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Abstract

Per Alsterlund, Växjö Universitet

Globala frågor i samhällskunskap A – uppnås målen?

This thesis investigates how teachers in political science work with global issues in their 

teaching. It investigates the implementation within a specific area. Implementation is a 

problematic concept and in debate it is often accused of not working. 

This thesis finds out whether dissatisfaction exists among teachers when it comes to how 

municipal schools work with global issues.

The investigation consists of three interviews made with teachers in political science, all from 

municipal upper secondary schools, in three different cities. 

The result shows that dissatisfaction exists among the teachers. Lack of time and lack of 

dialogue between the teachers and the principles are described as the main hindrances to reach 

the goals of the implementation. The implementation is however, in a broad outline, depicted 

positively. 

Nyckelord
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1. Introduktion

Vi lever idag i en globaliserad värld där man inte kommer långt genom att bara känna till sin 

direkta omgivning. Dagens verklighet består av mängder av transnationella kontakter och 

ständiga möten mellan länder och världsdelar. 

Den globaliserade världen har många uppgifter. Bl. a har ett internationellt samhälle vuxit 

fram där man arbetar för att lösa de stora problem som delar av världen står inför. I 

organisationer som FN och Amnesty organiserar sig människor från alla möjliga delar av 

världen för att försöka göra en insats och lösa problem i världen som innebär att människor 

tvingas leva i misär. Det kan handla om militära konflikter, svältkatastrofer, miljöhot m.m. 

Miljöfrågan anses idag vara en av de största globala frågorna. Människans utsläpp hotar att 

leda till stora katastrofer över hela jorden. 

Vidare har FN i FN:s konventioner om mänskliga rättigheter (2006)  formulerat konventioner 

för mänskliga rättigheter. Där bestäms vilka grundläggande fri- och rättigheter alla människor 

i världen har rätt till. Om dessa rättigheter hotas eller kränks för människor har 

världssamhället en skyldighet att ingripa och försöka lösa dessa problem. 

I denna problematik har de rika I-länderna ett extra stort ansvar. P.g.a. vårt välstånd har vi 

stora möjligheter både ekonomiskt, tekniskt och politiskt att hjälpa människor i världen vars 

grundläggande fri- och rättigheter kränks. Sverige är ett av dessa länder med enorma 

möjligheter till bistånd och dylikt. 

Skolan har här ett stort uppdrag i att motivera eleverna och föda en vilja hos dem att hjälpa 

behövande i världen och få dem att känna en mänsklig samhörighet med människor även om 

de lever i t.ex. Afrika hundratals mil från dem själva. Det är i skolan ungdomar skaffar sig 

många av de värderingar, de sedan bär med sig in i vuxenlivet. Det är därför av största vikt att 

skolan genom att förmedla solidariska värden, skapar en vilja hos eleverna att bry sig och 

själva engagera sig och förstå hur viktigt det är att hjälpa till.
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2. Syfte och problemformulering

2.1 Syfte

I skolans styrdokument finns direktiv om vilka mål skolan ska uppfylla i sin undervisning. 

Bland dessa finns flera formulerade mål som innebär att skolan, om den sköter sin uppgift,

ska fostra eleverna till att bli ansvarskännande och solidariska medborgare som inte 

accepterar att människors rättigheter kränks, oavsett var på jorden dessa människor lever. 

Genom att ge eleverna detta synsätt ska det hos eleverna skapas en förståelse för varför det är 

viktigt att känna till globala frågor samt en vilja att själva göra en insats (Lpf 94 2006). 

Frågan är dock hur lyckosam skolan är i detta. Ständigt riktas det kritik mot skolan för att de 

inte når de uppsatta målen i de olika ämnena. För att lyckas med detta krävs det att det hos

lärarna finns en vilja och ett engagemang att belysa och arbeta med vad styrdokumenten 

anger. 

Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan lärares uppfattningar om vad de, 

enligt läroplanen, bör göra och vad de i skolverkligheten gör för att uppnå målen. Ambitionen 

är att få en bild av hur lärarna upplever att implementeringen fungerar. Studien fokuserar på 

området globalisering i samhällskunskap A. Med globalisering menas i undersökningen alla 

former av globalisering som kan tänkas beröras i skolundervisningen (se kapitel 3.6 om 

globalisering). 

