger ju på tolkning och hur saker och ting 
tolkas.  
 

Problem  
Tolkning 
Värdegrund 
 

Skolans värdegrund och 
demokratiuppdrag 

Det inte är bra att sätta locket på, utan jag tänker att 
det finns elever på alla skolor alltså som kan 
uttrycka mer eller mindre främlingsfientliga åsikter 
till exempel [...] Men jag känner också att jag måste 
liksom ta ett steg tillbaka när jag hör det och liksom 
lugna mig. [...] Liksom att det blir en konfrontation 
där eleven ska måsta börja försvara sina egna 
åsikter. 
 

Yttrandefrihet 
Grad av tillåtande 
Agerande  
 
 

Grad av tillåtande i 
elevdiskussioner  

Vi hade någon utställning här om rasism i historiskt 
perspektiv och nutida perspektiv […] det var ju 
stereotypiska bilder då färgade judar osv. […] Då 
blir man ju, då vill man ju veta ’hur tänkte du nu när 
du säger så?’. 
 

Erfarenhet  
Främlingsfientlighet 
Agerande  

Främlingsfientlighet  

Men däremot tror jag att man kan göra mer, ja men 
temaveckor temadagar […] inte så att bara som det 
kan bli ibland att det här är något för samhälls-
lärarna […] Med tanke på de kunskaper man som 
samhällslärare har så ska vi ju absolut vara med och 
styra och ja men vara med i det arbetet.  
 

Tematiskt arbete  
Samhällslärare 
Förväntningar  
Stor roll  
Genomsyra skolan  
 

Samhällskunskapslärares roll  

                                                
40 Hallin, Anette & Helin, Jenny, Intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2018) s. 74.  
41 Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 37–40; Braun, Virginia och Clarke, Victoria, ‘Using thematic analysis in psychology’. I Qualitative 
Research in Psychology, 3, 2006, s. 77–101. 
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I tabellen på föregående sida syns exempel på hur kodningen har genomförts. De textstycken 

som återfinns i tabellens vänstra spalt är utdrag från intervjuerna som ligger till grund för de 

olika koder och teman som analysen av det empiriska materialitet i sin tur bygger på.  
 
 

3.4 Metoddiskussion  

Det finns kritik mot kvalitativ forskning, bland annat brukar kritik riktas mot att resultaten ofta 

är subjektiva och att de i stor utsträckning bygger på forskarens uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt. Annan kritik brukar handla om att det är svårt att generalisera 

forskningsresultaten från kvalitativa undersökningar, till exempel går det inte att hävda att 

enstaka intervjuer är representativa för ett större sammanhang.42 Trots detta menar jag att en 

kvalitativ metod är det optimala för min studie eftersom att en kvantitativ metod troligen inte 

skulle hjälpa mig att besvara uppsatsens frågeställningar. Om studien istället hade byggt på 

resultat från exempelvis enkäter hade urvalet kunnat bli betydligt större men samtidigt hade det 

försvårat möjligheten att ställa uppföljningsfrågor eller svara på respondenternas eventuella 

frågor om enkätens utformning. Enkäter medför inte heller möjligheten att ställa alla typer av 

frågor vilket därmed medför en risk att viktig information faller bort.43 Att använda intervjuer 

som metod har såklart även sina nackdelar. En risk med att genomföra intervjuer är att en så 

kallad intervjuareffekt uppstår. Detta innebär att intervjuaren kan påverka respondenternas svar, 

till exempel kan respondenten dra sig för att beskriva sådant som är jobbigt att berätta om eller 

försöka ge en mer positiv bild av sig själva än vad de hade gjort om de besvarade en anonym 

enkät.44 Att veta huruvida informanterna i en intervjustudie talar sanning är således inte helt 

enkelt. En tydlig nackdel är att data från intervjuerna baseras på vad människor säger och inte 

nödvändigtvis vad de gör. Det är inte säkert att intervjudeltagarnas berättelser stämmer överens 

med hur det ser ut i verkligheten.45  

 

I en intervjustudie är det respondenternas ord och berättelser som utgör huvudmassan av det 

material som blir föremål för tolkning och analys. Hur hög validitet datamaterialet har beror på 

hur bra frågor intervjuaren ställer och huruvida informanterna får möjlighet att komma med 

innehållsrika och fylliga uttalanden.46 För att uppnå detta utarbetades en intervjuguide med 

förbestämda frågor, detta bidar även till att samtliga intervjuer blir mer eller mindre lika 

varandra och därmed även lättare att jämföra. Huruvida det går att diskutera reliabilitet och 

validitet i en kvalitativ studie som denna finns det delade meningar om. Vissa förespråkar 

                                                
42 Bryman, 2011 s. 368.  
43 Bryman 2011, s. 228–230.  
44 Bryman 2011, s. 229.  
45 Martyn Denscombe, Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 4 uppl. (Lund: 
Studentlitteratur, 2018) s. 290–293.  
46 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2. uppl., (Malmö: Gleerups utbildning, 2015) s. 120. 
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istället att studien ska värderas utifrån andra kriterier, till exempel tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitligheten handlar till att börja med bland annat om det finns möjlighet att styrka och 

konfirmera studien. En kvalitativ studie kan enligt Bryman aldrig nå en fullständig objektivitet, 

istället måste det vara tydligt att forskaren och studiens slutsatser inte medvetet påverkats av 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning. Äktheten handlar vidare bland annat om 

huruvida undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som framkommit 

under studiens gång.47 För att säkerställa att denna studie håller önskvärd kvalitet har dessa 

kriterier funnits i åtanke under den tid som undersökningen pågått. Värt att nämna är dock att 

resultatet och analysen bygger på tolkningar och att samma empiriska material kan tolkas 

annorlunda av andra.  

 

 

3.5 Etiska överväganden   

Vetenskapsrådet gav år 1990 ut ett antal forskningsetiska principer som bland annat syftar till 

att vägleda och ge underlag för forskares reflektioner och insikter i det egna ansvarstagandet.  

Vetenskapsrådet presenterar fyra olika krav som varje forskare bör ta hänsyn till, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 48 I denna 

studie har ovan nämnda krav varit en utgångspunkt i all kontakt med respondenterna. 

Respondenterna fick information om innebörden av principerna redan i första kontakten via 

mail men även innan och efter det att intervjun avslutas. Respondenterna fick information om 

att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande och då samtliga respondenter tackade 

ja till att delta via mail och i efterhand inte har meddelat att de inte längre vill medverka är 

samtyckeskravet således uppfyllt. För att respondenterna inte ska gå att identifiera nämns 

varken deras riktiga namn, vilka skolor de arbetar på eller i vilken kommun som de arbetar i. 

Samtliga respondenter har i denna rapport tilldelats fingerade namn och gällande respondenter-

nas arbetsplats nämns bara huruvida det är en högstadie- eller gymnasieskola. Avslutningsvis 

används samtliga insamlade uppgifter endast för att presentera denna studies resultat.  
  

                                                
47 Bryman 2011, s. 354–357.  
48 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Elektronisk resurs), (Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002) 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf (hämtat 2019-02-28)  
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4. Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultatet av de fem intervjuer som utgör studiens empiriska material. 

Till att börja med återfinns en presentation av respektive respondent. För att garantera 

respondenternas anonymitet används fingerade namn. Respondenterna presenteras i den 

ordning som intervjuerna skedde. Därefter redovisas och analyseras resultatet utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter och den tidigare forskningen.  

 

Alf  

Alf är 33 år gammal och är inne på sitt nionde år som ämneslärare. Han undervisar i samhälls-

kunskap och religionskunskap men påpekar att han även har läst historia även om han inte 

undervisar i det för tillfället. Alf arbetar på en gymnasieskola och har mestadels fördjupnings-

kurser i respektive ämne på studieförberedande program.  
  
Birgitta 

Birgitta är 25 år gammal och är ny i sin roll som lärare då hon har arbetat som vikarie på en 

gymnasieskola under det senaste året. Hon är utbildad lärare i samhällskunskap och engelska 

men undervisar just nu i samhällskunskap, sociologi och psykologi.  
 
Carola 

Carola är 62 år gammal och arbetar som SO- och svensklärare på en högstadieskola. Carola har 

arbetat som lärare sedan 1981 och har erfarenhet av att arbeta både på högstadie- och gymnasie-

skolor.  
 
Doris 

Doris är 58 år gammal och har arbetat som lärare i ungefär 25 år. Hon arbetar som samhälls-

kunskapslärare på en gymnasieskola och har även ett utvecklingsuppdrag på en annan skola i 

samma kommun. Doris har en bakgrund inom kostvetenskap vilket hon dock inte undervisar i.  
 
