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Abstract  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fyra samhällskunskapslärare agerar i situationer där 

åsikter som går i strid med värdegrunden i Gy 11 kommer fram i klassrummet. De lärare som 

var med i undersökningen blev intervjuade och intervjuerna analyserades sedan med en 

hermeneutisk utgångspunkt, vilket innebär att vi inte gör anspråk på att få fram några 

generella resultat i det här arbetet. De teorier som är centrala i arbetet är Anders Sannerstedts 

teori kring begreppen förstå, kan och vill. Dessa begrepp används för att undersöka hur 

implementeringen av styrdokumenten ser ut för de undersökta lärarna. Även Anders Hanssons 

teori om paradoxer i samband med tolerans och Hanna Kjellgrens genomgång av värden i 

värdegrunden för gymnasieskolan spelar en central roll i arbetet. De viktigaste slutsatserna 

som dras i detta arbete är att alla fyra lärare försöker vara toleranta mot eleverna och släppa 

fram elevernas åsikter även om dessa går emot skolans värdegrund. Däremot är lärarna eniga 

om att när elever begår brott mot yttrandefriheten, framför allt hets mot folkgrupp, måste 

elevernas resonemang brytas. Det uppstår då motsägelse där man å ena sidan ska få säga vad 

man vill men å andra sidan får man bara säga vad man vill inom ramarna för vad som är 

acceptabelt utifrån andra demokratiska värden. 

 

Nyckelord: Implementering, demokratisk paradox, samhällskunskap, tolerans, värdegrund, 

GY11, närbyråkrat, gymnasielärare 
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1. Inledning 

Vi har valt att i detta arbete utgå från det dilemma som lärare ställs inför när man som aktiv 

lärare dels ska värna om de demokratiska värden som finns och ändå lyckas med att agera mot 

odemokratiska värden. Vi menar att det finns en demokratisk paradox i lärarnas uppdrag som 

kan vara svår att förhålla sig till. För att mer konkret visa vad vi menar med denna paradox, 

utgår vi från två artiklar som är publicerade på Sveriges Radios hemsida under 2006. 

Artiklarna handlar om grundskolan Ytterbyskolan i Kungälv. På Ytterbyskolan beslutades i 

mars 2006 att elever som sympatiserar med rasistiska eller nazistiska organisationer och inte 

ändrar sina åsikter, inte ska bli godkända i ämnet samhällskunskap.
1
 Som motivering till detta 

beslut hänvisade skolledningen både till läroplanen och till kursplanen för samhällskunskap.
2
 

Drygt en månad efter den första artikeln publicerade Sveriges Radio ännu en artikel under 

samma tema. Den handlade om att Skolverket hade gett sitt stöd till Ytterbyskolans beslut. 

Anledningen till att Skolverket valde att ge sitt stöd till Ytterbyskolan, var för att de ansåg att 

de bedömer elevernas kunskaper i demokrati och inte elevernas åsikter.
3
 I dessa två artiklar 

kommer ett tydligt dilemma fram: ska man ställa skollagen, styrdokumenten och kursplanerna 

över yttrandefriheten som står med i grundlagen, och därmed är överordnad de tidigare? 

Den demokratiska paradoxen som vi menar finns i lärarnas uppdrag syns om vi tittar närmare 

på styrdokumenten i skolan. Följande är hämtat från gymnasieskolans läroplan: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. […] Utbildningen 

ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

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

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 

gestalta och förmedla.
4
 

 

                                                 
1
 Artikel från: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=825886 (Hämtad 2012-11-28) 

2
 Artikel från: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=825886 (Hämtad 2012-11-28) 

3
 Artikel från: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=853942 (Hämtad 2012-11-28) 

4
 Skolverket 2011:5 (vår kursivering) 
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Det sista stycket ovan är hämtat från värdegrunden i läroplanen och då från vad som benämns 

som Grundläggande värden. Så långt finns det ingen demokratisk paradox att prata om. 

Däremot längre in i värdegrunden under vad som benämns Saklighet och allsidighet kommer 

motsägelser som gör uppdraget mer komplext: 

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara 

saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid klart framgå vem det är som står för dem. 

Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna 

läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.
5
 

Om vi nu jämför det ovanstående citat med det föregående visar sig de demokratiska 

paradoxer som vi menar att lärare måste hantera. Det första citatet sätter gränsen för vad som 

är acceptabelt inom skolan när det kommer till värden och åsikter. Det andra citatet pekar på 

hur viktigt det är att olika åsikter kommer fram, samtidigt som åsikter som strider mot 

läroplanen och skollagen, ska behandlas genom tydliga avståndstaganden. 

Det är den ovanstående paradoxen som väckt vårt intresse för ämnet - svårigheterna i att 

hantera åsikter som strider mot läroplanen och skollagen på ett korrekt sätt. 

1.1 Problem, syfte och frågeställning  

Det specifika problemet som vi tänkt behandla i vår uppsats är paradoxen som kan uppstå i ett 

klassrum då man samtalar kring de ovanstående värdena samt hur lärarna ser på den 

situationen som kan uppstå kring paradoxen. Med en paradox menar vi motsägelser som finns  

i läroplanen men även vilka motsättningar som framkommer när läroplanen omsätts i praktik. 

Vi väljer att behandla de svårigheter som kan uppstå då åsikter uppmärksammas och som 

strider mot läroplanen.  

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur fyra samhällskunskapslärare agerar i 

situationer där åsikter som går i strid med värdegrunden i Gy 11, kommer fram i klassrummet. 

För att uppfylla vårt syfte utgår vi från följande frågeställningar: 

 Hur använder läraren sitt handlingsutrymme som närbyråkrat för att forma 

undervisningen och hur ser implementeringen ut utifrån begreppen förstå, kan och 

vill? 

                                                 
5
 Skolverket 2011:6 (vår kursivering) 
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 Hur ser lärarna på värdegrunden utifrån sig själva och ämnet samhällskunskap? 

 Hur hanterar samt bemöter samhällskunskapslärare situationer där elever uttrycker 

åsikter eller värderingar som strider mot de grundläggande värdena i värdegrunden? 

 Vad är det som ligger till grund för bedömningen av eleverna inom undervisningen om 

demokrati? 

1.2 Disposition  

Detta arbete är indelat i sex kapitel. Dessa sex kapitel är i sin tur indelade i underrubriker. I 

kapitel två presenterar vi tidigare forskning inom området och närliggande områden, som vi 

avser att undersöka. Kapitel tre, teorikapitlet, presentar vi de teorier vi tänkt tillämpa som en 

förklaring på intervjuerna i uppsatsen. De teorier som vi finner centrala för uppsatsen är 

implementeringsteorin, där vi även använder oss av närbyråkrat samt förstå, kan och vill. Vi 

presenterar även vår definition av värde samt begreppet tolerans. Kapitel fyra, metodkapitlet, 

behandlar det tillvägagång sätt vi valt att använda oss av. Inledningsvis börjar med att 

presenta att vår empiri grundar sig på intervjuer. Därefter presenterar vi de åtta problem som 

intervjuaren kan ställas inför då man väljer att använda sig av denna metod. Vidare formuleras 

hur strukturen på intervjun sett ut och presentar urvalet av lärare. I kapitel fem, analyskapitlet, 

analyseras intervjuerna som vi genomfört. Vi presenterar det som intervjupersonerna sagt och 

kopplar det till den teori vi använt oss av i detta arbete. Analysen delas upp så att varje lärares 

svar analyseras var för sig. Kapitel sex, avslutning, delar vi in i två delar. Den första delen 

sammanfattar de analyserade svaren från lärarna genom att de besvarar vår frågeställning. I 

den andra delen presenterar vi våra synpunkter och vår slutsats av detta arbete. Efter dessa sex 

kapitel följer referenslista samt bilagor. 

1.3 Arbetsfördelning 

I kapitel ett, det inledande kapitlet i inledningen författades av Petersson. Han uppdagade att 

det fanns en paradox i värdegrunden. Kapitel Problem, syfte och frågeställning, se kapitel 1.1, 

författades av både Kaikkonen och Petersson, för att båda skulle bli mer insatta i ämnet samt 

vara medvetna om vilken frågeställning samt problematik, som uppsatsen utgår ifrån. Kapitel 

två, tidigare forskning, författades av både Kaikkonen och Petersson där de båda, på vart sitt 

håll började finna forskning som direkt eller indirekt berörde den frågeställning de använt sig 

av.  Kapitel tre, inledningen i teorikapitelet och rubriken Vår definition av värde samt 

figurerna 1.1 och 1.2  i kapitlet har författats och skapats av Petersson. Därefter är resterande 

delar skrivna av Kaikkonen. Det eftersom hon haft tillgång till den aktuella litteraturen. I 
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kapitel fyra, metodkapitlet, skrevs de fyra första rubrikerna kring Intervjuer, Åtta problem som 

intervjuaren ställs inför, Struktur på intervjuer samt Urval av lärarna författade av 

Kaikkonen. Underrubriken på Urval av lärare som heter Lärare, se kapitel 4.4.1, skrevs av 

både Kaikkonen och Petersson. Det eftersom intervjuerna delades upp, Petersson utförde två 

och Kaikkonen två. Den femte rubriken i kapitlet, Analysverktyg, är till mestadels författad av 

Petersson. Kapitel fem, analyskapitlet, har författats av både Petersson och Kaikkonen. Det 

eftersom de båda ville se vilka resultat som gick att utläsa samt att båda ville blir mer insatta i 

arbetet. Dock har Petersson senare skrivit analysdelen mer djupgående. Kapitel sex, 

avslutning, har författats av både Petersson och Kaikkonen. Det eftersom de kunde se olika 

resultat i analysen. Resultaten som uppdagades sammafattades av både Petersson och 

Kaikkonen under rubriken Svar på vår frågeställning, se kapitel 6.1, men utvecklades 

ytterligare av Petersson. Kapitlet Diskussion kring problematiken som kan uppstå kring 

intervjuer är författat av Kaikkonen. Därefter följer litteraturlista och bilagor, dessa två är 

författade av både Petersson och Kaikkonen.  
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som främst berör den frågeställningen vi valt att fokusera på, är en 

rapport författad av Jörgen Johansson och Ulf Petäjä båda lektorer i statsvetenskap, samt 

Anders Brogren som är gymnasielärare i samhällskunskap. I rapporten Gymnasielärares syn 

på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna påverkar undervisningen i demokrati- 

och värdegrundsfrågor
6
 undersöker författarna bland annat hur samhällskunskapslärare i 

gymnasieskolan ”[…] beskriver den egna undervisningsverksamheten gällande demokrati och 

värdegrundsfrågor.”
7
 Bland de viktigaste resultaten i rapporten, pekar författarna på att 

undervisningen i hög grad styrs av den enskilda lärarens intressen. Det är dock viktigt att 

poängtera att denna rapport är liten i omfattningen och därför går det inte att göra anspråk på 

att resultatet är generaliserbart. Författarna menar att studien snarare ska ses som en 

pilotstudie, som ska inspirera till fortsatt forskning inom området. 