2.2 Problemformulering

Grundfrågeställningen för studien är: Hur upplever samhällskunskapslärarna att det i 

gymnasiet arbetas för att uppnå läroplanens mål om globala perspektiv i 

undervisningen?

3. Tidigare forskning och teori

3.1 Implementering i skolan

Denna uppsats är en implementeringsstudie om skolan. Ett ämne, som genom politiska beslut 

ska beröras i stor utsträckning i undervisningen, är valt och undersökningen söker ta reda på 

hur denna implementering ter sig i verkligheten. Implementeringsstudier är inget nytt 

forskningsområde och implementering i skolan är ett område som har varit föremål för 

forskning även tidigare.
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I Musikens roll i skolan – Hur några lärare och rektorer ser på musik i skolan (2006) 

genomför Hermansson & Karlsson en implementeringsundersökning om skolan. Området 

som berörs är musik. De utgår från faktorer som påverkar skolans undervisning, främst 

läroplanen. Efter att ha redogjort vad läroplanen säger om musik i skolan genomför de tre 

intervjuer på tre olika skolor för att undersöka inställningen till ämnet ute i verkligheten. 

Hermansson & Karlsson menar att läroplanen framhäver vikten av att musik används 

ämnesintegrerat och att det, särskilt i de yngre åren, ges stort utrymme för eleverna för deras 

harmoniska utveckling. I studien undersöker och jämför man uppfattningarna om musikens 

möjligheter i skolan. 

Slutsatserna man kommer till är att musikens del i undervisningen skiljer sig från skola till 

skola. Dels ges exempel där musikämnet integreras med andra ämnen. Samtidigt ges exempel 

där musikämnet är isolerat till musiklektionerna och inte ges något större utrymme i 

undervisningen. 

Hermansson & Karlsson skriver vidare om vad som uppfattas som de största hindren för att ge 

musik tillräckligt stor del av undervisningen. Tidsbrist och brist på resurser nämns som de 

största hindren. 

I Skönlitteraturens roll i skolan – en studie av sex lärares användning av skönlitteratur i 

undervisningen (2006) genomför Josefine Nordahl även en implementeringsundersökning av 

skolans undervisning. 

Ämnet är skönlitteratur och Nordahl genomför samtalsintervjuer med sex lärare i årskurs 7-9 

på tre olika skolor i samma kommun. Nordahl utgår från litteratur som berör arbete med 

skönlitteratur, kursplanen på svenska i grundskolan samt läroplanen. 

Slutsatsen Nordahl når genom studien är att arbetssätten med skönlitteratur i skolan, samt 

mängden arbete med skönlitteratur i skolan, varierar stort från lärare till lärare och skola till 

skola. Nordahl menar att det som avgör hur man arbetar med skönlitteratur till största del 

beror på resurser samt traditioner på skolan. 
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Som bakgrund för min uppsats kommer jag att beskriva och definiera teori och begrepp som 

är av relevans för min undersökning. Jag kommer att skriva om lärarnas roll i samhället. De är 

en del av den statliga implementeringen. För en djupare förståelse för deras roll behövs det att 

jag definierar och förtydligar implementeringsprocessen, lärarnas roll i denna samt 

problematiserar hela processen. Vidare definierar jag begreppet globalisering. Globalisering 

är ett flertydigt begrepp och då det kan beröras ur flera olika perspektiv i studien definierar

jag de olika betydelser begreppet kan ha. 

3.2 Läroplansteori

Läroplanen innehåller abstrakta visioner och mål som lärarna sedan ska konkretisera i sin 

undervisning. Det är i läroplanens mål som grunden till undervisningen ska ligga.

Enligt läroplanen har skolan en mycket viktig uppgift när det gäller att förankra de värden vårt 

samhällsliv vilar på. En viktig del av detta är att skolan ska gestalta och förmedla 

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

samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpf 94 2006 s 3). Läroplanen lyfter fram vikten av 

att skolan ska bidra till att eleverna får en identitet relaterad till det globala samt att 

internationella kontakter ska främjas. 

Vad gäller miljöfrågor, som minst sagt är globala, finns även anvisningar i läroplanen. 

Läroplanen fastslår att undervisningen ska genomsyras av ett miljöperspektiv där målet är att 

eleverna når insikter som leder till att de själva kan medverka till att hindra skadlig 

miljöpåverkan samt att de skaffar sig ett personligt förhållningssätt till de globala 

miljöfrågorna. 