Egon 

Egon är 44 år gammal och arbetar som lärare i samhällskunskap, svenska och sociologi på en 

gymnasieskola. Egon har en bakgrund inom universitetsvärlden men har på senare tid skolat 

om sig och blivit ämneslärare. Han har haft sin legitimation sedan 2014 och har tidigare 

företrädelsevis undervisat i svenska. Just nu är han inne på sin andra termin där han undervisar 

i samhällskunskap.  
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4.1 ”En ständigt närvarande utgångspunkt i undervisningen”  

De mål som återfinns i skolans styrdokument är övergripande målsättningar som behöver tolkas 

och konkretiseras av lärare och annan personal som verkar inom skolan. Hur varje lärare väljer 

att tolka målen samt hur dessa mål ska uppnås kan således variera mellan olika lärare på olika 

skolor.49 Respondenterna tillfrågades därför till att börja med om vad skolans demokrati-

uppdrag och värdegrund innebär för dem. Även om den generella bilden av demokratiuppdraget 

och de värderingar som skolan ska förmedla beskrivs på ett liknande sätt av samtliga 

respondenter så betonar de olika delar i sina svar. Till att börja med var Alf tydlig med att 

påpeka att han ser det som sin uppgift att fostra samhällsmedborgare och att demokrati är den 

yttersta grundstenen i skolans fostransuppdrag. Enligt Alf handlar demokratiuppdraget om mer 

än vilka värden som ska förmedlas och han betonar även vikten av att vårda demokratin. Alf 

menar att mer fokus bör ligga på att prata om skyldigheter och ansvar då demokratin är en 

grundsten i samhället som inte ska tas för given:  

Jag menar att hux flux kan vi vakna upp imorgon om vi inte engagerar oss och så kan vi leva i en 
diktatur liksom. För det är ju det som är problemet att många tar demokrati för givet egentligen 
och det är någonting man måste kämpa för och erövra varje dag egentligen. Och arbeta för.  
(Alf 33 år) 

 
Enligt Doris är viktiga delar av demokratiuppdraget att eleverna ska kunna lyssna på och 

tolerera andra, att få möjlighet att göra sin röst hörd samt få ett demokratiskt inflytande i sin 

undervisning. På så sätt syftar värdegrundsuppdraget enligt Doris till att eleverna ska kunna ta 

aktiv handling för att motverka intolerans, något som hon beskriver är ett ganska tufft uppdrag 

då det kan vara svårt för elever att säga ifrån på grund av rädsla att själva bli drabbade. Doris 

påpekar även att demokratiuppdraget är väldigt komplext och att en del i uppdraget är att hela 

tiden se till att alla har en trygghet i skolan och att alla ska känna en tillhörighet. I den bästa av 

världar ska alla människor få komma till tals och ha ungefär lika mycket makt. Doris påpekar 

dock att den optimala demokratin, som hon beskriver det, är oerhört svår att uppnå eftersom att 

det finns maktstrukturer som gör att vissa får mer makt än andra.  

 

När Carola blir tillfrågad vad skolans värdegrund och demokratiuppdrag innebär för henne 

poängterar hon de värden och rättigheter som ska förmedlas till eleverna. Bland annat nämner 

Carola att värdegrunden utgår från alla människors lika värde, alla människors lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. I sammanhanget påpekar Carola att hon tycker det är svårt att 

beskriva värdegrunden utan att bryta ner den i en massa olika frågor, men att skolan ska 

genomsyras av det som demokratin syftar till. Värdegrunden ska enligt Carola på så sätt bära 

                                                
49 Linde 2012, s. 57–58, 65. 
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upp demokratin och fostra eleverna in i den demokrati som ska gälla i Sverige. Bland de 

värderingar som hon som lärare är skyldigt att förmedla till eleverna betonar Carola jämlikhet 

och jämställdhet som grundläggande. Hon påpekar att jämlikhet och jämställdhet inte enbart 

handlar om att flickor och pojkar behandlas lika och att diskrimineringsgrunderna är viktiga att 

hålla koll på utan poängterar även vikten av att alla får samma möjligheter. För att alla ska få 

samma möjligheter behöver en del människor få anpassningar menar Carola och påpekar att 

det är speciellt viktigt i skolans värld. Att ”göra lika för alla” innebär på så sätt att hon som 

lärare är skyldig att förmedla till eleverna vilka möjligheter de har rätt till.  

 

Av Birgitta beskrivs skolans värdegrund som ett antal gemensamma värderingar vilka beskriver 

hur alla som jobbar inom skolan ska bemöta saker. På så sätt fungerar värdegrunden som ett 

sätt att motverka inre stridigheter i hur olika lärare tänker kring vad som är okej eller inte, vad 

som är skolans syfte samt vilka värderingar som skolan ska främja. Vidare beskriver Birgitta 

att värdegrunden fungerar som ett skydd kring vad hon som lärare behöver göra i relation till 

sina elever. På så sätt verkar Birgitta använda sig av värdegrunden för att legitimera delar av 

det centrala innehållet som eleverna kan tycka är oviktiga eller ointressanta. Som ett exempel 

beskriver Birgitta att hon med hjälp av värdegrunden kan motivera att hon inte står och redogör 

för sina egna åsikter eller sin egen ideologi utan förmedlar värderingar hon är skyldig att föra 

vidare. En liknande ståndpunkt återfinns i Egons beskrivning av värdegrunden som en ständigt 

närvarande utgångspunkt i undervisningen. Egon anser att värdegrunden är okomplicerad att 

förhålla sig till och han kan enligt honom själv lätt identifiera värdegrunden som en 

referenspunkt i alla moment i samhällskunskapen. Utifrån Birgitta och Egons utsagor kan 

värdegrunden således ses som ett stöd i lärarens dagliga arbete, allt ifrån i hur man planerar sin 

undervisning till hur lärare ska och bör agera vid olika situationer kan uppstå.  

 

Sammanfattningsvis ger alla studiens respondenter uttryck för tydliga uppfattningar om vad 

skolans värdegrund och demokratiuppdrag innebär för dem själva. En intressant observation är 

att Dahl och Lundgrens undersökning av lärarnas uppfattningar om värdegrunden och värde-

grundsarbetet bland annat visade att lärarna inte tycker att den är tydligt definierad.50 Studiens 

respondenter verkar således tycka tvärtom, att värdegrunden är tydlig. Vad som däremot 

framkom under intervjuerna var att ett antal av respondenterna uppfattade att värdegrunden 

innehåller motsägelsefulla mål eller något som de själva beskriver som problematiskt. De 

problem och otydligheter som respondenterna identifierar och beskriver blir således nästa 

område för undersökning.  

                                                
50 Sverige. Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, Utbildningens dilemma: demokratiska ideal och andrafierande 
praxis: rapport, (Stockholm: Fritze, 2006) s. 276, 300. 
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4.2 ”De vi jobbar med bygger ju på tolkning” 

I den tidigare forskningen framkom en del kritik mot värdegrundens utformning. Bland annat 

konstaterar Alkestrand att värdegrundens avsaknad av definitioner till viktiga begrepp medför 

en svårighet för lärare att veta vilka aspekter som ska uppmärksammas. Vidare behöver varje 

lärare tolka vad värdegrundsarbetet innebär och således hur detta ska konkretiseras i klass-

rummet.51 Med bakgrund av detta tillfrågades samtliga respondenter i denna studie om de ansåg 

att skolans värdegrund och demokratiuppdrag innehöll några otydliga formuleringar eller 

motsägelsefulla mål. Studiens respondenter menar att värdegrunden i sig är tydligt formulerade 

men att den måste tolkas. Denna uppfattning blir tydlig i det sätt som Alf uttrycker sig på: 

Jag skulle säga att det blir ju snarare otydligt just för att det blir ju mycket de vi jobbar med bygger 
ju på tolkning och hur saker och ting tolkas. (Alf 33 år) 

 
Det Alf menar är att vad värdegrundsarbetet innebär rent konkret är en definitionsfråga, det vill 

säga att vad värdegrundens målsättningar och värden innebär inte nödvändigtvis tolkas på 

samma sätt av alla. Därför är Alf tydlig med att påpeka vikten av att jobba med värdegrunds-

frågor, både gentemot elever men även gentemot kollegiet i övrigt så att det råder en samsyn. 

Carola å andra sidan menar att värdegrunden är tydlig om man tolkar den på rätt sätt. Exakt vad 

hon menar med att tolka den rätt framkom inte under intervjun men istället påpekar hon att 

problemet med värdegrunden snarare är om det går att leva upp till dess mål och hur det ska 

göras. Carola är tydlig med att påpeka att värdegrundsarbetet är ett långsiktigt uppdrag och att 

det inte är något som kan göras på enbart en temavecka eller liknande.  