Ytterligare forskning som berör vårt ämne är boken Den goda skolan
8
 skriven av Ola 

Sigurdsson, docent i systematisk teologi vid Lunds universitet samt forskare till minnet av 

Torgny Segerstedt vid SCASSS vid Uppsala universitet. I boken diskuterar författaren skolans 

värdegrund som ett viktigt, centralt och debatterat ämne. Inledningsvis skriver författaren 

kring den värdegrund som skall förmedlas och vad den i sig innebär. Lärare skall förbereda 

eleverna på livet som demokratiska medborgare samt vilka skyldigheter respektive rättigheter 

man besitter som en demokratisk medborgare. Därefter skriver författaren kring 

moralfilosofiska traditioner, liberalism, kommunitarism och postmodernism. Vad de i sig 

innebär men även kritiken mot dem. Vidare diskuterar författaren det eviga dilemmat kring 

begreppen kristen tradition och västerländsk humanism. Det gör han utifrån ett 

moralfilosofiskt perspektiv och från de tre senaste läroplanerna. Det resultat Sigurdson 

kommer fram till i boken, är att den diskussion som författaren ägnat sig åt gällande de 

moralfilosofiska traditionerna och läroplanerna, snarare handlar om hur det senmoderna 

samhället ska handskas med den ökade mångfalden.  

Littertur närliggande det ämne vi valt att fokusera på är bland annat forskning skriven av 

Robert Thornberg, som är docent i pedagogik. Han har i en rapport analyserat 13 intervjuer 

med lärare från förskoleklass till de mellersta skolåren.
9
 Intervjuerna var en del av ett 

                                                 
6
 Johansson, Jörgen, Brogren, Anders & Petäjä, Ulf 2011 

7
 Johansson, Jörgen, Brogren, Anders & Petäjä, Ulf 2011: 11 

8
 Sigurdson, Ola, 2002 

9
 Thornberg, Robert,  2008 
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forskningsprojekt om värden och normer i skolan och resultaten redovisades i en avhandling 

som Thornberg var klar med 2006. I rapporten framkommer det att när lärarna reflekterar 

kring var de hämtar sina värden, hänvisar de inte till beteendevetenskapliga, 

utbildningsfilosofiska eller moralfilosofiska teorier.
 
Istället blir det tydligt att det är från de 

personliga erfarenheterna, som lärarna hämtar sina värden, så som från sin egen barndom eller 

sina föräldrar. Det språk som lärarna använder när de reflekterar kring ämnet, har en 

vardagsspråklig karaktär, vilket är karaktäristiskt för icke-professionella yrken. 

Litteratur som även den är närliggande den frågeställningen vi författar kring, är avhandlingen 

Att göra en demokarat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan skriven av 

Anders Broman.
10

 Broman är lektor i statsvetenskap och verksam vid fakulteten för samhälls- 

och livsvetenskaper, Karlstads universitet. Avhandlingens syfte är att bidra med förståelse om 

den demokratiska socialisationsprocessen och särskilt den betydelse som skolan kan ha i 

denna process. Det övergripande resultat som Broman kommer fram till är att undervisning 

kring politik samt demokrati, förväntas ha begränsad påverkan på gymnasieelevers 

demokratiska orientering. Dock kan undervisningen i vissa aspekter, situationer och för en del 

individer ha en positiv effekt angående elevernas demokratiska orientering, till och med en 

väldigt stor effekt. 

 

Unga demokrater. En översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolans 

demokrativärden,
11

 skriven av Joakim Ekman, professor i statsvetenskap, och Sladjana 

Todosijevic. Texten är publicerad för myndigheten för skolutveckling samt för 

forskningsprojektet Young Citizens Program. Publikationen syfte är att ge en översiktlig bild 

av hur kunskapsläget samt den aktuella svenska forskningen kring ungdomar, politik och 

skolans demokratifostrande funktion ser ut. Dels nu men även genom de senaste årtiondena. I 

texten behandlas bland annat socialisation, vad det innebär och hur det har olika ideologiska 

perspektiv. 

 

Från den tidigare forskningen är det framför allt Johansson, Petäjä och Brogrens rapport som 

är intressant för detta arbete. Precis som rapporten presenterar, att undervisningen i hög grad 

styrs av lärarnas egna intressen, vill vi ta reda på vad som styr demokratiundervisningen för 

de intervjuade lärarna. Från Ola Sigurdsons forskning är det slutsatsen att läroplanerna 

                                                 
10

 Broman, Anders, 2009 
11

 Ekman, Joakim  & Todosijevic, Sladjana, 2003 
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handlar om att handskas med det senmoderna samhällets mångfald som är intressant i detta 

arbete. Vi kommer emellertid inte använda Thornbergs, Bromans eller Ekman och 

Todosijevic forskning mer än vad som nämns i detta kapitel. Detta beror på att denna 

forskning är närliggande men vi anser inte att resultaten tillför något till vårt arbete. Överlag 

har det varit svårt att finna forskning kring den frågeställningen vi valt att behandla. Därför 

har vi även presenterat forskning som på ett närliggande sätt behandlar vårt ämne.  
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3. Teori 

Skolan har sedan antikens dagar varit en central institution för värdeförmedling. I Sverige har 

det historiskt varit kristendomsämnet och historieämnet som haft uppdraget att förmedla 

samhällets värdegrund legat på.
12

 Även om det åligger hela skolväsendet, alltså samtliga 

ämnen, att utgå från skolans värdegrund
13

 är det idag främst samhällskunskapsämnet som har 

detta uppdrag.
14

 

Sedan skolan decentraliserades i början av 1990 talet, har lärarens roll förändrats markant. 

Läraren har idag större frihet i sitt arbete vad gäller den pedagogiska verksamheten än vad 

fallet var innan decentraliseringen. Arbetet som lärare har alltså de senaste två decennierna 

ändrats från detaljstyrning från centralt håll, till att varje lärare själv styr sin verksamhet.
15

 

Detta leder till att läraren i många fall står ensam inför beslut som rör värdefrågor. Det finns 

inga specifika regler som på ett tydligt sätt hjälper lärare i sådana situationer.
16

 

Nedan går vi igenom vilka utgångspunkter vi har i detta arbete och vilka definitioner vi 

använder oss av. 

3.1 Implementering  

Själva innebörden av implementering är genomförandet av diverse politiska beslut.
17

 Allt som 

oftast uppstår det implementeringsproblem. Med detta menas att de politiska beslut som tas, 

inte genomförs så som beslutsfattarna önskar. Med ovanstående formulering menar vi att 

besluten bör genomföras enligt beslutsfattarens ändamål. Förtydligat så skall politikerna styra 

och förvaltningen, exempelvis skolan, skall genomföra. Anledningen till ovanstående beror på 

den demokratiska teorin som innefattar följande: ”Demokrati innebär att medborgarna, eller 

deras valda företrädare, under fri åsiktsbildning fattar de grundläggande politiska besluten, 

varvid majoritetsregeln gäller. Demokratin förutsätter vidare att förvaltningen respekterar och 

följer de folkvaldas beslut”. 
18

  

Det finns två olika aspekter av styrning dels reliabilitet men även rationalitet. Den första av 

dessa två avser i vilken grad verkställaren handlar med beslutsfattarens styrning. Den andra 
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behandlar i vilken grad de mål som beslutsfattaren haft uppnås.
19

 Helt enkelt: gör 

verkställaren det jobb som förväntas av dem? 

3.1.1 Närbyråkrat 

I allt fler texter som behandlar lärare och skolan, benämns läraren som närbyråkrat. Det är 

även något som vi kommer att utgår ifrån.  Men vad menas med en närbyråkrat?  

Närbyråkrat, eller den engelska termen street-level bureaucrats, är en teori lanserad av 

Michael Libsky, 1980, professor i statsvetenskap vid MIT. Teorin grundar sig i de personer, 

som mer eller minde arbetar med människor av något slag. Exempel på det är områden så som 

skolan, sjukvården samt socialtjänsten.
20

 Huvudtesen i teorin grundar sig i att de personer som 

arbetar med människor, har så pass stort handlingsutrymme/handlingsfrihet, att det är de som 

utformar politiken inom sitt område och inte de tänka politikerna. Något annorlunda 

formulerat skulle man kunna säga att politiken utformas när de professionella arbetarna möter 

de så kallade servicemänniskorna (elever, patienter och klienter).
21

 Sammanfattningsvis kan 

vi säga att närbyråkraterna arbetar med människor. Det förutsätter att närbyråkraterna tar 

individuell hänsyn till de brukare/klienter, elever eller patienter de skall tjäna. Men även att 

närbyråkraterna i sig har den sakkunskap som krävs för att de skall kunna sköta sitt 

professionella arbete.
22

  

3.1.2 Förstå, kan och vill 

Vid en del tillfällen fungerar inte implementeringen så som den är tänkt. Då uppstår det ett 

implementeringsproblem. Det är när ett politiskt beslut inte genomförs på det sätt som 

beslutsfattaren avsett.
23

 För att kunna förklara varför de bristande styrningsfelen uppstår, kan 

det vara en god idé att rikta uppmärksamheten mot personenen som skall förverkliga de 

politiska besluteten, med andra ord tillämparen.
24

  

Man brukar då samtala kring begreppen förstå, kan och vill. ”Förstå” innebär att beslutet som 

kommer till tillämparen skall vara entydligt.
25

 Det skall vara begriplig för tillämparen för att 

denna skall kunna genomför det. Därefter följer ”kan” som innebär att tillämparen måste 
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tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra de politiska besluten. Det kan röra sig 

om lokaler, personal, pengar osv. De ovanstående begreppen är dock beroende av att 

tillämparen faktiskt ”vill” genomföra de beslut som han eller hon blir tilldelad att utföra.
26

 

Sammanfattningsvis kan man påstå att de två ovanstående begreppen, förstår och kan, är 

beroende av att tillämparen faktiskt vill genomföra besluten som tilldelas honom eller henne. 

 

Förstå Kan Vill 

 Entydighet i 

styrdokumenten 

 Tolkning av 

lärarna 

 Resurser som 

lärarna har att 

tillgå 

 Möjligheter att 

genomföra 

implemente-

ringen 

 Lärarens 

personliga vilja 

att genomföra 

implemente-

ringen 

Figur 1.1. I figuren framgår vad som ingår i begreppen förstå, kan och vill. 

3.2 Vår definition av värde 

För att förstå vårt resonemang kan det vara en god idé att gå igenom vilken definition av 

värde vi använder oss utav. När vi använder oss av ordet värde menar vi, precis som filosofie 

doktorn och universitetslektorn i statsvetenskap Hanna Kjellgren,
27

 att värde är ”[…] något 

som uppfattas som gott eller ont och som kan ligga till grund för hur relationer i samhället bör 

ordnas.”
28

 Kjellgren gör även en indelning av olika värden i individualistiska värden och 

kollektivistiska värden.
29

 För att vi ska kunna undersöka vilka värden det är som lärarna 

framhåller i de intervjuer vi genomför, använder vi oss av denna indelning. Nedan finns en 

figur med denna indelning som vi hämtat från Kjellgren.
30

 Figuren utgår endast från 

Kjellgrens figur vilket innebär att vi har modifierat den något. Vi har enbart tagit bort delar, 

och alltså inte lagt till något, av Kjellgrens figur eftersom det i originalfiguren även var med 

värden som låg utanför värdegrunden men som stod med i läroplanen. Kjellgren utgick 

dessutom från Lpo 94 och Lpf 94,
31

 medan vi utgår från Gy11. Anledningen till att vi inte lagt 
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till något är att det i Gy11 förmedlas samma värden som i Lpo 94 och Lpf 94 under 

värdegrunden. 