I samtliga områden i skolan där det globala har en plats menar läroplanen att det inte är 

tillräckligt att undervisningen förmedlar grundläggande värden, utan undervisningen ska även 

utveckla elevernas förmåga och vilja att själva ta personligt ansvar och aktivt delta i 

samhällslivet. 

Vidare kan man i läroplanen läsa att skolans mål ska vara att skapa internationell solidaritet 

genom ett internationellt perspektiv i undervisningen. Detta genom att eleverna ska lära sig att 

kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang. Vidare genom att ge eleverna 
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kunskaper om internationell samverkan och globala samband samt att ge dem kunskapen att 

självständigt kunna bedöma skeenden ur ett globalt perspektiv. 

Sett till mänskliga rättigheter ska skolan sammanfattningsvis arbeta för att få eleverna att inte 

acceptera att människor utsätts för förtryck och kränkande behandlig samt medverka till att 

bistå människor.

För de olika skolformerna gäller specifika läroplaner. För gymnasieskolan gäller Lpf 94 

(2006). 

3.3 Närbyråkrater

Vad skolan ska förmedla och i abstrakt form hur skolarbetet ska bedrivas går att finna i 

styrdokumenten. Dessa styrdokument består i bl. a läroplanerna och lokala arbetsplaner. De 

som sedan har som uppgift att konkretisera dessa mål och komma upp med ett arbetssätt för 

detta är lärarna. Lärarna tillhör alltså en yrkesgrupp som utför ett statligt uppdrag som ska 

föras över på medborgarna dvs. eleverna. Med denna samhälleliga uppgift kallas lärarna för 

närbyråkrater. Om dessa närbyråkrater i samhället skriver Michael Lipsky i boken Street-level 

bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (1980). Närbyråkrater kallas av 

Lipsky de yrkesgrupper som av staten är anställda för att bistå medborgarna med olika 

tjänster. Lärarna tillhör som sagt denna yrkesgrupp. Andra exempel är vårdanställda, statliga 

jurister och poliser. En stor del av statsbudgeten läggs på dessa närbyråkrater. Dels går en stor 

del av pengarna till lön åt dessa men även i stort läggs stora summor pengar på institutioner 

som skolan. 

Lärarna och övriga närbyråkrater förvaltar ett uppdrag givet av staten och ska tillgodose de 

rättigheter som medborgarna har i ett samhälle. Eleverna har rätt till en bra utbildning och 

därmed har lärarna ett viktigt uppdrag. Det är samtidigt ett stort ansvar och en stor tillit som 

läggs på lärarna. Detta upplägg baseras på varje lärares individuella beslut och hur lärarens 

arbete bedrivs är i stor utsträckning upp till läraren själv. Eftersom detta yrke i så stor 

utsträckning baseras på individuella beslut är det ingen slump att de flesta stora konflikter i 

samhället är riktade mot skolan. Samma problem dras sjukvården och polisväsendet med. 

Samtidigt som folk ser dessa byråkratier som individer så finns det dock administrativa 
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institutioner kopplade till dessa där medborgare ges möjlighet att kontrollera eller åtminstone 

påverka strukturerna som påverkar kvaliteten i dessa individuella byråkratier (Lipsky 1980). 

Å andra sidan kräver dessa närbyråkrater ett visst uppförande av de medborgare som drar 

nytta av deras offentliga uppdrag, för att kunna genomföra detta uppdrag på ett så bra vis som 

möjligt. Lärare måste kunna kräva en positiv attityd och en samarbetsvilja hos sina elever för 

att kunna uppnå sina mål. 

Kollektivt sett är närbyråkraterna de som samlar på sig en stor del av statens resurser och 

hamnar i fokus för samhällets hopp om att uppnå en bra balans mellan att försörja samhället 

med offentliga tjänster och de offentliga utgifternas börda. Som individer är de medborgarnas 

hopp för att få en rättvis och effektiv behandling av staten (Lipsky 1980).   

Skolans styrdokument där skolans uppgifter och mål finns, formuleras på statlig politisk nivå. 

Efter att detta har skett gäller det att omvandla dessa abstrakta politiska beslut till konkret 

handling. I skolans fall så formuleras alltså läroplanerna på politisk nivå för att sedan 

delegeras och praktiseras ute i skolorna.