 

Trots att Birgitta påtalar att hon inte har koll på styrdokumentens exakta formuleringar om 

demokratiuppdraget så upplever hon inte att det förekommer några otydligheter eller mot-

sägelsefulla mål. Även Doris påpekar att hon inte uppfattar att värdegrunden innehåller några 

otydligheter. Däremot förekommer en formulering vilken hon beskriver som motsägelsefull: 

Jag kan ju fortfarande tycka att det är konstigt att man skriver in det här med ’kristen etik och 
värdegrund’. Det kan jag fortfarande reagera på för jag tycker den är dum. (Doris 58 år)  

 
Problemet med denna formulering i läroplanen är enligt Doris att samtidigt som skolan ska vara 

ickekonfessionell, det vill säga att skolan ska vara fri från religiösa inslag, och betona tolerans 

och olika kulturer m.m. så står det skrivet att värderingarna vilar på kristen etik och västerländsk 

humanism. Att det är just den kristna etiken och västerländska humanismen som värdegrunden 

ska utgå ifrån leder enligt Doris uppfattning således till att man lägger beslag på vilken in-

riktning som skolan ska ha. Huruvida värdegrunden ska bygga på kristen etik och västerländsk 

                                                
51 Se t.ex. SOU 2016:4, s. 84; Alkestrand 2016, s. 15. 
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humanism är något som även Kronlid diskuterar och menar på att risken är att de som har en 

annan livsåskådning på så sätt inte kan identifiera sig med skolans etik och värden.52 Att 

formuleringen fortfarande dyker upp i nuvarande läroplan är därmed något som Doris reagerar 

på. Hon påpekar att det är det är svårt att förhålla sig till detta om man är ateist eller har någon 

annan trosuppfattning som inte stämmer överens med den kristna etiken.  

 

Även om samtliga respondenter beskriver värdegrunden som tydlig och oproblematisk före-

kommer således några problem. Att värdegrunden, precis som mycket annat inom skolans 

värld, är föremål för tolkning nämndes vid flertalet av intervjuerna. En intressant observation i 

detta sammanhang är att samtliga respondenter ger uttryck för att den egna tolkningen är 

korrekt. Huruvida alla respondenter tolkar värdegrunden och demokratiuppdraget på samma 

sätt är svårt att avgöra då samtliga respondenter betonade olika delar i sina svar. Däremot tycks 

respondenternas uppfattningar inte strida mot varandra. Utöver tolkningsfrågan är det enda 

problem eller otydlighet som nämns att skolans värden bygger på kristna värden samtidigt som 

skolan ska vara ickekonfessionell. Ytterligare problem med skolans värdegrund och demokrati-

uppdrag framkom när respondenterna tillfrågades om yttrandefriheten i skolan vilket nästa 

avsnitt kommer att handla om.   
 
 

4.3 Högt i tak men tydliga gränser  

En utmaning som lärare står inför är att å ena sidan värna om yttrandefrihet och öppenhet 

samtidigt å andra sidan hävda vissa grundläggande värderingar och se till så att ingen elev 

trakasseras eller diskrimineras.53 För att ta reda på hur studiens respondenter ser på yttrande-

friheten i skolan blev samtliga respondenter tillfrågade hur pass tillåtande de anser att lärare ska 

vara i elevdiskussioner. Samtliga respondenter menar att de måste vara högt i tak samtidigt som 

de är tydliga med att påpeka att det finns gränser för vad som är okej att säga och inte.  

 

Gällande yttrandefriheten i skolan berättar Birgitta att hon brukar lyfta upp den både i samband 

med moment om demokrati och om mänskliga rättigheter. Hon nämner en situation som 

uppstod förra året då hennes klass skulle redovisa om en valfri mänsklig rättighet. En elev valde 

då yttrandefrihet för att kunna häva det han ville säga. Birgitta berättar att hon tyckte det var 

bra att eleven valde denna rättighet eftersom att det skulle kunna öppna för en diskussion om 

yttrandefrihetens gränser. Den aktuella eleven gav uttryck för vad Birgitta väljer att kalla 

”problematiska åsikter” och vid samtal med en annan lärare om hur hon skulle agera i situation-

                                                
52 Kronlid 2017, s. 95. 
53 Arneback & Jämte 2015, s. 43.  
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en fick hon med sig ett uttryck som har fastnat hos henne. Den andra läraren sa att ”vad du 

behöver göra är att säga hit men inte längre”. Birgitta menar att hon som enskild lärare inte kan 

omvända den aktuella eleven och att det därmed är poänglöst att ge sig in i argumentationer 

eller diskussioner. Hur tillåtande Birgitta är i elevdiskussioner beror enligt henne själv på vad 

det är som framkommer. Om det är en ”casual remark” som framkommer brukar Brigitta ringa 

in påståendet genom att påtala att det är ett sätt att se på saken eller genom att ge ett annat 

argument så att problematiska åsikter inte står oemotsagda. Om det är något mer konkret som 

framkommer är hon däremot tydlig med att markera:  

När dem blir specifika så begränsar jag dem. Är de inte specifika, är de liksom generella i sina 
uttalanden så försöker jag mitt bästa med att leda in dem på ett annat spår. (Birgitta 25 år) 

 
Egon påpekar att reglerna om yttrandefrihet är desamma såväl i skolan som i övriga samhället. 

Han menar att alla får tycka och tänka som man vill men att det är uttrycket som styr vart 

gränsen går för vad som är okej att uttrycka och inte. Gränsen går med andra ord vid hets mot 

folkgrupp eller mot kränkande, förolämpande eller förnedrande uttryck menar Egon. Vidare 

berättar Egon att han på sin nuvarande arbetsplats inte stött på elever som uttrycker åsikter som 

är på gränsen. Han påpekar dock att han är relativt ny i sin roll som lärare och tror att svaret 

skulle bli annorlunda om samma fråga ställdes till någon annan lärare som arbetat längre. Egon 

menar att samtidigt som det bör vara högt i tak i samtalen på skolan så har skolan har ett större 

ansvar än övriga samhället när det gäller att skydda eleverna från kränkningar.  
 
Likt Egon så påpekar Doris att hon styrs av samhällets regler och lagar och därmed måste tillåta 

en ganska långtgående yttrandefrihet i skolan. På så sätt menar Doris att toleransen och 

öppenheten i skolan ska vara hög samtidigt som yttrandefriheten inte får användas för att hota 

eller kränka andra människor. Som exempel på åsikter eller yttranden som inte kan accepteras 

nämner hon bland annat uttalanden som att ”det är bra att gasa judar” eller att ”homosexuella 

borde man hänga”. Vid sådana uttryck har gränsen passerats men annars menar Doris att 

yttrandefriheten är ganska stor för eleverna och att hon som lärare är skyldig att lyssna på och 

bemöta det elever uttrycker. Vidare nämner Doris även vikten av att demokratin måste 

försvaras, speciellt när det uppstår problem och problematiska yttranden. Som ett exempel 

beskriver Doris att hon har haft många diskussioner med elever om nazismen och hur långt 

olika nazistiska grupperingar får möjlighet att yttra sig, störa, kränka och hota:  

För där går ju våran demokrati ganska långt alltså tillåtande då. Och där kan jag ju fundera också 
att vi är för, något för tillåtande i det då. (Doris 58 år) 

 
Alf påpekar att det är viktigt att vara tillåtande i elevdiskussioner men poängterar vikten av att 

erbjuda eleverna perspektiv. Han uppmanar till väldigt mycket diskussion och till att det ska 
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vara högt i tak. I stort sett så tycker Alf att man ska få uttrycka egentligen nästan vad som helst 

och att det är en lärdom att få möjlighet att diskutera, och att få möjlighet att diskutera är ju 

grunden för en demokrati menar Alf. Om åsikter inte får uttryckas är det således svårt att få 

eleverna att reflektera och komma till insikt och få andra perspektiv.   

 

Carola menar att det finns elever på alla skolor som kan uttrycka mer eller mindre främlings-

fientliga åsikter. Trots att dessa åsikter strider mot demokratiska värden menar Carola att det 

inte är bra att sätta locket på. När elever ger uttryck för odemokratiska eller problematiska 

åsikter känner Carola att hon måste ta ett steg tillbaka för att undvika att det blir en 

konfrontation där eleven måste försvara sina åsikter. Istället menar Carola att det är viktigt att 

få eleven att reflektera över det som precis har sagts: 

Jag tycker att det är viktigt att eleverna känner en trygghet i att kunna få vända och vrida på saker. 
Men även att uttrycka alla de här suspekta åsikterna. För om man inte gör det så kanske det bara 
gror och under ytan och får med sig andra elever. (Carola 62 år)   

 

De tillfrågade lärarna verkar således vara överens om att yttrandefriheten är och bör vara hög 

samtidigt som gränserna för vad som är okej att uttrycka är tydliga. Både Alf och Carola nämner 

i sina svar vikten av att få uttrycka även de suspekta åsikterna och riskerna med att inte vara 

tillåtande. Hur respondenterna agerar och vilka erfarenheter de har av elever som uttrycker 

suspekta åsikter, som Carola väljer att definiera det, blir därmed intressant att analysera.  