Individualistiska 

värden 

Kollektivistiska värden 

Liberal demokrati Demokrati Traditionella och övriga 

 

 Människors lika värde 

 Aktning för varje 

människas egenvärde 

 Individens frihet och 

integritet 

 Tolerans 

 Människolivets 

okränkbarhet 

 

 Demokrati (allmänt, 

innehåll/beslutsform) 

 Jämställdhet mellan 

kvinnor och män 

 Solidaritet med svaga 

och utsatta 

 

 

 

 

 

 Kristen tradition 

 Västerländsk 

humanism 

 Människolivets 

okränkbarhet 

 Respekt för 

gemensam miljö 

Figur 1.2. Individualistiska och kollektivistiska värden i läroplanen (Gy11) under 

värdegrunden. Figuren är en bearbetning av Hanna Kjellgrens figur med indelningen av 

värdena i gymnasieskolans värdegrund.
32

 

De flesta värden som uttrycks i värdegrunden, är värden som de flesta av den svenska 

befolkningen håller med om. Detta till trots är det inte helt okontroversiellt att använda en 

värdegrund i den svenska skolan. Att det kan uppfattas som kontroversiellt att ha en 

värdegrund i den svenska skolan, beror på att frågan väcks om det är förenligt med en liberal 

demokrati att förmedla vissa värden och förkasta andra. Även frågan om vilka värden som hör 

hemma i en värdegrund väcks.
33

 Just sådana frågor debatterades i riksdagen när 

värdegrundsuppdraget utformades. Det har lett till kompromisser mellan traditionellt 

konservativa åsikter och liberaldemokratiska åsikter i värdegrunden.
34

 I diverse politiska 

beslut, som bland annat skolans läroplan, kan man finna en viss vaghet och motstridighet. 

Anledningen till att målen ibland kan innehålla vaghet samt motstridighet beror på att det 

finns en inbäddad konflikt i dem. Det är inte alltid man har möjlighet att fastställa ett måls 
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entydlighet.
35

 Vagheten i sig kan även ses som en form av resultat i den förhandlingsprocess 

som har ägt rum. Resultatet blev, en enighet kring målen men kostanden för det resultatet blev 

en viss oklarhet i målen.
36

 Även en vaghet i styrningen kan ge tillämparen läraren, läkaren, 

socialarbetaren, handlingsutrymme eller frihet att hantera oförberedda situationer, som inte 

beslutsfattaren kan förutse då man fastställt styrningen.
37

   

3.3 Tolerans 

För att beskriva och förklara begreppet tolerans har vi valt att utgå från Anders Hanssons bok 

En teori om tolerans från 2008. Hansson har studerat praktisk filosofi i Stockholm och har 

skrivit om tolerans i svenska och internationella filosofiskrifter. 

En central fråga som boken behandlar är: ”Är vi kapabla att tolerera sådant vi verkligen finner 

omoraliskt eller ogillar?”
 38

 Svaret på frågan är helt individuellt men problemet tycks ändå 

vara att vi människor har svårt att förhålla oss toleranta till problemen, som handla om det 

som vi anser vara moraliskt fel samt ting och situationer som vi ogillar.
39

 Detta är vi 

intresserade av att ta reda på genom uppsatsens gång. Griper lärarna in i situationer som de 

anser vara omoraliska eller låter dem det enbart passera förbi?  

Innan vi går över till att definierar vad tolerans innebär bör det förtydligas att det som man 

håller sig tolerant till är framförallt andra människornas handlingar, levnadsätt, idéer och 

åsikter.
40

  

3.3.1 Definition tolerans 

Den generella definitionen av tolerans innebär i praktiken att en individ låter bli att hindra och 

reglera andra människors handlingar, värderingar, åsikter, uppfattningar osv.
41

 För att vara 

tolerant, måste individen ifråga inte enbart göra ovanstående utan denne måste även finna det 

som diskuteras omoraliskt och osmakligt.
42

  

Hansson skriver att det finns två sätt att definiera tolerans på. Den ena är den snäva 

definitionen och den andra är den vida definitionen. Den snäva definitionen kring tolerans 
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beskrivs på följande sätt: ”Tolerans innebär att en agent underlåter att ingripa i något för att 

han finner att det finns skäl för att inte ingripa i något han finner omoraliskt”.
43

 Den vida 

definitionen kring tolerans skrivs på följande sätt: ”Tolerans innebär att en agent underlåter att 

ingripa i något för att han finner att det finns skäl för att inte ingripa i något han finner 

omoraliskt eller som han ogillar”.
44

 Som vi ser av ovanstående citat, är det i den sista 

meningen ”någon som han ogillar” som är skillnaden mellan den snäva och den vida 

definitionen av tolerans. Den vida definitonen innehåller allt från vad en individ ogillar till det 

som han eller hon anser vara omoraliskt. 

3.3.2 Baksidan av tolerans 

Det är viktigt att förstå att tolerans är en kostsam sak för alla. För det första får vi inte ta till 

vilka medel som hels för att uppnå de mål som vi eftersträvar. För det andra så kan tolerans 

faktiskt hota de mest grundläggande värden som vi har. Detta eftersom staten inte skyddar det 

vi värderar. För det tredje så kommer den omfattande friheten som finns, att medföra att en 

del människor blir förargade, äcklade eller till och med frustrerade av vetskapen att det finns 

människor som tillhandahåller friheten att leva och tycka som de vill.
45

 

3.3.3 Paradoxer  

Definitionen och innebörden kring tolerans brukar vara ganska paradoxal. En paradox som 

kan uppstår kring tolerans är om man är tolerant mot de intoleranta. Det finns då en risk att de 

intolerantas idéer frodas samt att de får ett fastare grepp.
46

 Om man är intolerant mot de 

intoleranta så har man redan handlat intolerant. Det innebär att man har frångått sin toleranta 

utgångspunkt samt att man förtrycker en grupp, som man inte delar samma tankar och 

värderingar med.
47
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3.3.4 Varför finns tolerans? 

Tolerans behövs för att hantera konflikter kring grundläggande värdefrågor och åsikter samt 

för att kunna reglera andra människors oliktänkande beteenden och deras åsikter.
48

 Hansson 

skriver att den främsta anledningen till att olika skillnader i värdefrågor kan leda till konfliker, 

beror på att de rör sådant som är viktigt eller meningsfullt för människor.
49

 

3.3.5 Hur länge skall man förhålla sig tolerant? 

Som vi ser ovan är tolerans ett begrepp som kan vara ytterst svårtolkat och det ingår en del 

paradoxer i själva begreppet. Frågan som uppstått då vi skrivit kring begreppet, är följande: 

hur länge skall individer förhålla sig toleranta? 

För oss blir det naturligt att begreppet tolerans är sammankopplat med 

yttrandefrihetsgrundlagen.
50

 I 1 kapitlet 1§ kan man läsa följande: 

                  Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i 

ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt 

filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, 

åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.[…] 
51

 

Som vi kan avläsa, innebär yttrandefrihet att varje människa har rätt att genom tal, skrift och 

bild hysa en åsikt, uttrycka sin åsikt samt att få bilda opinion.
52

 En av demokratins viktigaste 

byggstenar är just yttrandefrihet. 

Tolerans däremot innebär ”att en individ låter bli att hindra samt reglera andra människors 

handlingar, värderingar, åsikter, uppfattningar osv”, se kapitel 3.3.1. Här ser vi sambandet 

mellan att vara tolerant och att låta yttrandefrihetsgrundlagen ha sin gång. Om 

yttrandefriheten skall kunna råda, bör människor i samhället vara toleranta kring andra 

människors åsikter.  

Men för att svar på ovanstående fråga bör man vara tolerant fram tills det att sker ett brott 

mot yttrandefriheten. Detta brott kan bland annat vara hets mot folkgrupp, förtal, olaga hot 
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eller uppvigling.
53

 Här slutar automatiskt yttrandefriheten och därför, enligt oss, bör även 

toleransen upphöra.   
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4. Metod 

4.1 Intervjuer 

Som empiri har vi valt att utföra intervjuer på fyra lärare. Två av dem kommer från nordvästra 

Skåne och två av dem från mellersta Halland. Anledningen till valet av intervjumetod är att 

intervjuutsagorna anses ha en stabilare grund för att få en god kvalitativ forskning.
54

 Det är 

ovanstående som uppsatsen i fråga grundar sig på. Intervjufrågorna skall förhoppningsvis ta 

fram de individuella erfarenheterna, som våra intervjupersoner har samt deras individuella 

åsikter kring frågorna.  

Kvalitativ forskning har blivit vanligare i den nya och aktuella samhällsforskningen och till 

större del bygger på intervjumetoder.
55

 Anledningen till att vi har valt att använda oss av 

intervjuer, beror till stor del på det som Alvesson skriver i boken Intervjuer-genomförande, 

tolkning och reflexivitet
56

. Han menar att kvalitativ forskning, så som användandet av 

intervjuer, möjliggör och tar hänsyn till undersökningspersonernas erfarenheter, iakttagelser 

samt innehåller rikare beskrivningar 
57

 än vad många andra tillvägagång sätt gör. Självklart är 

vi medvetna om de nackdelar som finns och som kan uppstå av användandet av intervjuer. 

Nackdelen med intervjuer kan vara att intervjuaren förenklar och idealiserar 

intervjusituationen samt att intervjuaren tror att intervjupersonen är en kompetent och 

moraliskt sanningsägare.
58

 Detta tyder på att intervjuaren måste ha ett källkritiskt 

förhållningsätt då han eller hon utför  intervjuerna.  

För att nå bästa resultat, då man väljer att utföra intervjuer, bör man göra upprepade 

intervjuer, kontrollera konsistensen samt ge intervjuaren möjlighet att reflektera över vad han 

eller hon sagt under intervjun.
59

 Det är dock något som vi inte har möjlighet att genomföra i 

vår uppsats, främst på grund av tidbrist och platsbrist. 

4.2  Åtta problem som intervjuaren ställas inför. 

Ytterligare en modell som är viktig att tänka på då man genomför intervjuer är Alvessons 

modell som behandlar åtta så kallade alternativa förståelser eller metaforer (tankebilder).
60

 De 
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åtta, som kommer att presenteras nedan, utgör diverse förståelser för hur intervjun bör 

betraktas.
61

 De olika metaforerna lägger vikten vid diverse element eller centrala problem som 

intervjupersonen måste förhålla sig till samt i en del avseenden även lösa.
62

 De åtta 

metaforerna är: 

1. Intervjun som lokal prestation.
63

 Innebär det sociala problemet att handskas med den 

mellanmänskliga relationen, som uppstår då intervju äger rum, samt det komplexa 

samspel som uppstår i den icke rutinerade situationen som intervju är.
64

 De intervjuade 

försöker i en del avseenden skapa en viss ordning eller strukturera upp situationen.
65

  

2. Den givna situationen ramas in, intervjun etablerar och håller fast vi en handling.
66

 

Men andra ord det kognitiva problemet med att ta reda på vad situationen egentligen 

skall behandla.
67

 Ovan behandlar vad den intervjuade egentligen tycker om det som 

forskaren syssla med, vad forskaren har för avsikter och hur hon eller han hade tänkt 

använda materialet.
68

  

3. Att styra in intervju på ämnet, intervjun som identitetsarbete
69

. Problematiken kring 

identitetskapande. Man åberopar en egen identitet i intervjun som är sammanhängande 

och relevant samt behaglig för en själv.
70

 Det är något som färgar hela intervjun och 

det gäller både för intervjuaren samt intervjupersonen.
71

  

4. Att följa regler och utnyttja resurser för produktion av berättelser, intervjun som 

anpassning till ett kulturellt skript.
72

 Problemet som uppstår kring hur man skall 

uttrycka sig kring olika fenomen så som exempelvis kring normer, den kognitiva 

osäkerhet som kan uppstå
73

 samt metaforer som är tillåtna att använda.  