3.4 Implementering

När dessa statliga beslut skall praktiseras handlar det om implementering. En lyckad 

implementering innebär att de politiska målen efterlevs och uppnås på ett tillfredsställande 

vis. I Vad bör staten göra? (2002) ställer Bo Rothstein frågan vad staten kan göra för att 

åstadkomma en fungerande implementering av de beslut den tar. Med andra ord undersöker 

han hur genomförandet av offentlig politik möjliggörs samt hur uppfattningen, om hur statens 

arbete fungerar, är.

Begreppen implementeringsforskning och utvärderingsforskning beskrivs i boken som 

fundamentala och viktiga för att kunna kontrollera statens maktutövande. Dessa begrepp tog 

sin form i USA under 60-talet då man började forska i hur statens olika åtgärdsprogram 

fungerade. Resultaten från denna första implementeringsutvärdering visade att det fanns 

många problem i statens välfärdspolitik som t.ex. korruption och maktmissbruk i 

genomförandeledet. Av dessa problem att döma drog sedan olika forskare olika slutsatser. De 

vänsterliberala samhällsvetarna ansåg att man med hjälp av ökade resurser kunde komma till 
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rätta med dessa problem. Det fanns dock människor med en annan uppfattning, främst inom 

det konservativa republikanska partiet. Där ansåg man helt enkelt att statlig välfärdspolitik i 

stort sett inte kunde fungera och att det bara skapade ett hjälplöst bidragsberoende hos 

medborgarna (Rothstein 2002). 

Denna pessimism är även om den är som starkast i USA också vanlig på andra håll. Bl. a. i 

Sverige. Den har genomsyrat svensk debatt under en längre tid. Ett exempel är den s.k. 

maktutredningen som var ett megaprojekt som tillsattes av den socialdemokratiska regeringen 

1985. ”I utredningens slutrapport från 1990 råder en huvudsakligen pessimistisk grundton 

vad gäller möjligheterna att på demokratisk väg styra samhällsutvecklingen” (Rothstein 2002 

s 74). Man menade bl. a. att visionen om staten som en serviceproducerande institution kräver 

en stor byråkrati som blir väldigt svårstyrbar. Makten över den offentliga sektorn ska 

teoretiskt sett ligga hos de folkvalda representanterna men i praktiken hamnar den hos 

tjänstemännen och experterna, däribland lärarna. ”Systemets makt ökar, men makten över 

systemet minskar” (Rothstein 2002 s 75). 

En del av utredningen bestod av en stor intervjustudie. I denna intervjuade man ett stort antal 

representativt valda medborgare. I denna syntes en klar känsla av maktlöshet inför samhällets

stora byråkratier som t.ex. den allmänna skolan. Förutom denna studie har även många andra 

studier gjorts där man har dragit slutsatsen att det inte går att styra organisationer efter 

fullständigt rationella beslutsmodeller. Man har från många håll hävdat att organisationer kan 

visa på stark inkonsekvens och ”systematiskt skapa inkonsistenter mellan prat, beslut och 

handling” (Rothstein 2002 s 75). Med detta menar man att de statliga tjänstemännen och 

experterna kan prata på ett sätt, besluta på ett annat,  och handla enligt ett tredje. 

Rothstein betonar dock att implementeringsforskningen i mycket stor utsträckning är en s.k. 

eländesforskning. Det finns ett hav av fallstudier om bristande resurser, oförutsedda 

bieffekter, oklara politiska målsättningar osv. Vår tid är en tid av bristande förtroende för 

staten. Det finns många problem med detta. Bl. a. har implementeringsforskare visat ett 

mycket stort intresse genom åren för att välja att undersöka just de offentliga program som 

man på förhand känt till har resulterat i misslyckanden. Detta är i och för sig fullt förståeligt 

då man har velat analysera den offentliga administrativa genomförandeprocessen, men det har 

dock kanske gett människor en överdrivet pessimistisk bild av staten. Det ger oss dessutom 

svårigheter att söka generella mönster för den politiska styrningens funktionalitet. Självklart 
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är det viktigt att studera misslyckanden i samhället för att synliggöra problem och skaffa sig 

kunskaper om hur dessa problem kan rättas till, men problematiken med det hela är att man 

bara får en uppfattning om vad som inte fungerar och inte om vad som faktiskt fungerar

(Rothstein 2002). 