  

Alf anser att är yttrandefrihetens gränser är en komplex fråga. Att det finns en gräns för 

yttrandefriheten är han tydlig med att påpeka. Vad som sker i den formella undervisningen och 

vad som sker i de informella samtalen som sker till höger och vänster är dock olika saker menar 

han. Alf beskriver att han ibland engagerat sig när han hör någon problematisk åsikt yttras i 

informella samtal bland elever men att det är svårare att markera i sådana situationer än när det 

framkommer i den formella undervisningen. Alf berättar om en situation som inträffade för ett 

antal år sedan när den aktuella klassen fick i uppdrag att i grupper skapa egna partier utifrån 

någon ideologi och ett antal sakfrågor. I detta fall var det en grupp killar som tog ut svängarna 

och ”gick full blown tredje riket” som Alf själv beskriver det. Kunskapsmässigt gjorde de 

aktuella eleverna en väldigt bra presentation menar Alf, bland annat presenterades ett antal 

historiska referenser. Reaktionerna från övriga klassen blev dock kraftiga vilket resulterade i 

att Alf valde att avbryta presentationen. Efteråt samtalade han med de aktuella eleverna som 

var förstående i det olämpliga. Alf tolkar det som att de aktuella eleverna tyckte att det var 

humoristiskt och roligt och att innehållet i presentationen inte berodde på att eleverna var 

övertygade nazister. Alf menar att eleverna han har idag är väldigt medvetna om vad som är 
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okej att säga och inte. Han upplever snarare att han i många fall skulle vilja få mer diskussion 

och att eleverna lägger band på sina åsikter:   

Det behöver ju egentligen inte vara särskilt känsliga frågor heller utan det kan vara bara att man 
märker väldigt tydligt att om jag uttrycker det här då kommer resten av gruppen… ’Kommer 
jag få dem mot mig?’ Och då säger man ingenting. (Alf 33 år) 

 
Precis som Alf påpekar Doris att de flesta eleverna idag är väldigt politiskt korrekta och 

medvetna om vad som är okej att uttrycka samtidigt som hon upplever att man idag har lättare 

att säga saker som man inte gjorde tidigare. Doris menar att de flesta elever vet vad man kan 

säga i privata, inofficiella sammanhang samt vad och hur man uttrycker sig på lektioner. Hon 

menar dock att det ofta skiner igenom att det finns grumliga åsikter om saker och ting. När det 

kommer till att bemöta åsikter som går över gränsen menar Doris att det är viktigt att inte bli 

arg, istället måste man kunna ifrågasätta och få eleven att reflektera. För ett antal år sen hade 

Doris elever med uttalat nazistiska åsikter, hon beskriver dock att dessa elever gick bra att ha 

en dialog med. Om eleverna däremot är övertygade och inte går att rucka på gäller det ändå att 

fortsätta och diskutera och argumentera.  

 

Hur studiens respondenter förhåller sig till intoleranta åsikter varierar således även om att bjuda 

in eleven till diskussion verkar vara något som alla respondenter tycker är viktigt. 

Respondenternas utsagor om sitt sätt att agera vid sådana situationer kan ses som ett uttryck för 

den deliberativa handlingsinriktningen som Arneback beskriver.54 Hur respondenterna agerar 

verkar dock bero på vilken situation det är som uppstår. Sammanfattningsvis ger respondent-

erna tillsammans bilden av att ha tydliga uppfattningar om vart gränsen för vad som är okej att 

utrycka eller inte går. Hur respondenterna agerar och förhåller sig till elever som uttrycker 

främlingsfientliga åsikter blir därmed intressant att analysera härnäst.  

 

 

4.4 ”Det blir en självuppfyllande profetia” 

Enligt tidigare forskning så är rasism och främlingsfientlighet två begrepp som ofta används i 

liknande sammanhang. Mot denna bakgrund är det därmed relevant att undersöka hur 

respondenterna väljer att definiera och åtskilja dessa begrepp. Majoriteten av respondenterna 

ger uttryck för liknande uppfattningar, till exempel att främlingsfientlighet grundar sig i o-

kunskap samt i ett vi och dom tänkande medan rasism är en mer ideologisk övertygelse.  Denna 
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definition stämmer även överens med den som återfinns i bland annat Nationalencyklopedin 

samt i Ericssons definition.55 Dock varierade respondenternas förmåga att särskilja begreppen.  

 

I sin beskrivning om vad främlingsfientlighet innebär är Alf tydlig med att påpeka grundar sig 

i okunskap och fördomar om andra människor. Dels går det så klart att koppla till etnicitet men 

även till en mängs andra saker, till exempel ålder:  

Men jag ser det här att man tänker delkulturer oavsett om det är ålder, man kan prata generationer 
också att yngre har fördomar om äldre. Så att det tror jag också är en del i vårt allt mer 
individualistiska samhälle där vi också blir mer och mer… Men vi lever ju mer och mer i kluster 
egentligen. (Alf 33 år) 

Med detta menar Alf att människor idag har väldigt lite kontakt med människor från andra 

bakgrunder. Som exempel menar han att många stadsdelar är väldigt segregerade och att många 

umgås med människor med liknande yrken som en själv, således verkar Alf anse att klass och 

segregation är viktiga faktorer som bidrar till främlingsfientlighet. En konsekvens av detta blir 

därför att ”dom andra” upplevs som främmande och i viss mån farliga.  
 
Som svar på frågan om hur Birgitta definierar främlingsfientlighet är hon tydlig med att 

främlingsfientlighet för henne alltid inneburit en lättare form av rasism, med andra ord en 

”rasism light” som hon själv väljer att kalla det i intervjun. Skillnaden mellan de två begreppen 

menar hon är att främlingsfientlighet anses vara mer okej i samhället än rasism, även om hon 

är tydlig med att påpeka att det inte heller främlingsfientlighet är okej med hennes egna 

värderingar. Att främlingsfientlighet har en plats i samhället tror Birgitta kan ha att göra med 

ett ändrat politiskt klimat:  

Nu när typ halva befolkningen tycker att man ska ha en väldigt liten invandring så får man väll 
typ foga sig till att det är en normal åsikt att ha. Även om jag inte egentligen vill att någon ska 
tycka så. (Birgitta 25 år).  

 
Doris tycker att det är svårt att säga vart gränsen mellan främlingsfientlighet och rasism går. 

Enligt hennes beskrivning är främlingsfientlighet mer diffust men om man skrapar på den 

främlingsfientliga ytan förekommer ofta rasistiska åsikter. Dessa åsikter förekommer inte bara 

hos ungdomar utan i alla åldrar och olika delar av samhället menar hon:  

Börjar man ju skrapa i hur de diskuterar så hittar man ju en rasism där. Och det är väll det också 
jag anser att det finns ganska stor rasism i Sverige om man skrapar på ytan. Och det handlar ju 
inte bara om ungdomar det handlar ju om vuxna och det handlar ju om arbetarklass, medelklass 
och överklass… (Doris 58 år)  

Carola är däremot tydlig med att påpeka att främlingsfientlighet och rasism inte är samma sak. 

Rasism bygger enligt Carola på föreställningen om att människor kan delas in i raser med olika 
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egenskaper och att vissa människor är mer värda än andra. Främlingsfientlighet å andra sidan 

bygger enligt Carola på en rädsla för det som är annorlunda, osvenskt eller det som upplevs 

konstigt. Främlingsfientlighet är något som Carola tror att många bär på utan att vara medveten 

om det, medan det är ett långt kliv till rasism som är en mer ideologisk övertygelse: 

Och det är ju inte så många som är rasister. Nej. Så det jag tycker är synd om man använder det 
begreppet och kallar elever för rasister som bara är rädda och främlingsfientliga […] För det är 
ju risk att de tänker då att ’ja men då är jag rasist liksom’. Att det blir en självuppfyllande profetia 
eller vad jag ska säga. (Carola 62 år)  

 

I respondenternas definitioner av främlingsfientlighet och rasism förekommer inga stora 

variationer. Den största skillnaden mellan respondenternas beskrivningar tycks vara hur enkelt 

det är att skilja mellan de två olika begreppen. Vad som däremot framkom tydligt var respond-

enternas varierande erfarenheter av elever som på något sätt uttryck främlingsfientliga åsikter.  