5. Att berätta moraliska historier och bekräfta sig själv, intervjun som intrycksstyrning.
74

 

Den nackdel eller fördel intervjun kan ge gällande att bevara samt förstärka prestigen 
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och värdigheten
75

 som uppstår i intervjusituationer. Speciellt om intervjusituationen 

handlar om prestation och prövning.
76

     

6. Intresse och makt, intervjun som politisk handling.
77

 Problematiseringen kring att 

utveckla intresse för att intervjupersonen skall bli aktiv och delta i intervjun.
78

 

7. Att med språkets hjälp snickra till berättelser, intervjun som plats för 

konstruktionsarbete.
79

 Ovan rör språket och språkbrukets natur. Där är det viktigt att 

skilja mellan två aspekter. Den första är att språket har begränsade möjligheter att 

spegla verkligheten som råder utanför språket. Den andra innebär att man använder 

språket för produktiva syften. Men andra ord intervjupersonen vill övertyga eller 

framstå som intressant.
80

  

8. Språket konstruerar intervjupersonen, intervjun som diskursivt maktspel.
81

 Problemet 

kring det förutbestämda och det oberoende. Att det finns någon form av makrodiskurs 

som är närvarande i bakgrunder och som påverkar intervjupersonen.
82

  

4.3 Struktur på intervjuer  

Som modell samt förklaring på hur intervjuerna har ägt rum, har vi använt oss av Alvessons 

fyra olika ståndpunkter, struktur, storlek, kommunikationsmedium och kategori.
83

 Vår 

struktur kring intervjuerna har varit att vi valt att använda oss av en så kallade löst 

strukturerade intervjuer. Den främsta anledningen till det är att vi inte ville begränsa våra 

intervjupersoner i sina uttalanden i diverse frågor. Gällande storleken på intervju har vi valt 

att genomföra enskilda intervjuer med våra intervjupersoner. Det främst för att de skulle 

känna att de kunde uttrycka sig på ett för dem naturligt sätt och att de inte skulle känna sig 

påverkade av andra intervjupersoners tankar och värderingar. Det är något som kan inträffa då 

man använder sig av bland annat gruppintervjuer. Kommunikationsmediet består av att vi 

valde att träffa våra intervjupersoner ansikte mot ansikte. Detta för att skapa en 

trovärdighetskänsla och förtroende. Slutligen, den kategorin av människor vi valde att 

intervjua, är aktivt arbetande lärare. Vår frågeställning är även den anpassad till praktiskt 

verksamma lärare.  
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4.4 Urval lärare 

Urvalet kring lärare har skett utifrån ett så kallat icke sannoliksurval. Anledningen är att vi 

varken har plats eller tid att låta alla aktivt arbetande samhällskunskapslärare i Sverige delta i 

vår undersökning. Inom icke sannoliksurval har vi valt att använda oss av 

bekvämlighetsurval. Det innebär att man gör en intervju med en person som man tidigare är 

bekant med. Det kan röra sig om en kollega eller en vän.
84

 Vi tog i första hand kontakt med 

samhällskunskapslärare vi kommit i kontakt med tidigare i vår utbildning, samtalade med dem 

via mail och frågade om de skulle kunna tänka sig att medverka i en intervju. Därför är en del 

lärare från mellersta Halland och en del från nordvästra Skåne. Innan intervjun skickade vi vår 

uppsats inledning som ett bifogat dokument till dem för att de skulle få en uppfattning om vad 

intervju skulle kunna tänkas handla om.  

4.4.1 Lärarna 

Här följer en kort presentation av de lärare som vi intervjuade: 

Hans har arbetat som lärare i ungefär 8-9 år. De ämnen som Hans undervisar i är 

samhällskunskap samt historia. De klasser han förnärvarande undervisar är enbart 

högskoleförberedande klasser. 

Fredrik har arbetat som lärare i 27 år. Ämnena som han undervisar i är historia, 

samhällskunskap, religion och sociologi. De klasser som Fredrik undervisar är både 

högskoleförberedande och yrkesförberedandeklasser.  

Rolf har arbetat som lärare i 32 år och undervisar i ämnena samhällskunskap, marknadsföring 

och rättskunskap. Rolf undervisar i högskoleförberedande klasser. 

Ulf har arbetat som lärare i 33 år och undervisar i ämnena samhällskunskap och historia och 

har även behörighet för att undervisa i psykologi. Ulf undervisar i högskoleförberedande 

klasser. 
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4.5 Analysverktyg  

Som analysverktyg väljer vi att utgår från ett hermeneutiskt synsätt. Dock kommer vi inte 

använda oss av hermeneutiken mer än så. Med ett hermeneutiskt synsätt menar vi att vi inte är 

intresserade av hur världen är utan hur den tolkas.
85

 Närmare bestämt: vi är inte intresserade 

av att få reda på hur Gy11s värderingar och styrdokument är utan hur Gy11s värderingar och 

styrdokument tolkas av de intervjuade lärarna. 

Vår analys kommer att inledas med att vi presenterar intervjuerna. Lärarnas svar analyseras 

var för sig. Under presentationen av lärarna och deras utsagor kommer vi att väva in teori i 

form av implementeringsteori (se kapitel 3.1), teori kring värden i värdegrunden (se kapitel 

3.2) samt teori kring tolerans (se kapitel 3.3). Avslutningsvis efter varje intervjupresentation 

kommer vi att summera ihop dem utifrån begreppen förstå, kan och vill. Anledningen till 

ovanstående beror på att vi vill föra en form av dialog med läsaren, där han eller hon kan se 

vad vi upptäckt samt de slutsatser vi dragit då vi intervjuade lärarna. Vi väljer att använda 

teorin som en form av förklaring till det som vi kommit fram till då vi intervjuat lärarna. Det 

blir även lättare för läsaren att följa vårt resonemang om vi väljer att lägga upp det på 

ovanstående sätt.  Ytterligare anledningar beror dels på tidbrist samt utrymmesbrist.  

Vi har delat in varje intervju i sju olika delar, varje del analyseras med olika delar av teorin 

som pressenterats i teorikapitlet. Indelningen i dessa delar utgår från de frågor som vi ställde 

under intervjuerna och de teorier som då var kopplade till dessa frågor. Den första delen som 

vi delat in analysen i kallar vi för Närbyråkrat. Till denna del har vi kopplat lärarens svar till 

den teori om implementering som vi pressenterat och då framförallt teorin kring närbyråkrati. 

Den andra delen har vi valt att kalla för Värdemotsättningar i styrdokumenten. Till denna del 

har vi kopplat teorin som pressenterats om värden i värdegrunden. Denna teori kopplas även 

ihop med den tredje och den fjärde delen av analysen. Den tredje delen har vi valt att kalla 

Viktiga värden inom samhällskunskapen och den fjärde delen Vad diskuteras i 

demokratiundervisningen. Den femte delen kallar vi för Hur hanteras knepiga situationer? 

och i denna del kopplar vi svaret till teorin om tolerans. I den sjätte delen, som vi valt att kalla 

Var ska eleverna bedömas? kopplar vi svaren till dels teorin om tolerans och dels till teorin 

om närbyråkrati. I den sjunde och avslutande delen ger vi, utifrån helhetsbilden av de svaren 

vi har fått, en analys utifrån den delen av implementeringsteorin som kallas för förstå, kan och 

vill. Denna avslutande del har vi kort och gott valt att kalla för Sammanfattning. Lärarnas svar 
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finns med i analysen i form av citat, som vi anser sammanfattar deras svar och utifrån dessa 

citat visar vi på vilket sätt teorierna kommer fram i svaren. Vi har emellertid analyserat en 

större del än de citat som vi visar i analysen men på grund av plattsbrist och hanterbarhet, har 

vi valt att enbart ta med vissa delar av svaren i form av citat. Vill man läsa hela intervjun finns 

samtliga intervjuer transkriberade hos författarna. 

Slutligen tänkte vi, utifrån de lärare vi intervjuat, presentera en del idéer på hur de problem 

som vi kommit fram till kan lösas, eller hur de bör uppmärksammas.  
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5. Analys 

5.1 Analys av Hans 

5.1.1 Närbyråkrat 

Hans besvarar frågan om hur han lägger upp sin undervisning på följande vis: 

Grundläggande är att det skall försöka vara någon form av variation. […] 

[…] Variation, inte så mycket grupparbeten. Ju äldre eleverna bli, mer och mer analysfrågor, att själv 

söka information. 

 

Variationen som Hans pekar på, är möjlig genom det handlingsutrymme han har som lärare 

och att han kan utforma undervisningen på det sätt som han tycker är bekvämt och som passar 

eleverna. Det tyder på att Hans tar individuell hänsyn till eleverna då han använder sig av en 

varierad undervisning samt att han tillhandlahåller så pass mycket sakkunskap för att kunna 

sköta sitt jobb professionellt.  

5.1.2 Värdemotsättningar i styrdokumenten 

På frågan om det finns motsägelser i styrdokumenten svarar Hans: 

Jag har förstått att det finns en rent logisk skollag hela vägen ner, saker skall bara stå på ett ställe. Att 

det skall vara en styrkedja. Problemet är att det är jättesvårt att titta på alla delarna samtidigt. För då 

blir man hur splittrad som helst. Och jag är fullt medveten att om jag har en samhällsklass ska jag titta 

på programmålen för dem. Har jag sedan en handelsklass ska jag titta på deras programmål. Osv. 

Problemet blir att man blir så splittrad. Det går inte att hålla det fullt ut. Att man skall följa alla 

programmålen samtidigt i olika klasser. Den infärgningen, om man nu kan kalla det de, är 

superproblematisk.  

Svaret ovan går inte att koppla till teorin kring värden, Hans börjar istället samtala om hur de 

olika programmålen gör honom splittrad i sin arbetsutövning. Uttalandet pekar på att Hans 

anser att styrdokumenten är utformade på ett sätt som gör att de är svårbegripliga. 
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5.1.3 Viktiga värden inom samhällskunskapen 

Följande anser Hans är de värden som är viktigare för samhällskunskapen att behandla än för 

andra ämnen: 

Det som man tar upp och som det står om väldigt tydligt är mänskliga rättigheter och demokrati. 

Mänskliga rättigheter kommer in hela tiden och man har förtydligat mänskliga rättigheter på ett sätt 

eller att man la till det till samhällskunskap 1b. Man har även lagt till folkrätten i krig. Att man får ett 

internationellt perspektiv på det. På något sätt tar de upp mänskliga rättigheter som en värdegrund. 