 

 

4.5 Skämt och grova generaliseringar  

I respondenternas beskrivningar av sina erfarenheter och sitt förhållningssätt till elever med 

främlingsfientlighet finns det kopplingar till många av de handlingsinriktningar och arbetssätt 

som återfinns i studiens teoriavsnitt. De mest vanligt förekommande strategierna verkar vara 

den deliberativa samt den förhindrande handlingsinriktningen. Av respondenterna nämns även 

agerande som kan kopplas till det normkritiska samt till det interkulturella arbetssättet. Under 

intervjuerna framkom även att respondenterna har varierande erfarenheter av främlings-

fientliga uttryck i sin lärarroll. Samtliga respondenter, förutom Egon, beskriver åtminstone en 

situation som de upplever går att koppla till främlingsfientlighet. Att motverka främlings-

fientlighet är ett viktigt uppdrag i skolan som enligt Carola ska göras genom att ha ett inter-

kulturellt förhållningssätt, det vill säga ta och ge från varandras olika bakgrunder som hon be-

skriver det. Carola menar att detta är vad styrdokumenten bygger på och säger att dom arbetar 

mycket för att överbygga fördomarna, distansen och okunskapen mellan elever från olika 

bakgrunder på den skola där hon just arbetar.  

Det handlar om att inte se den andra kulturen som några som saknar något. Alltså dom som saknar 
det vi har istället för att se dom som tillgångar. Dom har något som inte vi har. Så att vi jobbar 
väldigt mycket, eller där är det liksom att för vi har ju nyanlända på skolan. (Carola 62 år)  

Carola ger här uttryck för vad Arneback och Jämte kallar för ett interkulturellt arbetssätt, vilket 

går ut på att skapa en pedagogisk verksamhet som möjliggör kulturell mångfald.56 Som exempel 

på erfarenheter av främlingsfientliga uttryck berättar Carola om en redovisning där en elev 
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använde uttryck som ”det här sketna landet” och ”dom stackare” för att beskriva landet El 

Salvador och dess invånare. I efterhand pratade Carola med den aktuella eleven för att få eleven 

att reflektera över vad hen hade sagt. Carola menar att dessa påståenden byggde på okunskap. 

Hade eleven i fråga känt någon från El Salvador så tror Carola inte att ett sådant uttryck hade 

förekommit i sammanhanget eftersom att eleven då hade vetat att det är en helt vanlig människa 

som du och jag. Utöver detta exempel berättar Carola att hon inte har några erfarenheter av 

främlingsfientlighet i sitt klassrum, däremot har det förekommit på skolan att elever uttryck 

rasistiska åsikter eller ”heilat” bland annat via sociala medier. Det har även förekommit elever 

på Carolas skola som varit eller är med i Nordfront och som satt upp flygblad på skolan. Carola 

berättar att hon själv dock inte varit direkt inblandad i detta men att när det sker större saker 

blir det en skolgrej med samtal och där rektor och så vidare blivit inblandade. Om det finns 

tendenser åt det främlingsfientliga eller rasistiska håller reagerar dock Carola alltid och tar upp 

det med aktuella elever, antingen i helklass om det är lämpligt eller utanför klassen. Man får 

aldrig låta det bara passera avslutar Carola med att säga.  

 

Alf berättar bland annat om att grova generaliseringar och skämt är vanligt förekommande 

uttryck för främlingsfientlighet. Han menar att det många gånger inte verkar vara speciellt 

genomtänkt utan att det istället ofta handlar om något som elever har sett på sociala medier som 

återberättas med hjälp av just grova generaliseringar. Alf sätt att hantera sådana situationer som 

uppstår tycks vara att diskutera och erbjuda perspektiv. Ibland är det inte lärarens egna 

kunskaper som avgör om innehållet i vissa uttryck går att bemöta eller inte. Att erbjuda andra 

perspektiv och förklaringar är däremot viktigt menar han. Alfs sätt att hantera främlingsfientliga 

uttryck går att koppla till det normkritiska förhållningssättet, och mer specifikt det frigörande 

perspektiv som Arneback och Jämte beskriver.57  

 

Gällande styrdokumentens förhållningssätt till främlingsfientlighet så menar Birgitta att hon 

vet att hon är uppbackad av värdegrunden i att hon starkt kan vända sig mot rasism. Birgitta 

berättar sedan om en situation där en elev blev provocerad av frågorna till en inlämningsuppgift. 

I elevens inlämnade uppgift framkom ett antal problematiska åsikter vilket gav henne känslan 

att vara ute på djupt vatten. I den aktuella situationen förekom även en problematisk skriftlig 

kommentar från eleven till läraren som Birgitta upptäckte i efterhand när hon skulle skriva ut 

uppgiften för att diskutera den med en kollega: 

Och då hade hen skrivit ’Män är överlägsna, kvinnor är underlägsna. Islam är en våldsam, 
regressiv och underlägsen religion’ och så klart ’länge leve Sverige’. (Birgitta 25 år)  
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Den aktuella situationen slutade i ett antal samtal med eleven, mentorer, rektor, andra lärare 

och en kränkningsanmälan på elevens kommentar. I efterhand känner Birgitta att hon borde ha 

stått på sig mer och sett till att något blivit gjort tidigare då det var känt sedan innan att den 

aktuella eleven hade problematiska åsikter. Exakt vad som borde ha gjorts är Birgitta osäker på 

men hon menar att hon som samhällskunskapslärare bara kan göra sin bit i att förebygga och 

motverka främlingsfientliga eller rasistiska åsikter hos eleverna. Som lärare i samhällskunskap 

har man uttryckligen uppgiften utifrån det centrala innehållet, men även tiden att lyfta denna 

typ av frågor. På grund av det centrala innehållet i samhällskunskapskurserna menar Birgitta 

även att det faller sig naturligt att olika åsikter kommer till ytan: 

Men jag tänker också att det blir lite som att man väcker björnen, för att man pratar om det. Det 
ger ju rum för att de legitimt ska kunna lufta sina åsikter. Men gör ju ofta då, det är ju positivt 
att lufta sina åsikter och då kan komma in och hjälpa dem på bättre vägar. (Birgitta 25 år)  

Birgittas berättelse leder tankarna till vad Arneback kallar den deliberativa handlings-

inriktningen där olika åsikter ska komma till tals och mötas. Birgittas agerande i den situation 

som här beskrivs går även att koppla till den kritiska handlingsinriktningen som fokuserar på 

att utmana och balansera språkliga uttryck.58   

 

Doris påpekar att många elever vet hur man är politiskt korrekt och att rasistiska uttryck därför 

inte alltid blir lika synliga. Om man hamnar i andra sammanhang där man tror sig vara trygg 

eller med gelikar så blir det ofta mer tydligt menar Doris. En utmaning som Doris ser i be-

mötandet av främlingsfientlighet är att den idag är synligare än tidigare. Doris tror att Sverige-

demokraternas framfart, de senaste årens stora flyktingvåg och de allt mer vanligt före-

kommande skjutningarna runt om i Sverige bidragit till att allt fler är fientligt inställda till vissa 

grupper av invandrare. Gällande erfarenheter av främlingsfientliga uttryck i sin roll som lärare 

nämner Doris en diskussion hon hade med en grupp elever dagen innan intervjun ägde rum. 

Eleverna använde sig av begreppet ”turkar” för att beskriva personer med utländsk bakgrund i 

en informell diskussion vilket gjorde att Doris reagerade. Hon diskuterade med eleverna och 

frågade dem varför man säger just ”turkar” och huruvida det är ett positivt eller ett negativt 

uttryck. En annan situation som Doris beskriver ägde rum på en utställning om rasism i 

historiskt och nutida perspektiv. Utställningen bestod av stereotypa bilder på bland annat 

färgade judar vilket resulterade i att en elev uttryckte att ”det där är väll inte så felaktigt ritat”. 

Doris nämner även förekomsten av generaliserande uttryck så som att ” det är ju för många, 

dom har kommit för många” och att ”det blir för mycket kriminalitet”. Doris påpekar att det 

inte behöver vara uttryck för främlingsfientlighet men menar att det är viktigt att bemöta denna 

typ av uttalanden genom exempelvis olika orsaksförklaringar till kriminalitet eller teorier om 
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klassamhälle och så vidare. Detta i syfte att eleverna ska förstå mekanismerna bakom t.ex. 

kriminalitet och att det inte bara har att göra med etnicitet eller biologi. Enligt Doris är det även 

betydligt lättare att bemöta problematiska åsikter när det sker i en undervisningssituation där 

man har en relation till eleven. Om man som lärare hamnar i en situation där man hör något 

uttryckas i exempelvis korridoren menar Doris att det är svårt att få en dialog utan att eleven 

känner sig hotad. Doris ger här uttryck för den relationella handlingsinriktningen som betonar 

relationers betydelse för ett samhälle där kränkningar och konflikter motverkas.59  

 

Under intervjun nämnde Egon vid flertalet tillfällen att han personligen inte har några 

erfarenheter av elever som uttryckt främlingsfientliga åsikter. Däremot är han säker på att det 

förekommer eftersom att skolan är som vilket tvärsnitt av Sverige som helst. Trots att Egon 

enligt honom själv inte har några erfarenheter av främlingsfientliga uttryck detta diskuterar han 

hur han skulle agera i sådana situationer. Egon påpekar vikten av att identifiera vad det är som 

sagts. Egon tror att många kommentarer som kan vara uttryck för främlingsfientlighet är sådant 

som många elever slänger ut sig i slarv utan att tänka sig för. Att det ofta är försök att vara 

humoristiskt och är oreflekterade kommentarer. Därför är det enligt Egon lärarens ansvar att 

lyfta upp, identifiera och kommentera vad som sagts, även om det är humor eller dåliga skämt. 