Men värdegrunden är ett otroligt komplicerat begrepp, för vems värdegrund gäller det? Hells Angels 

värdegrund ser inte likadan ut som min. Vad innefattar värdegrunden? Det kan vara lite komplicerat. 

Men demokrati och mänskliga rättigheter är de central i värdegrunden. Men mänskliga rättigheter 

tycker jag personligen är viktigast.  

Hans visar att det är viktigt att lyfta både individuella värden genom att ta upp mänskliga 

rättigheter och även kollektiva värden genom att behandla demokrati i sin helhet, se figur 1.2 i 

kapitel 3.2. Det är dock osäkert vad Hans menar när han samtalar kring demokrati, eftersom 

mänskliga rättigheter ingår i de demokratiska värdena. Dock benämner han dessa som skiljt 

från demokrati i sitt svar. Hans ger även här uttryck för att styrdokumenten kan vara 

svårtolkade när han nämner värdegrunden som ett komplicerat begrepp. 

5.1.4 Vad diskuteras i demokratiundervisningen 

Hans svarar följande på frågan om vad han tar upp i undervisningen om demokrati: 

[…] Jag brukar börja med demokrati. Och det jag försöker göra med begreppet demokrati är att 

utveckla det, att det inte enbart är ett sätt att fatta beslut på utan att det även innefattar mänskliga 

rättigheter. Och att man problematiserar kring begreppet demokrati vilket är väldigt svårt. Hur man 

skall respektera minoriteterna. 

[…] Vi kanske inte kommer in på det så specifikt, men det är ju ett, givetvis kommer man in i det men 

inte så specifikt som ni tar upp i er Inledning. Men det är lite det där som han Voltaire säger: jag 

behöver inte hålla med om det du säger men jag skall slåss för att du ska få säga det. Och det är det 

som är en central punkt i demokratin, att det ska få finnas en pluralism, annars är det inte demokrati. 

 

Här tar Hans upp både individuella värden genom att peka på mänskliga rättigheter så som att 

respektera minoriteter. Han tar också upp kollektiva värden då han talar om pluralism från ett 

demokratiskt synsätt, se figur 1.2 i kapitel 3.2. Han använder även Voltaire som ett sätt att 

motivera vad som lyfts fram i undervisningen samt poängterar hur viktigt det är.    
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5.1.5 Hur hanteras knepiga situationer? 

Hans svarar att han bemöter rasistiska och kränkande åsikter på följande sätt: 

 

Ibland kommer det ut saker som är ogenomtänkt och som ska försöka att vara någon skämt eller något 

liknande. Då kanske man inte tar upp det. Det är dock allvarligt att det kommer på den nivån. Man få 

då förklara, eftersom man är i en offentlig miljö, då kommer den där hets mot folkgrupp lagstiftningen 

in. Och är det då inte tillåtet i den månen får man förklara det då. Men jag tror aldrig att det har hänt. 

 

[…] Eftersom yttrandefriheten finns men dock finns det andra lagar med. 

 

Hans visar i svaret att han är tolerant, se snäv definition av tolerans i kapitel 3.3.1, då det 

gäller elevers åsikter, som är ogenomtänkta och som menas på skämt. Skulle någon elev yttra 

sig rasistiskt hänvisar Hans till lagstiftning som går in och reglerar vad som får och inte får 

yttras. Här visar sig paradoxen som finns med tolerans, se kapitel 3.3.3, om läraren inte väljer 

att gå in så kan åsikterna frodas samt att de får ett fastare grepp. Något som även blir tydligt 

genom Hans utsaga, är att han är medveten om hur långt yttrandefrihetslagen gäller. När 

eleverna stiger över den gränsen måste Hans bryta in. Som författas i kapitel 3.3.5 så upphör 

toleransen när eleverna stigit över de gränser som gäller yttrandefriheten, det kan vara, precis 

som Hans utsaga säger, när det rör hets mot folkgrupp.  

5.1.6 Var ska eleverna bedömas? 

Hans besvarar frågan om hur elever ska bedömas i samhällskunskap på följande sätt: 

Det är ju den frågan kring att tillämpa demokratiska principer. Åtminstående står det tidigare, och att 

det är ju det att, på att man ska bedöma det som skall vara bedömningsunderlag. Och det är ju, jag har 

inte ställts inför det, så därför har jag inte funderat på det. Om bedömningsunderlaget bryter mot de 

kunskapskrav och de bitarna då är det underkänt. 

Hans är tolerant, se snäv definition av tolerans i kapitel 3.3.1, så till vida att han anser att 

bedömningen enbart kan utgå från bedömningsunderlaget. Därmed väger Hans inte in något 

som sker utanför en bedömningssituation. 

5.1.7 Sammanfattning 

Hans förstår delvis innebörden av värdena i styrdokumenten. Vi grundar det på att han delar 

på mänskliga rättigheter och begreppet demokrati som om de vore skilda från varandra. Dock 
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finner han en problematik kring programålen i form av att han känner sig splittrad inför olika 

programmål. Detta gör att han anser att det kan vara problematisk att följa dessa.  

Eftersom Hans varierar undervisning och eleverna får söka information på egen hand i takt 

med att de blir äldre, anser vi att de resurser som behövs för att uppfylla implementeringen 

finns. Ytterligare ett argument för det är följande: 

Nu har årskurs 1 fått datorer och det innebär att man kan utnyttja datorerna på ett sätt. Dock har vi väl 

inte hittat de bästa metoderna på hur man ska använda dem på bästa sätt. 

Även om lärarna inte vet de bästa metoderna för att utnyttja datorerna på bästa sättet finns 

resurserna där. Utifrån begreppet vill, menar vi att Hans vill genomföra den implementering 

som är avsett för läraryrket och att han på bästa sätt, ifrån den erfarenheten han 

tillhandlahåller, gör det.  

5. 2 Analys av Fredrik 

5.2.1 Närbyråkrat 

Fredrik besvarar frågan om hur han lägger upp sin undervisning på följande vis: 

Den går väl inte till på något speciellt sätt. Jag är väldigt skeptisk till alla de här idéerna som kommer, 

även om man kan plocka grejor från dem. Och så är jag inte så imponerad av folk som har kommit på 

någon sorts metod som man sen skall implementera i klassrummet. På mina lektioner går vi ibland 

igenom något övergripande och sedan slänger man ut frågeställningar och diskussioner. 

Fredriks utformning av lektionerna framställs som att han inte utnyttjar det handlingsutrymme 

som en närbyråkrat har till sitt förfogande. Det framgår genom att han inte reflekterar över hur 

utformningen går till. Fredrik tar inte hänsyn till elevernas olika individuella 

inlärningsprocesser då han inte använder sig av en varierad undervisning. Dock framgår det 

utifrån utsagan att Fredrik tillhandahåller den sakkunskap som krävs av en 

samhällskunskapslärare men att han inte använder den till fullo i din undervisning.  

5.2.2 Värdemotsättningar i styrdokumenten 

På frågan kring motsättningar i styrdokumenten svarar Fredrik följande: 

Betygskriterierna, de är otydliga och komplicerade. Man kan inte följa dem, det är ingen som vet hur 

man ska följa dem. Vilket är märkligt. Det är svårare att få ett A nu än det var att få ett MVG. Det är 

hårdare än innan. Det är så hårt att det blivit omoraliskt.[…] 
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[…] Sen har de kastat in en massa nya ämnen nu med som inte skulle behöva vara ensamma, några av 

dem skulle de kunna ligga under samhällskunskapen.  

Fredrik lyfter fram att betygskriterierna är för svåra för att eleverna ska klara av de högre 

betygen. Han diskuterar däremot inte om det finns någon motsättning som involverar något 

med värden. Det menar vi innebär att Fredrik inte ser några sådana motsättningar i 

styrdokumenten. Fredrik lyfter dock fram svårigheter med styrdokumenten i allmänhet så som 

att de är otydliga. 

5.2.3 Viktiga värden inom samhällskunskapen 

Följande anser Fredrik är de värden som är viktigare för samhällskunskapen att behandla än 

för andra ämnen: 

Skolan ska stå för demokratiska och jämnlikhet, soldaritet och sådan. Självklart ska skolan det men 

det gör den inte. Vi vill ju inte stå för solidaritet, vi vill inte stå för jämlikhet i realiteten.[…] 

[…]När man genomför sådan politik och sen slänger fram ett högtidstal så kan man inte ta det på 

allvar.[…] 

[…]Begreppen i värdegrunden är viktiga men då måste man mena allvar med dem.[…] 

[…]Tolerans och sådant står under yttrandefrihet. Yttrandefriheten står över värdegrunden. 

Värdegrunden stryper ju den här. Hit men inte längre.  

Fredrik svarar inte specifikt på frågan vilket gör det problematiskt att analysera den. Däremot 

ger hans utsaga svar på vad han anser att skolan generellt ska stå för. De demokratiska värden 

som han lyfter fram är jämlikhet, solidaritet och yttrandefrihet. Bland de värden han lyfter 

fram finns då både individualistiska värden och kollektivistiska värden, se figur 1.2 i kapitel 

3.2. Fredrik påtalar att värdegrunden är ett ”högtidstal som man inte kan ta på allvar”, det 

indikerar på ett implementeringsproblem, där Fredrik inte tar de politiska besluten på allvar. 

Dock motiverar han sitt uttalande med att ”yttrandefriheten står över värdegrunden”. Fredrik 

säger även att värdegrunden utgör ett problem för yttrandefriheten eftersom värdegrunden 

sätter en gräns för vad som får yttras. Sammantaget kan man se att Fredrik värderar 

yttrandefriheten mer än värdegrunden.  
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5.2.4 Vad diskuteras i demokratiundervisningen 

Fredrik svarar följande på frågan om vad han tar upp i undervisningen om demokrati: 

Jag tycker inte att demokratin kan vara paradoxal. För det första är det en fantastisk uppfinning.[…] 

[…] Jag går tidigt igenom vad ordet demokrati betyder, folkstyre, vilka är folket, alla vet det 

egentligen, men också att demokrati är en folkmakt. Men frågan är, den stora frågan i 

samhällskunskap är att det är en medborgarutbildning, det är det vi håller på med. Då är frågan; har 

folket makten? Ja då kommer man fram till att i viss mån kanske, vi har val och så, vi har en 

representativ demokrati, partier. Men då kan man också diskutera demokrati är ju då folkets makt, 

folket ska höras, då kommer man in på; när hörs din röst? När får dem, när kan du höja din röst? Då 

pratar vi om, att vi inte har tillgång till tidningarna, jag kan inte skriva på DNs debattsida, och så 

vidare.[…] 

Vad Fredrik svarar att han tar upp i undervisningen om demokrati, är de kollektivistiska 

värdena, det handlar då främst om demokrati (allmänhet, innehåll/beslutsform), se figur 1.2 i 

kapitel 3.2. Dock verkar det som att han inte lägger fokus på de individuella värdena i 

undervisningen. Anledningen kan bero på att Fredrik inte kan se att, eller anser att, det finns 

en paradox inom demokratin.  