Vidare menar Egon att skolans viktigaste uppdrag är att identifiera och synliggöra uttalanden 

som kan vara uttryck för främlingsfientliga åsikter. Enligt Egon förekommer det överallt att 

saker sägs som man inte tänker på är galet och det är här värdegrunden kommer in menar han:  

Det är därför vi ska syssla med att det ska synliggöras och diskuteras och få dom att reflektera. 
Få dom att automatisera reflektionen av hur man uttrycker sig och vad det egentligen säger. 
Ifrågasätta humor och ifrågasätta dåliga skämt, ifrågasätta ja. För det är väll ofta så det börjar. Det 
är sällan någon kommer och säger liksom avsiktligt liksom. (Egon 44 år)  

Egon ger här uttryck för dels den förhindrande handlingsinriktningen och dels den kritiska 

handlingsinriktningen som Arneback identifierat.60 Avslutningsvis påpekar Egon att hans erfar-

enheter måste ses i ljuset av att han är ganska ny som lärare. Även om det inte har skett ännu 

så utgår Egon från att kan kommer möta främlingsfientlighet både i skolan och runt om. Egon 

menar att man måste vara medveten om att främlingsfientlighet och intolerans finns runt oss 

hela tiden och att lärare har ett särskilt ansvar att reagera och bemöta detta.  

 

4.6 ”Det är något för samhällskunskapslärarna”  

I studiens teoriavsnitt framkommer att det finns mer eller mindre tydliga gränser för vilka 

huvudfrågor som anses tillhöra olika ämnen i den svenska skolan. Som tydlig avgränsade 
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ämnen ges bland annat matematik och naturkunskap som exempel medan samhällsorienterade 

ämnen ger läraren mer frihet i tolkningen och urvalet i vilka frågor som ska lyftas.61 Även om 

studiens fokus inte är att undersöka samhällskunskapsämnets roll i värdegrundsarbetet jämfört 

med andra ämnen så framkom några intressanta åsikter på detta område bland studiens 

respondenter.  

 

Att värdegrundsarbetet ska genomsyra all undervisning är Alf tydlig med att påpeka. Samtidigt 

upplever han att det finns en förväntning bland andra kollegor att skolans demokratiuppdrag är 

en fråga för samhällskunskapslärare. Att ämnet samhällskunskap ses som ”flaggskeppet” i 

dessa frågor tror Alf beror på att samhällslärare har större kunskaper. Av den anledningen bör 

även samhällskunskapslärare gå i bräschen för arbetet med värdegrunden. Alf påpekar dock att 

han tror att skolan kan göra mycket mer för att integrera värdegrundsarbetet, kanske i form av 

temaveckor eller liknande. Uppfattningarna om att demokratiuppdraget och skolval som ju 

hänger ihop med detta är ett jobb enbart för samhällslärare vill han dock komma bort från:  

Min samlade uppfattning är att ja, samhällsundervisningen har inte bara men en stor del men vi 
skulle behöva göra mer i denna typen av frågor. (Alf 33 år)  

 

Birgitta menar inte att det enbart är samhällskunskapens uppgift att arbeta med dessa frågor 

utan nämner även historieämnets och sociologins roll. Birgitta känner snarare att sociologin är 

det ämne som är bäst lämpat för att motverka främlingsfientliga åsikter. Problemet enligt 

Birgitta är dock att det är så pass få elever som läser sociologi under sin tid på gymnasiet. 

Ytterligare ett problem som Birgitta nämner är att yrkesprogrammen läser så pass lite samhälls-

kunskap:  

Inte för att de nödvändigtvis är mer rasistiska […] det är en väldigt homogen grupp och det gör att 
det blir svårt att komma åt när typ rasism och sånt sprids. (Birgitta 25 år)  

 
Birgitta påpekar att Samhällskunskap 1a1 utgör ungefär två tredjedelar av samhällskunskap 1 

b vilket innebär att allting blir väldigt påskyndat. Det är inte bara delar som berör rasism och 

främlingsfientlighet som blir lidande utan även alla andra delar av det centrala innehållet. Även 

Alf nämner att samhällskunskap 1a1 är en av de mest omfattande kurserna sett till centralt inne-

håll och att det är problematiskt att det inte ges tillräckligt med tid för att arbeta med dessa 

frågor på djupet. Alf beskriver att grundkursen, samhällskunskap 1a1, är så pass späckad som 

den är och att även om man hinner lyfta frågor som berör främlingsfientlighet och rasism så är 

det andra delar som hamnar i fokus.  

                                                
61 Linde 2012, s. 57–58, 65. 
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Egon, som utöver samhällskunskap även undervisar i svenska och sociologi, menar att han 

känner ett större ansvar att lyfta värdegrundsfrågor i samhällskunskapen på grund av det 

centrala innehållets utformning. Trots detta så nämner han, likt Birgitta, att han anser att ämnet 

sociologi har en ännu större roll i att arbeta med dessa frågor. Utifrån det centrala innehållet för 

kurserna i samhällskunskap tycker Egon att ämnets roll i att motverka och förebygga främlings-

fientliga åsikter hos eleverna det är tydligt framskrivet. Egon menar dock att det inte bara är en 

uppgift för samhällskunskapen utan att det ligger på alla lärare och alla ämnen att ta upp och 

arbeta med det här. Som ett exempel säger Egon att det är lika naturligt för en svensklärare att 

lyfta dessa frågor men att det då görs med andra verktyg, till exempel med hjälp av litteratur: 

Sen kan ju ansvaret för, om vi säger, i min roll som svensklärare vara något mer implicit då 
kanske. Att det kanske i högre grad utgår från att jag står på värdegrunden när jag delger material 
till läsning, i att vi i litteraturen möter frågor som handlar om att sätta sig in i andra människors 
livsvärldar och konflikter mellan individer och grupper och identiteter. (Egon 44 år) 

 

När Carola får frågan om vilken roll som ämnet samhällskunskap har i att motverka och 

förebygga främlingsfientliga åsikter hos eleverna påpekar även hon att alla lärare har ett ansvar. 

Det är ingen ämnesfråga menar hon, men hon påpekar ändå att hon tycker att samhälls-

kunskapslärare har ett något större ansvar i att undervisa i dessa frågor. Detta på grund av att 

samhällskunskapslärare är mer utbildade för att ha vissa dialoger och samtal. Carola menar att 

det är centralt i samhällskunskapen att arbeta med frågor så som diskriminering, rasism och så 

vidare, om det inte görs inom samhällskunskapen så bryter man mot läroplanen menar hon. 

Hon påpekar dock att alla ämneslärare är pedagoger men att alla kanske inte har funderat 

specifikt kring de här typen av frågor så som en samhällskunskapslärare har gjort. Därför tycker 

Carola inte att man kan säga att nu ska alla göra lika mycket utan att vi, samhällskunskapslärare, 

har mer kunskap i området och bör därmed ta initiativet och låta undervisningen i ämnet 

centrera kring de här frågorna.  

 

För att motverka främlingsfientlighet menar Carola att det är viktigt att överbygga fördomar, 

okunskapen och distansen mellan de som kommer till oss och de som har levt i Sverige länge 

eller är födda här och införlivade i vårt samhälle och vårt skolsystem. Som ett steg i detta arbete 

beskriver Carola en aktivitet som de har en gång i månaden på den skola där hon arbetar där 

skolans reguljära och nyanlända elever träffas för att lära känna varandra över en fika. Denna 

aktivitet sker under skoltid och har blivit ett sätt för att få eleverna att lära känna varandra. 

Carola påpekar att eleverna ofta inte är främlingsfientliga men att språkskillnader ofta försvårar 

integrationen av nyanlända i klasserna:  
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Jag försöker prata med mina elever mycket om att kliva över den här bekvämlighetszonen, man 
känner att ja nu är det besvärligt. ’Ja det är besvärligt, ja men nu är det så här’ […] Pratar vi aldrig 
med varandra så lär vi ju heller aldrig känna varandra. Så vi har ju inget att välja på, eller hur? 
(Carola 62 år)  

 

Doris uppfattning är att samhällskunskapslärare, tillsammans med religion och historia, har en 

stor roll i skolans arbete för att motverka främlingsfientlighet. Hon påpekar att detta för-

hållningssätt ska genomsyras av alla lärare men att det på grund av kursernas centrala innehåll 

faller sig naturligt att vissa ämneskategorier får en mindre roll:  

Det är svårt i olika kurser där ingenting i kursinnehållet säger något, till exempel matematiklärare, 
där handlar det ju om förhållningssättet som lärare. Hur man agerar. (Doris 58 år)  

Doris påpekar dock att hon inte upplever att det är betungande att arbeta med dessa frågor och 

att både hon själv och eleverna tycker är intressant att jobba med. Doris menar att stora delar 

av det centrala innehållet tangerar att handla om värdegrunden. Bland annat brukar hon planera 

in olika typer av case uppgifter i kursen samhällskunskap 1b där eleverna får arbeta med 

yttrandefriheten och reflektera över hur långt man får yttra sig som konstnär eller musiker. 

Sammanfattningsvis menar Doris att värdegrundsfrågor går som en röd tråd genom samhälls-

kunskapen och att det går att koppla till många olika moment och uppgifter.  

 

Trots att Alf beskriver de grupper han har för tillfället som ”oproblematiska” arbetar han hela 

tiden med att lyfta och medvetandegöra denna typ av frågor ännu mer. Alf menar att fördomar 

är något som alla människor bär med sig och därför är ett viktigt steg i att förebygga 

främlingsfientlighet och i förlängningen också rasism att öka kontaktytorna mellan människor 

av olika bakgrunder. Som exempel på hur detta kan göras beskriver Alf ett projekt som hans 

elever fick planera i syfte att öka integrationen. På så sätt hoppas han få eleverna att inse att alla 

är människor och att vi alla är mer lika än vad vissa ibland vill tro.  

Spelar ingen roll om du är 80 eller om du är 20 eller att du är född i Afghanistan eller i Sverige 
eller att du är född i… Norsjö eller om du är född i Uppsala liksom. Vi är alla människor va och 
vi delar betydligt mer än vad som skiljer oss åt. (Alf 33 år)  

 
Uppfattningen om att samhällskunskapslärare har en stor roll i arbetet för att motverka och 

förebygga främlingsfientlighet tycks såldes delas av studiens respondenter. Trots att samtliga 

respondenter menade att samhällskunskapen har en betydande roll i detta arbete så nämndes 

även andra ämnens betydelse. Framförallt nämndes historia, svenska och sociologi som andra 

viktiga ämnen. Ämnen som matematik och naturkunskap nämnes av två respondenter vilka 

menade att dessa ämnen på grund av det centrala innehållets utformning därmed får mindre 

utrymme att arbeta med värdegrundsfrågor. Denna uppfattning stämmer överens med att vissa 
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ämnen är mer ”låsta” än andra så som nämns i teoriavsnittet. Doris, en av respondenterna som 

diskuterade matematiklärares roll, påpekar dock att dessa lärare istället för specifikt innehåll i 

undervisningen får tänka mer på sitt förhållningssätt och sitt agerande vid olika situationer.  
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5. Diskussion, slutsatser och sammanfattning  
I studiens avslutande del diskuteras resultat och slutsatser. Avsnittet delas in i tre delar utifrån 

de forskningsfrågor som studien har utgått ifrån. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 

studiens samtliga delar och förslag på vidare forskning.  

 
 

5.1 Skolans demokratiuppdrag och värdegrund 

Studiens första forskningsfråga berör samhällskunskapslärarnas syn på skolans demokrati-

uppdrag och värdegrund. Eftersom att den tidigare forskningen och studiens teoretiska utgångs-

punkter fastslår att skolans värdegrund, som mycket annat inom skolans värld, är något som 

behöver tolkas av lärare inleddes samtliga intervjuer med att respondenterna fick redogöra för 

sina definitioner av demokrati samt för vad demokratiuppdraget innebär för de själva. Studiens 

respondenter ger bilden av att värdegrunden är tydligt formulerad och att den i sig inte inne-

håller några stora oklarheter eller motsägelsefulla mål. Vissa av respondenterna medgav att de 

inte hade koll på de exakta formuleringarna men påpekade då att de inte upplevt att deras 

tolkningar stridit mot andra kollegors. Att värdegrunden och demokratiuppdraget måste tolkas 

är däremot något poängterades vid ett flertal tillfällen under intervjuerna. Även om studiens 

respondenter tycks ha uppfattningen om att den egna tolkningen är korrekt så påpekas risken 

med att andra lärare kan välja att tolka samma formulering på ett annat sätt. Av denna anledning 

är det därför viktigt att prata om vad värdegrunden och demokratiuppdraget faktiskt innebär så 

att det råder en samsyn.  

 

Förutom det faktum att värdegrunden är en tolkningsfråga så nämndes få andra problem av 

studiens respondenter. Däremot framkom det att även om värdegrunden och demokrati-

uppdraget i sig är enkla att tolka och förstå är de mål som där beskriv desto svårare att uppnå. 

Den tidigare forskningen fastslår att lärare oftast lämnas att själva bestämma hur arbetet med 

värdegrundsfrågor ska ske i klassrummet vilket stämmer överens med vad bland annat Carola 

beskriver. Även om värdegrunden är något som alla skolor ska arbeta med kan det vara svårt 

att veta om och hur lyckat detta arbete faktiskt är.  

 

Slutsatserna som går att dra utifrån respondenternas svar är således att demokratiuppdraget 

anses vara väldigt viktigt men samtidigt något som måste aktualiseras och lyftas än mer. Efter-

som att skolans uppdrag, förutom att förmedla ämneskunskaper, bland annat är att fostra 

kommande generationer till ansvarstagande, toleranta och demokratiska medborgare är det 

viktigt att alla elever får förutsättningarna som krävs för att detta ska vara möjligt. Om de 



 35 

tolkningar som sker av olika lärare eller på olika skolor blir allt för olika riskerar skolan därmed 

att misslyckas med det uppdrag där skolan ses som en nyckelinstitution.  

 

 

5.2 Grad av tillåtande i elevdiskussioner 

Studiens andra forskningsfråga handlar om yttrandefriheten i skolan samt om hur tillåtande 

samhällskunskapslärare är i elevdiskussioner. Studiens respondenter tycks alla vara överens om 

att det i skolan och klassrummet ska vara högt i tak, samtidigt som gränserna för vad som är 

okej att uttrycka eller inte måste vara tydliga. Med andra ord är det samma regler som gäller i 

skolan som i övriga samhället, det vill säga att gränsen är passerade när uttrycken går att klassa 

som kränkningar och trakasserier. Några av studiens respondenter var även tydliga med att 

påpeka att skolan har ett större ansvar än övriga samhället när det gäller att markera vilka åsikter 

som får yttras. Respondenternas agerande i situationer där problematiska åsikter uttrycks, 

oavsett om det är rasistiska åsikter eller något som tangerar främlingsfientlighet, tycks variera. 

Respondenternas svar går att koppla till vissa av de strategier som lyfts i studiens teoriavsnitt. 

Framförallt verkar den deliberativa handlingsinriktningen62 vara den mest förekommande, även 

om ingen av respondenterna själva kallade sitt agerande på så sätt. Det viktigaste för 

respondenterna verkar därmed vara att inte låta problematiska åsikter stå oemotsagda.  

 

Slutsatserna som går att dra kopplat till denna forskningsfråga är således att respondenterna 

uppmuntrar till en hög grad av öppenhet och tolerans i elevdiskussioner, så länge uttrycken inte 

blir kränkningar eller trakasserier. Även om respondenterna är tydliga med var gränsen går så 

är även detta en tolkningsfråga. Vad en lärare eller elev anser vara kränkande behöver nöd-

vändigtvis inte vara samma som andra tycker. Enligt Dahl och Lundgren grundar sig lärarnas 

handlande och förhållningssätt ofta inte i specifika handlingsplaner eller styrdokument utan i 

stället på sunt förnuft.63 Kanske ligger det något i detta eftersom att det var svårt att få något 

entydigt svar om lärarnas agerande i dessa situationer. Hursomhelst tycks det viktigaste enligt 

respondenterna att inga kränkande uttryck står oemotsagda och att de bemöts med diskussion 

och alternativa perspektiv och synsätt.  

 
 

5.3 Främlingsfientlighet  

Studiens tredje och sista forskningsfråga handlar om hur samhällskunskapslärare förhåller sig 

till elever med främlingsfientliga åsikter. För att besvara denna fråga fick respondenterna till 

                                                
62 Se Arneback 2012, s. 53.  
63 SOU 2006:40, s. 300.  
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att börja med att definiera begreppet främlingsfientlighet samt hur begreppet förhåller sig till 

rasism. Studiens respondenter gav samtliga en liknande bild av vad främlingsfientlighet 

innebär. Vanliga svar bland studiens respondenter var att främlingsfientlighet bygger på, 

okunskap, fördomar och vad som brukar kallas för ett ”vi och dom tänk”. Som nämnt i resultatet 

hade respondenterna olika lätt att särskilja främlingsfientlighet från rasism. Ett vanligt svar var 

dock att rasism i en högre grad bygger på en ideologisk övertygelse om att människor går att 

dela in i raser vilket stämmer överens med de definitioner som återfanns i den tidigare 

forskningen.64  

 

Respondenternas erfarenheter av elever som ger uttryck för främlingsfientliga åsikter varierade 

starkt. Bland respondenterna nämndes att skämt och grova generaliseringar med främlings-

fientliga undermeningar var vanligt förekommande, utöver detta nämndes ett antal mer eller 

mindre konkreta situationer där den aktuella respondenten beskrivit dels vad som hänt och dels 

sitt eget agerande. Bland respondenternas berättelser om sitt eget agerande går ett antal 

kopplingar att dras till de olika handlingsinriktningarna som presenteras i studiens teoriavsnitt. 