5.2.5 Hur hanteras knepiga situationer? 

Fredrik svarar att han bemöter rasistiska och kränkande åsikter på följande sätt: 

 

Mina elever har full yttrandefrihet, det enda man inte får göra är hets mot folkgrupp. Vi har gjort så 

under åren […]  

Hur gör du då? 

Släpper loss dem helt.[…] 

[…] När de hade fått göra det så bara la sig hela stämningen och så började vi diskutera på riktigt.[…] 

[…] Värdegrunden den är så jävla pretentiöst och den är så. Jag kommer nog inte ens ihåg vad där 

står, jag bara kastar den.[…] 

Fredrik visar till en början att han tillhandahåller ett delvis tolerant sätt, enligt den vida 

definitionen av tolerans i kapitel 3.3.1, genom att han ger eleverna full yttrandefrihet. 

Anledningen till att vi vill kategorisera in honom i den vida definitionen beror på det han 

säger efter: ”det enda man inte får göra är hets mot folkgrupp”. Det klassar vi som något 

Fredrik personligen ogillar. Därav att eleverna inte får stiga över den gränsen. Här ser vi även 
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en motsägelse i Fredriks resonemang. I avsnitt 5.2.3 kan vi läsa att Fredrik anser att 

värdegrunden sätter stopp för full yttrandefrihet. Samtidigt besvarar han frågan med att 

hänvisa till att elever inte får uttrycka sig så att det kan klassas som hets mot folkgrupp. I detta 

fall är det Fredrik själv som sätter gränsen ”hit men inte längre”. Detta visar också att 

toleransen har ramar i form av att hets mot folkgrupp är ett brott som sätter ramen för hur 

långt yttrandefriheten sträcker sig. Här stöter vi också på den paradox, som finns kring 

tolerans, se kapitel 3.3.3. Om Fredrik inte går in och agera i en sådan situation riskerar 

intoleranta åsikter att frodas. Precis som ovan nämndes upphör toleransen då gränsen för 

yttrandefrihet överskrides, se kapitel 3.3.5.  

Fredrik indikerar även att det inte är värden från värdegrunden, som han tar i beaktande i sin 

lärarroll eftersom han anser att den är pretentiös. Det leder till att han inte bryr sig om vad 

som står i den. Även här har ett implementeringsproblem uppstått.  

5.2.6 Var ska eleverna bedömas? 

Fredrik besvarar frågan om hur elever ska bedömas i samhällskunskap på följande sätt: 

Nej, jag underkänner ingen elev, det säger jag till dem också. Tro inte nu att jag betygsätter era åsikter 

då blir jag förbannad. Det gör vi inte, jag gör inte det. Jag vill ha en fri diskussion och då får jag tåla 

lite skit. Men då får ni också tåla att jag säger vissa saker. Men ni har rätt att säga det, ifrågasätta mig.  

Fredrik visar på tolerans, se vid definition av tolerans i kapitel 3.3.1, genom att inga åsikter 

betygssätts. Anledning till detta är att han vill ha fria diskussioner och att ingen elev ska vara 

rädd att få ett sämre betyg för att de uttrycker sina åsikter.  

5.2.7 Sammanfattning 

Fredrik visar genom sin kritik mot styrdokumenten och värdegrunden att han förstår 

innehållet mycket väl. Resursmässigt tillhandahåller han det material, som kärvs för att 

genomföra implementeringen. Det som försvårar implementeringen, är att Fredrik inte vill 

genomföra den. Detta är något som kommer till uttryck bland annat genom den utsagan han 

gett ovan då han dels påstår att värdegrunden är pretentiös samt att skolan inte tillhandahåller 

solidaritet och jämlikhet i realiteten.  
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5.3 Analys av Rolf  

5.3.1 Närbyråkrat 

I utformningen av undervisningen menar Rolf att det är viktigt att följa läroplanen samtidigt 

som man ska känna av vad eleverna är intresserade av och vilka händelser i världen som är 

aktuella. 

[…] Jag menar hur man än vänder och vrider på det, jag talar om vad den här kursen innehåller och 

vad vi ska ta upp och jag tänkte att vi skulle lägga upp det i den här ordningen, men skulle någon elev 

tycka att vi kan göra något annat, för jag lägger också upp mycket i undervisningen alltid parat med 

vad som händer. Aktuella saker och så va och att ibland så hoppar man in på ett annat avsnitt för att 

det är liksom brännande aktuellt någonting va så som nu till exempel med Palestina nu och de fick sitt 

erkännande utav FN där och så va. 

[…]Här talar vi inte om det som att det absolut är sant utan det är liksom vad debatten säger just nu 

va. Och det är viktigt i samhällskunskap tycker jag att det blir ofta mycket aktuellt men det kan 

förändras över tiden. 

Som vi ser formar händelser i omvärlden, och i viss mån elevernas intressen, undervisningen 

för Rolf. Det är ett exempel på det stora handlingsutrymme, eller handlingsfrihet om man så 

vill, som närbyråkrater har. 

5.3.2 Värdemotsättningar i styrdokumenten 

På frågan kring motsättningar i styrdokumenten svarar Rolf inte direkt på frågan. Det 

tydligaste svaret vi kan utläsa är det som följer: 

Jag säger igen det som jag säger hela tiden att eleverna får naturligtvis yttra sig och säga vad de vill 

och man måste respektera allt från de här på gymnasiet, 16-17-åringar som har en uppfattning, men 

det är ju det all undervisning går ut på att visa dem inte bara så som att jag säger det utan visa det från 

litteratur och källor vad det är som säger emot det de säger va. 

De värden som Rolf lyfter fram i svaret är främst de liberala individuella värdena, som 

presenteras i figur 1.2 i kapitel 3.2, och då handlar det främst om individens frihet, integritet 

och tolerans. 
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5.3.3 Viktiga värden inom samhällskunskapen 

Rolfs svar på om det finns värden i värdegrunden, som är viktigare för samhällskunskapen än 

för andra ämnen, gör han följande utsaga: 

Det klart att samhällskunskapen spelar naturligtvis en roll i att, i att det ligger så öppet i kursplanen så 

att säga va. 

[…] jag vet inte om du förstår vad jag menar det är viktigt liksom att belysa och få elever att förstå 

och inte liksom backa och liksom blir liksom upprörd och så om elever säger fullständigt felaktiga 

saker va. Utan få dem, det är ju min uppgift att leda dem på rätt köl då va. 

I citatet blir det uppenbart att Rolf anser att förmedlandet av värdena är centralt inom 

samhällskunskapen eftersom de även ligger i kursplanen. Han specificerar inte vilka värden, 

som han finner mest centralt. Det kan tyda på att han anser att alla värden är centrala inom 

samhällskunskapen, alternativt att han inte vet vilka värden som ingår. 

5.3.4 Vad diskuteras i demokratiundervisningen 

Det som Rolf tar upp inom ramen för demokratiundervisningen framkommer nedan: 

[…] jag tar ju upp den svenska demokratiska systemet och  hur det är uppbyggt och så va och med 

lagsystemet och så där, men. Sedan tycker jag också man belyser med demokrati alltså fördelar och 

brister med demokrati va. Och brister ligger ju naturligtvis allt det att kunna ha förmåga och inhämta 

information och kunna ha kunskap om att liksom fatta beslut och sådana saker. 

[…] Så att, det är väl så egentligen jag är väl både gammal i den bemärkelsen att jag tar liksom 

formellt upp det allt vad som krävs i det svenska demokratiska systemet och vårt EU-system och så va 

och FN. Men samtidigt belyser alla brister då va. Tycker jag är viktigt. Där är inte liksom, ibland låter 

det som demokrati är liksom frälsningen och halleluja och så här va, men de har ju sina brister. 

Det är alltså främst de kollektiva demokratiska värdena, se figur 1.2 i kapitel 3.2, som Rolf 

lyfter fram i sin undervisning om demokrati. Det finns här inget som Rolf säger som visar på 

att han skulle lyfta fram individuella värden i själva undervisningen om demokrati. 

5.3.5 Hur hanteras knepiga situationer? 

Rolf förklarar på följande sätt hur han hade hanterat en situation där rasistiska eller kränkande 

åsikter hade yttrats i klassrummet: 

Nej, jag hade ju gått in och jag hade, jag hade nog sagt att är detta intressant och så, och om jag inte 

själv ville bemöta det just då så hade jag konstruerat och inhämtat artiklar som… där man kunde få då 
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ett gruppsamtal med några elever, om det då inte kommer spontant att det blir en diskussion i klassen. 

Att man till nästa lektion låter en grupp få liksom svara på detta och så va. Genom och att försöka 

bryta ner de argumenten. […] Det är ju det, det är ju liksom det det går ut på va, att liksom… och jag 

går ju inte direkt liksom och, eller jag går ju inte och stoppar dem och så utan jag kan ju bara säga att 

nu tar vi upp detta till nästa lektion. 

[…] Så att det är ju det som är grejen. Och då har jag ju, förhoppningsvis så lyckas jag så bra så att, att 

de här som hade den här åsikten, de känner ju sig helt bortgjorda. Utav den, liksom intensitet i 

argumentationen från den andra sidan då. Så att det är ju målet. 

Rolf är tolerant, se den vida definitionen av tolerans i kapitel 3.3.1, då eleverna får komma till 

uttryck kring sina personliga åsikter. Rolf uttalar sig inte direkt om var han drar gränsen men 

en ett rimligt antagande är att gränsen går där åsikterna övergår i brott mot yttrandefriheten, se 

kapitel 3.3.5. Det är här som paradoxen med tolerans, se kapitel 3.3.3, visar sig på så vis att 

om Rolf i det läget inte går in och agerar finns det en risk att de intolerantas idéer frodas. 

5.3.6 Var ska eleverna bedömas? 

Rolf besvarar frågan om hur elever ska bedömas i samhällskunskap på följande sätt: 

[…] alltså jag har egentligen inte stött på det skulle jag vilja säga att jag har elever som öppet och på 

ett argumenterande sätt tar avstånd och att de samtidigt är aktiva kanske utanför skolan. Det har jag 

nog inte stött på. Ponera på att jag skulle stöta på det då så tycker jag ju ändå att när jag examinerar 

dem eller ger prov och så. Så ger jag ju prov, och om jag då har demokrati och ideologier och något 

sådant, och statsskick. Så ställer jag ju frågor utifrån vad kursen kräver så att säga. Och även, jag 

menar, även om jag vet deras åsikter så klarar de det som kursen kräver så tycker jag det låter helt 

orimligt att jag liksom skulle, liksom, kunna underkänna dem på det avsnittet. Jag menar det finns ju 

elever som inte uttrycker sina åsikter. 

[…] Och kan han visa liksom att han behärskar kursen så att säga va, så tycker jag det skulle vara 

orimligt att jag, utifrån hans åsikter, skulle, även om det är min uppgift att försöka få honom att förstå 

det orimliga i de där åsikterna. 

I svaret visar Rolf på tolerans, se den vida definitionen av tolerans i kapitel 3.3.1, kring 

elevernas personliga åsikter som kommer fram både i och utanför klassrummet. Detta 

eftersom Rolf anser att det enbart går att bedöma det som kommer med på exempelvis ett 

skriftligt prov.  
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5.3.7 Sammanfattning 

Sammanfattningen av Rolf kommer att utgå från begreppen förstå, kan och vill. Rolf visar på 

förståelse av styrdokumenten. Han tar upp detta dels när det handlar om hur man hanterar 

elevers åsikter och dels när han talar om hur han lägger upp undervisningen om demokrati. Vi 

anser även att det går att utläsa av vad Rolf säger att han tillhandahåller de resurser, som krävs 

för att genomföra den implementering som förväntas. Detta grundar vi på att han menar att 

det finns tid att planera och att vissa specifika frågor kan behandlas under lektionerna. Vi 

bedömer att Rolf har en vilja att följa styrdokumenten, som finns inom skolan. Detta grundar 

vi på att Rolf hänvisar till värden som ingår i värdegrunden och kursplanen. 

5.4 Analys av Ulf  

5.4.1 Närbyråkrat 

Ulf besvarar frågan om hur han lägger upp sin undervisning på följande vis: 

Jag har ju en färdig struktur, men i… som är statsskick på hösten och ekonomi på våren. Det är lite 

grann så. Men i det här så får de ju vara med, och ju mer… Jag gör ju så att de får ju ett frågebatteri så 

småningom, så sker provet va.[…] 

[…] Och då kan man slänga fram ”nähä de tyckte inte det var kul med djurrättsförsök, då skippar vi 

det. Jaha civilt motstånd, jaha det nappar de på jaja men då tar vi ju och slänger ut en artikel till om 

civilt motstånd och problematiserar det lite”[…] 

Det Ulf säger att han tar upp är dels en färdig struktur med statsskick och ekonomi men han 

menar även att han utgår från generella intresset i klassen. Han utnyttjar därmed sitt 

handlingsutrymme som närbyråkraten har. 

5.4.2 Värdemotsättningar i styrdokumenten 

På frågan om det finns motsägelser i styrdokumenten svarar Ulf: 

Men jag tycker inte det är någon motsättning alltså. Nej, för att problemet hade varit om jag hade varit 

en diktator och propagerat för […] 

Enligt Ulfs utsaga finns det inga motsättningar i styrdokumenten vilket gör att vi inte kan 

analysera den här punkten nämnvärt ingående. 
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5.4.3 Viktiga värden inom samhällskunskapen 

Följande anser Ulf är de värden som är viktigare för samhällskunskapen att behandla än för 

andra ämnen: 

[…] samhällskunskapen är ju verkligen det här. Det är ju en stor del. Jag menar när jag kör 

samhällskunskap kör jag ju Sveriges statsskick och sedan så kör jag ju ekonomi. Det är de två stora 

grejerna. Och där emellan så fyller vi ju ut med lite EU eller lite massmedia eller vad det nu kan vara 

så där va. Men det är ju… och man kan ju säga att ekonomi är ju också faktiskt en fråga om demokrati 

va så att, det här… men visst det är ju en stor del av samhällskunskapen, det är ju det största momentet 

kanske, det är ju faktiskt det. 

Ulf menar att inom samhällskunskapen är alla värden i värdegrunden centrala för ämnet, detta 

visar han genom att säga att ”samhällskunskapen är ju verkligen det här”. De är alltså inget 

specifikt värde han lyfter fram utan alla värden är viktiga. 

5.4.4 Vad diskuteras i demokratiundervisningen 

Ulf svarar följande på frågan om vad han tar upp i undervisningen om demokrati: 

Nu håller vi ju på med de här kapitlen som handlar om Sveriges statsskick, kan man säga. Och då får 

de diskutera: är det rätt att förbjuda ett parti som vill förbjuda demokrati? Får man förbjuda ett parti 

som verkar för diktatur? Ja, men det är ju lite grann samma…Så får de ju diskutera det alltså. Är det 

rätt att… och vad man kommer fram till där då, kan man ju säga, brukar sluta med att svaret blir ju ett 

mått då på demokratin så att säga. Hur mycket demokrati tål samhället egentligen? Ju mer du kan 

tillåta ytterligheter att uttrycka sina åsikter ju stabilare demokrati är det. 

Eftersom Ulf tar upp Sveriges statsskick och inom det området även vad som är acceptabelt 

inom en demokrati handlar de om både individualistiska och kollektivistiska värden som han 

belyser i undervisningen, se figur 1.2 i kapitel 3.2. 

5.4.5 Hur hanteras knepiga situationer? 

Ulf svarar att han bemöter rasistiska och kränkande åsikter på följande sätt: 

 

[…] jag hade en… det var någon yrkesklass i en… om det var verkstads, eller något sådant. Och där 

gick det två killar som var, ja de hade… de hade väldigt främlingsfientliga i stort sett nazistiska 

tankegångar också. De skulle kunna ha hamnat i nazistiska… långt ut på Sverigedemokraternas 

högerskala eller någonting sådant där. Men jag jobbade stenhårt med dem, och klassen i övrigt var rätt 

tyst, och de hade, fick, de hade ett litet gäng runt sig också så där. Men till slut på, efter ett år så tyckte 

jag nog att jag liksom, ja. Deras framtoning sjunk ner lite och övriga elevers synpunkter lyftes fram. 
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Så det blev liksom lite mer, ja, som en normal klass. Men sedan på våren någon gång i april, maj 

någonting så inträffade det här mordet i Bua, och de bodde ute i Bua, och genast så pekade de ut 

invandrare. Men vi vet ju ingenting om det, polisen sa ju inget. ”Vi kan inte säga någonting” sa 

polisen, av utredningstekniska skäl får vi inte säga någonting. Då lyckades de med det här mordets 

hjälp att vända hela opinionen i klassen på sin sida igen […] 

Ulfs exempel visar på att han är väldigt tolerant och låter eleverna yttra sina åsikter, se snäv 

definition av tolerans i kapitel 3.3.1. Var gränsen för när Ulf ingriper när eleverna yttrar sig 

framkommer inte. Däremot är ett rimligt antagande att det även här handlar om när elever 

bryter mot yttrandefriheten genom exempelvis hets mot folkgrupp, se kapitel 3.3.5, detta 

antagande grundar sig i att Ulf nämner att de elever som han pratar om hade ” i stort sett 

nazistiska tankegångar”. Här visar sig paradoxen med tolerans, se kapitel 3.3.3, det kan gå till 

en viss gräns sedan måste läraren ingripa för att intoleranta åsikter inte ska frodas. Däremot 

vittnar Ulfs utsaga om att han inte lyckades i detta fall på grund av spekulationer angående 

mordet som han nämner. 

5.4.6 Var ska eleverna bedömas? 

Ulf besvarar frågan om hur elever ska bedömas i samhällskunskap på följande sätt: 

[…] alltså vi kan ju nästan bara bedöma det som händer här. För det andra blir ju inte… vad man 

skulle kunna göra då i så fall, det är ju att konfrontera eleven med det faktum att man känner till att 

han är med i en [nazistisk organisation]. Och så får han förklara det då. Jag menar om du som lärare 

vet detta så får han ju en chans att förklara hur han tänker. Och så får man diskutera det då. Men ofta 

vet du ju som lärare inte det. Du ser ju bara det som händer i klassrumet. […] 

Här visar Ulfs utsaga på att han anser att det inte går att bedöma sådant som sker utanför 

klassrummet. Skulle det komma till Ulfs kännedom att någon elev är med i en nazistisk 

organisation skulle han konfrontera eleven. Detta tyder, precis som Ulfs utsaga i avsnittet 

5.4.5, att gränsen där han anser det motiverat att ifrågasätta elever går vid överträdelser mot 

yttrandefriheten. 

5.4.7 Sammanfattning 

Ulf visar att han förstår innehållet i styrdokumenten eftersom han relaterar kursmål till 

värdegrunden så som i frågan om vissa värden är speciellt viktiga inom samhällskunskapen. 

Ulf tillhandahåller dessutom de resurser som krävs för att genomföra implementeringen, detta 

kommer fram delvis genom att han kan känna av vad det generella intresset i klassen ligger 
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inom ämnet samhällskunskap. Ulf visar även att han vill genomför implementeringen genom 

att han är insatt i samhällskunskapens olika delar. 
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6. Avslutning 

6.1 Svar på vår frågeställning 

I detta avsnitt delar vi in de analyserade svaren efter de frågor som vi presenterat i kapitel 1.1. 

6.1.1 Hur använder läraren sitt handlingsutrymme som närbyråkrat för att forma 

undervisningen och hur ser implementeringen ut utifrån begreppen förstå, kan och vill? 

Hans använder sitt handlingsutrymme på ett varierande sätt. Han utgår från ett individuellt 

perspektiv då han utformar sin undervisning. Hans vill genomföra den politiska 

implementeringen som han fått i uppdrag att genomföra. Det kan vi utläsa genom att han dels 

tillhandahåller en varierad undervisning samt att de kan använda sig av datorer. Kriteriet för 

begreppet ”kan” är därmed uppfyllt. Hans visar också att han delvis förstår de grundläggande 

värdena i styrdokumenten men att dessa även kan ge upphov till en splittring i hans utövande. 

Fredrik utnyttjar inte handlingsutrymmet som en närbyråkrat har att tillgå, eftersom han 

beskriver hur han inte tror på de nya idéerna som finns kring undervisning. Fredrik visar att 

han inte vill genomföra implementeringen. Detta visar han eftersom han riktar negativ kritik 

mot styrdokumentens utformning. Fredrik har tillgång till resurser som skulle kunna uppfylla 

kriterierna för begreppet ”kan” men han utnyttjar inte dessa resurser. Vi kopplar detta till 

begreppet ”vill”. Eftersom Fredrik inte vill genomföra implementeringen kan han heller inte 

göra det. Han visar dock att han förstår vad styrdokumenten innebär genom sin kritik mot 

dem. 

Rolf använder sitt handlingsutrymme genom att han utgår från händelser, som sker i 

omvärlden och elevernas intresse i undervisningen. Rolf visar på en vilja att genomföra 

implementeringen, eftersom han hänvisar till värdegrunden i sin utsaga. Genom att Rolf 

använder sig av omvärlden och elevernas intressen visar det på att han kan genomföra 

implementeringen. Han visa på förståelse för styrdokumenten genom det sätt som han 

planerar undervisningen om demokrati och på det sätt som han hanterar elevernas åsikter. 

Ulf utnyttjar delvis sitt handlingsutrymme eftersom han utgår från en färdig struktur, där 

Sveriges statsskick och ekonomi är de stora delarna, men han utgår även från elevernas 

intressen. Ulf vill genomföra implementeringen vilket framkommer genom att han är insatt i 

samhällskunskapens olika kunskapsområden. Ulf använder elevernas intressen för att forma 
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sin undervisning vilket indikerar att begreppet ”kan” är uppfyllt. Genom att relatera kursmål 

till värdegrunden visar Ulf att han förstår innehållet i styrdokumenten. 

6.1.2 Hur ser lärarna på värdegrunden utifrån sig själva och ämnet samhällskunskap? 

Hans menar att det är både de kollektivistiska och de individualistiska värdena i värdegrunden 

som är viktiga att lyfta fram i ämnet samhällskunskap. 

Fredrik ger inget svar på frågan utan ger ett generellt svar för hela skolan och där med alla 

ämnen. Kring värdegrunden säger han att det är ett ”högtidstal som inte kan tas på allvar”. 