Precis som vid berättelserna om lärarnas agerande vid elevdiskussioner är den deliberativa 

handlingsinriktningen den som är enklast att identifiera i respondenternas utsagor. Tanken är 

då att olika synsätt ska kunna mötas i samtal om politiska och moraliska frågor för att sträva 

efter en samsyn. Även den relationella handlingsinriktningen, vilken betonar att lärares 

agerande gentemot eleverna påverkar elevernas relationer till det främmande, går att identifiera 

i respondenternas utsagor. Detta eftersom att några av respondenterna, bland annat Doris, 

nämner att det är lättare för henne att diskutera med de elever hon har en relation till. Resterande 

av Arneback handlingsinriktningar är svårare att identifiera ur respondenternas berättelser.  

 

Bland studiens respondenter framkom bilden av att lärarkollegor som undervisar i andra ämnen 

än samhällskunskap ofta har föreställningen om att demokratiuppdrag och värdegrundsarbete 

är ett arbete för samhällskunskapslärare. Lika så att motverka främlingsfientlighet och rasism. 

Att skolan är en viktig instans i att forma morgondagens medborgare, och bland annat motverka 

främlingsfientlighet, är tydligt från flera olika håll. Studiens respondenter verkar dela denna 

uppfattning då samtliga påpekade vikten av att motverka främlingsfientlighet och intolerans. 

Vem det är som ska arbeta med dessa frågor och framförallt hur det ska göras är däremot inte 

lika tydligt framskrivet. Vilka metoder, arbetssätt eller moment som studiens respondenter 

använder sig av för att uppnå detta syfte varierade men gemensamt för samtliga tycks vara att 

alla är mån om att lyfta frågor som berör rasism och främlingsfientlighet. Exempelvis genom 

                                                
64 Se t.ex. Ericsson 2016, s. 12.  
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att arbeta med projekt eller aktiviteter för att öka integrationen och få eleverna att närma sig 

varandra i enighet med det interkulturella arbetssättet som Arneback och Jämte presenterar.  

 

De slutsatser som går att dra från denna forskningsfråga är med andra ord att respondenternas 

erfarenheter av och agerande när främlingsfientlighet uttrycks av elever varierar. Att samhälls-

kunskapsämnet har en betydande roll i arbetet att förebygga och motverka dessa åsikter är 

respondenterna överens om. Utförligare beskrivning av hur detta arbete ska ske framkom dock 

inte, däremot återfinns ett antal av de arbetssätt och perspektiv som nämns i teoriavsnittet i 

studiens teoriavsnitt.  

 

 

5.4 Sammanfattning  

Denna studie syftar till att undersöka hur samhällskunskapslärare ser på skolans demokrati-

uppdrag och åsikter som strider mot de värden som beskrivs i skolans värdegrund. Utifrån syftet 

formulerades tre frågeställningar som studien ämnar besvara vilka är hur samhällskunskaps-

lärare ser skolans på demokratiuppdrag och värdegrund, hur toleranta samhällskunskapslärare 

är i elevdiskussioner samt hur samhällskunskapslärare förhåller sig till elever med främlings-

fientliga åsikter. För att uppnå studiens syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med 

fem samhällskunskapslärare som bland annat har berättat om sina erfarenheter av elever som 

uttrycker främlingsfientliga åsikter och hur de har valt att agera i dessa situationer. Det empiri-

ska materialet som studien bygger på är således de intervjuer som genomförts.  Resultatet av 

intervjuerna har därefter analyserats utifrån läroplansteori samt utifrån olika handlings-

inriktningar och arbetssätt som kan används i syfte att bemöta och motverka rasism och 

främlingsfientlighet. Studiens resultat visar att de tillfrågade respondenterna anser att 

demokratiuppdraget och värdegrunden i sig är tydligt formulerade och att det största problemet 

är att detta uppdrag, som mycket annat i skolans värld, måste tolkas innan det realiseras i 

lärarnas dagliga verksamhet. En risk med detta är således att olika lärare väljer att tolka uppdrag 

på olika sätt. Vidare visar resultatet att studiens respondenter har varierad erfarenhet av elever 

som på något sätt uttryckte främlingsfientlighet. Respondenternas åtgärder i de situationer som 

beskrivs kan kopplas till ett antal arbetsmetoder eller perspektiv som presenteras i studiens 

teoriavsnitt. Slutsatserna som kan dras från denna studie är således att respondenternas 

erfarenheter, handlingar och uppfattningar om de undersökta frågorna varierar, medan alla 

betonar vikten av ämnet samhällskunskap för att stärka de kommande generationerna för att bli 

ansvarsfulla, toleranta och demokratiska medborgare. 
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5.5 Förslag till vidare forskning  

I studiens resultat framkom att det finns vissa förväntningar om att värdegrundsarbete samt att 

förebygga och motverka främlingsfientlighet och rasism är något som anses vara en uppgift 

främst för de samhällsorienterade ämnena. Därmed hade det varit intressant att göra en 

komparativ som undersöker olika ämneskategoriers syn på värdegrundsarbete och främlings-

fientlighet.  
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7. Bilaga: Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor  

1. Hur gammal är du? 

2. Vilka ämnen undervisar du i?  

3. Hur länge har du arbetat som samhällskunskapslärare?  

4. Vilken åldersgrupp undervisar du i just nu?  

 

Värdegrund och demokratiuppdrag  

5. Vad innebär demokrati för dig?  

 

6. Vad innebär skolans värdegrund för dig?  

a. Hur skulle du beskriva skolans värdegrund i relation till demokratiuppdraget?  

b. Vilka värderingar skulle du säga att du som lärare förväntas förmedla till 

eleverna?   

 

7. Upplever du att det finns oklarheter eller motsägelsefulla mål i det demokratiuppdrag 

som skolans styrdokument (skollagen, läroplaner, kursplaner etc.) beskriver?  

 

8. Hur hanterar du demokratiska värden som t.ex. yttrandefrihet i din 

samhällskunskapsundervisning?  

a. Hur tillåtande tycker du att en samhällskunskapslärare ska vara under 

elevdiskussioner i klassrummet?  

b. Finns det gränser för yttrandefriheten i skolan?  

(Om ja) vart går gränsen för yttrandefrihet enligt dig?  

 

Främlingsfientlighet, rasism och intolerans  

9. Vad innebär främlingsfientlighet för dig?  

a. Vad är främlingsfientliga uttryck enligt dig?  

 

10. Hur skulle du beskriva att begreppet främlingsfientlighet skiljer sig från rasism?  

 

11. Hur uppfattar du att skolans styrdokument ställer sig till främlingsfientlighet?  

a. Hur ska främlingsfientliga uttryck bemötas enligt skolans värdegrund? 
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12. Vilka erfarenheter har du av främlingsfientliga uttryck på din skola (i klassrummet, 

korridorer, personalrum etc.)  

a. Vilka främlingsfientliga uttryck har du upplevt under din tid som lärare? 

b. Hur agerade du i dessa situationer?   

 

13. Hur tänker du att du som lärare bör agera när främlingsfientliga uttryck uppkommer?  

a. Upplever du några svårigheter eller utmaningar kring hur du bör bemöta 

främlingsfientliga uttryck i klassrummet?  

b. Har du fått någon fortbildning om hur rasism och främlingsfientlighet bör hanteras 

under de senaste åren?  

 

14. Vilken roll uppfattar du att samhällskunskapsundervisningen har när det gäller att 

förebygga och motverka rasism och främlingsfientlighet hos eleverna? 

a. Hur kan du som samhällskunskapslärare motverka främlingsfientlighet i din 

undervisning? 

b. Planerar du några speciella moment/metoder/arbetssätt för att motverka rasism 

och främlingsfientlighet? (Om ja, beskriv gärna vad du planerar)   

c. Skulle du säga att ämnet samhällskunskap har ett större ansvar än övriga ämnen?  

Varför eller varför inte? 

Avslutande reflektioner  

15. Har du andra synpunkter eller funderingar som du anser skulle vara relevant för mig 

att ta del av?  

 

 
 