Citatet kan vara en förklaring till varför han inte ger ett konkret svar på frågan. 

Rolf lyfter fram de liberala individualistiska värdena som viktiga och hänvisar till 

samhällskunskapens kursplan för att visa på samhällskunskapens förmedling av dessa värden. 

Han specificerar dock inte vilka värden som han anser är mest centrala inom 

samhällskunskapen. 

Ulf menar att alla värden i värdegrunden är viktiga att lyfta fram inom samhällskunskapen. 

6.1.3 Hur hanterar samt bemöter samhällskunskapslärare situationer där elever uttrycker 

åsikter eller värderingar som strider mot de grundläggande värdena i värdegrunden? 

Hans visar på en snäv definition av tolerans precis som Ulf. Fredrik och Rolf visar däremot på 

en vid definition av tolerans. Fredrik och Rolf specificerar i intervjun vad de personligen 

gillar och ogillar vilket Hans och Ulf inte gör, där av de olika definitionerna av toleransen. 

Utan att generalisera kan vi se att alla fyra lärarna, oavsett vilken definition av tolerans de ger 

uttryck för, försöker bemöta situationerna på ett tolerant sätt efter ett tag blir bemötandet dock 

intolerant. Detta bekräftar den paradoxen som finns kring tolerans, se kapitel 3.3.3, där 

paradoxen innebär att så fort man är intolerant mot de intoleranta har man handlat intolerant. 

Vi anser, utifrån paradoxen, att de är svårt, nästintill omöjligt, att vara tolerant mot de 

intoleranta. 
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6.1.4 Vad är det som ligger till grund för bedömningen av eleverna inom undervisningen 

om demokrati? 

Hans menar att det enbart är via bedömningsunderlaget som han får in som eleverna kan 

bedömas. 

Fredrik värdesätter fria diskussioner i klassen, vilket tyder på att han enbart bedömer vad 

eleverna vet om demokrati och inte hur eleverna själva ser på demokrati. Så som vi tolkar det 

är det enbart faktakunskaper som Fredrik anser sig kunna bedöma. 

Rolf anser att det enbart går att bedöma det som kommer ner på ett skriftligt prov eller 

liknande. 

Ulf menar att det enbart är i klassrummet som en bedömning kan ske. Skulle en elev visa på 

antidemokratiska åsikter skulle Ulf konfrontera eleven men det är inte det han i slutänden 

bedömer. Vi tolkar detta som att det enbart är faktakunskaperna som Ulf bedömer. 

6.2 Diskussion 

Vi har sett att som närbyråkrat har man ett stort handlingsutrymme till sitt förfogande, där 

lärarna själva kan välja vad som ska, respektive inte ska, ingå i exempelvis undervisningen. 

Som vi ser ovan använder också lärarna, som ingått i detta arbete, handlingsutrymmet på 

väldigt olika sätt. Hans och Rolf är väldigt noggranna med att variera undervisningen utifrån 

elevernas behov och intressen. Däremot utgår, framförallt Fredrik, men även Ulf till vissa 

delar, av färdiga strukturer. Hans, Rolf och Ulf visar på att de förstår, kan och vill genomföra 

implementeringen medan Fredrik visar en motvilja att genomföra den. Att det finns en 

motvilja hos Fredrik att genomföra implementeringen, tolkar vi som en anledning till att han 

är den läraren, som håller hårdast på sina ursprungliga strukturer i undervisningen. 

Hans och Ulf menar att både de kollektivistiska värdena och de individualistiska värdena i 

värdegrunden är viktiga att lyfta fram inom samhällskunskapen. Rolf trycker mer på de 

individualistiska värdena och Fredrik menar att värdegrunden är ett ”högtidstal som man inte 

kan ta på allvar”. Fredrik motiverar sitt uttalande med att yttrandefriheten står över 

värdegrunden. Här ser vi återigen hur Fredrik visar en motvilja till att genomföra 

implementeringen. Här kan vi också se hur avsaknaden av riktlinjer från centralt håll, som vi 

nämner inledningen till kapitel 3, kan göra att verksamheten utformas olika. Att de fyra 

lärarna som vi intervjuat visar på olika upplägg i verksamheten kan också ge en indikation på 
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att lärarnas egna intressen styr utformningen av undervisningen i hög grad. Detta stämmer 

överrens med det som Jörgen Johansson, Ulf Petäjä och Anders Brogren kommer fram till i 

rapporten Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna 

påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor.
86

 Nu gör emellertid varken 

Johansson, Petäjä och Brogren eller vi som författat detta arbete, anspråk på att våra resultat 

ska vara generaliserbara men vi anser ändå att denna iakttagelse är viktig att nämna som en 

indikation. 

Med ovanstående fakta ska vi nu med hjälp av teorin om tolerans försöka besvara vårt syfte. 

Vårt syfte med det här arbetet var att undersöka hur fyra samhällskunskapslärare agerar i 

situationer, där åsikter som går i strid med värdegrunden i Gy 11 kommer fram i klassrummet. 

När lärarna svarar på frågan om hur situationer i klassrummet, där rasistiska eller kränkande 

åsikter framförs, var lärarna ganska eniga om hur en sådan situation skulle bemötas. De fyra 

lärarna säger samtliga att eleverna måste få uttrycka sina åsikter, eftersom yttrandefrihet är en 

del av demokratin. Här stöter vi dock på paradoxen som finns kring tolerans i samtliga 

intervjuer. Även om alla lärare säger att eleverna har rätt att yttra sina åsikter, säger alla lärare 

att de på något sätt måste gå in och bryta elevernas resonemang. Annars finns det, som 

Anders Hansson
87

 påpekar, en risk att de intolerantas idéer frodas. Alla fyra lärare som 

intervjuats sätter brott mot yttrandefriheten, då främst hets mot folkgrupp, som gränsen för när 

de ska bryta in i elevernas åsikter. Detta stämmer väl överens med det som vi lyfte fram i 

teorikapitlet, se avsnitt 3.3.5, där gränsen för hur tolerant man ska vara går just vid brott mot 

yttrandefriheten. Vi menar emellertid att det ändå finns en paradox i toleransen eftersom 

åsikter med all nödvändighet måste stoppas i vissa fall för att andra värden som tillhör 

demokratin ska kunna beaktas. 

Vår slutsats av det ovanstående är att lärare kan vara toleranta till en viss gräns, därefter måste 

de agera enligt värdegrunden. Lärarna vi intervjuat var eniga i sina uttalanden om var gränsen 

går och detta gör att den demokratiska paradoxen vi hävdade i inledningen också gör sig 

påmind. Den demokratiska paradoxen kommer fram i de delar då yttrandefriheten är tvungen 

att kliva åt sidan för andra demokratiska värden så som människors lika värde, se figur 1.2 i 

avsnitt 3.2. Det handlar alltså om en motsägelse där man å ena sidan ska få säga vad man vill 

men å andra sidan får man bara säga vad man vill inom ramarna för vad som är acceptabelt 

utifrån andra demokratiska värden. Även om läraren Fredrik som menar att värdegrunden är 
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en utopi som inte går att leva upp till är det ändå värden i den som han värnar. Det är 

emellertid precis som Hanna Kjellgren
88

 menar, är värdegrunden i sig själv en paradox 

eftersom socialisering av vissa värden går emot liberaldemokratiska värden som lyfts fram 

där. Denna paradox kan vara en anledning till att Fredrik har en negativ inställning till 

värdegrunden. Det är mycket möjligt att Fredrik skulle ha en positivare inställning till 

värdegrunden om han såg på den utifrån den slutsats som Ola Sigurdsson drar i Den goda 

skolan
89

 och se värdegrunden som ett sätt att handskas med den ökade mångfalden.  

6.3 Diskussion kring problematiken som kan uppstå kring intervjuer  

Som vi uppmärksammat i analysen kring frågorna som ställt under intervjuen har frågorna 

inte blir besvarade på ett tillfredställande och bearbetningsbart sätt, ifrån det syfte vi utgår 

från. Redan i analysen kring Hans, se kapitel 5.1 stöter vi på problemet, då vi behandlar 

frågan kring värdemotsättningar i styrdokumenten, se kapitel 5.1.2. Anledningen till att 

problem kan uppstå, kan bero på ett eller ett flertal av de åtta ovanstående problemen, se 

kapitel 4.2. Men det kan även bero på att Hans tolkar frågan på ett annorlunda sätt än vad vår 

avsikt är. Det leder då självklart till ett annat svar än det som vi förväntat oss. Ytterligare 

anledningar kan bero på att frågan som ställts är dåligt formulerad och inte så genomtänkt 

som intervjuaren önskar. Det i sig gör att intervjupersonen väljer att svara på frågan på det sätt 

som han känner sig mest bekväm med. Samma sak gäller intervju med Fredrik, se kapitel 5.2, 

angående samma fråga värdemotsättningar i styrdokumenten, se kapitel 5.2.2. Där även 

Fredrik inte ger oss det svar vi är ute efter. Det vi som intervjuare letade efter specifikt i denna 

fråga var om lärarna kunde se några motsättningar kring värdena som nämns i inledningen, se 

kapitel 1.  

Svaren som intervjupersonerna ger grundar sig inte enbart på dem och den miljö de befinner 

sig i. Det kan även vara intervjuaren som är delaktig i denna process. Där han eller hon ställer 

eller formulerar frågan på ett sådant sätt att det leder till misstolkning. Genomförandet av 

intervjun med Hans och Fredrik utfördes av Kaikkonen, det kan vara så att hon på något sätt 

bidrog till att intervjupersonerna tolkade frågan på ett annorlunda sätt än vad som var den 

ursprungliga tanken.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor  

1. Inledning 

 Vad heter du?  

 Hur länge har du arbetet som lärare?  

 Vilka ämnen har du? 

 Har du arbetet med något annat tidigare? (om intervjupersonen antyder att han eller 

hon har gjort det)  

 

2. Huvuddel 

 Hur utformar du din undervisning? Vilka metoder använder du dig av? (Hur 

närbyråkraten utformar undervisningen samt hur han/hon agerar) 

 Styrdokumenten, vad säger du rent spontant kring dem? Ser du några direkta problem 

med det som står i styrdokumenten? (motsägelser, oklarheter o s v) 

 Finns det några värden i värdegrunden, eller läroplanen i helhet, som är viktigare inom 

samhällskunskapen än inom andra ämnen? 

 Då ni diskuterar ämnet demokrati, vad är det specifikt du tar upp i klassrummet då? 

Samtalar ni något kring det dilemmat, den paradoxen som kan uppstå? Hur går du 

tillväga? 

 Hur bemöter du ”knepiga situationer” som kan uppstå i ett klassrum, Då elevernas 

egna åsikter inte stämmer överrens med de demokratiska åsikterna. Exempel: Då en 

eller flera elever du har säger något som är dumt eller rent av kränkande till en annan 

elev? 

 Skulle du kunna underkänna en elev i samhällskunskap om eleven visar på god 

förståelse för de demokratiska värdena och för det demokratiska systemet under 

lektion men utanför klassrummet visar tydliga antidemokratiska åsikter? 

 

3. Avslutning  utan att spelas in eller bandas av något slag 

 Känner du att det finns något som du skulle vilja tillägga under ovanstående frågor? 