Vidare finns det fler problem med implementeringsforskningen än att forskare tenderar att 

välja att undersöka kända misslyckanden. För när de inte har valt att undersöka kända 

misslyckanden har de i stor utsträckning åtminstone valt att undersöka de mest komplexa 

statliga program där det från början har funnits en stor potential för ett misslyckande. 

Dessutom har implementeringsforskare genom åren haft en alltför cynisk syn på 

implementering. Det är väldigt svårt om ens möjligt att någonstans, i det administrativa 

samhället, till 100% genomföra de ursprungliga besluten och planerna. Istället är anpassning 

till förändrade omständigheter från planerna det normala. Detta menar Rothstein inte alls 

behöver vara negativt utan tvärtom är oftast de organisationer som klarar att förändra och 

anpassa sig till nya förhållanden att föredra framför tröga strukturer. Att många 

implementeringsstudier är gjorda kort efter att programmen som undersöks har satts igång är 

också en nackdel då de långsiktiga effekterna inte har kunnat undersökas. Dessutom har då 

inte hänsyn kunnat tas till möjligheten att lära av gjorda misstag och rätta till dessa. Offentlig 

politik handlar enligt Rothstein mycket om att hantera ett föränderligt samhälle efter vissa 

grundläggande direktiv. 

3.5 Politisk styrning

I Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem (2001) för Bo Rothstein m.fl.

ett djupare resonemang kring vad implementering egentligen innebär. Rothstein m.fl. menar 

att relationen mellan beslutsfattare och verkställare kan beskrivas genom begreppen styrning 

och kontroll. De parter som är inblandade är beslutsfattaren och verkställaren. Beslutsfattarens 

styrning syftar till att påverka verkställandet av de fattade politiska besluten. Beslutsfattarens 

styrning kan ske i olika former. Man talar t. ex. om direkt och indirekt styrning. Direkt 

styrning innebär att beslutsfattaren ger direkta anvisningar till verkställaren om vad denne ska 

göra. Vid indirekt styrning är det annorlunda. Då ges verkställaren förutsättningar för 

genomförandet. Exempelvis kan indirekt styrning vara beslut om hur genomförandet ska vara 

organiserat, rekrytering av personer som ska genomföra det hela, tilldelning av resurser osv. 

Det är i dessa fall fortfarande fråga om styrning eftersom det påverkar verkställandets 
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utseende men den är indirekt eftersom inga direkta anvisningar, om hur arbetet rent konkret 

ska genomföras, ges. Vidare finns det informell styrning. Detta är ”när beslutsfattaren i icke 

bindande former tillkännager sin uppfattning om hur det politiska beslutet i något avseende 

bör tolkas eller genomföras” (Rothstein m.fl. 2001 s 20).

Efter att beslutsfattaren genom olika former av styrning har ämnat påverka verkställandet 

kompletteras detta av kontroll. Genom kontroll kontrollerar beslutsfattaren hur de politiska 

besluten genomförs. Kontrollen kan ske på olika sätt men det görs alltid genom att 

information ges om hur verkställaren följer styrningen. Kontrollinitiativ kan tas av både 

beslutsfattaren och av tillämparen. Det finns även särskilda kontrollorgan som t.ex. JO vars 

uppgift är att systematiskt kontrollera att implementeringen av de politiska besluten efterlevs 

på ett tillfredsställande vis. Dessutom kan kontroll ske på initiativ från vanliga medborgare

(Rothstein 2001). 

I de fall där kontroll görs och det visar sig att styrningen inte efterlevs så ändras styrningen. 

Man talar då om återstyrning. När genomförandeprocessen kontrolleras undersöker man två 

aspekter. Arbetets reliabilitet och dess rationalitet. Med reliabiliteten menar man i vilken 

utsträckning styrningen efterlevs. Med rationaliteten menas i vilken grad de eftersträvade 

målen uppnås. 

Vidare skriver Rothstein m.fl. om vilka olika synsätt på implementering som finns inom 

statsvetenskapen. Dessa synsätt förklarar relationerna mellan beslutsfattare och tillämpare. 

Rothstein m.fl. talar om tre huvudsakliga perspektiv. Det första perspektivet är det 

traditionella vilket innebär att beslutsfattaren styr och verkställaren följer styrningen. Om 

verkställaren inte följer styrningen blir det fråga om återstyrning. Verkställaren förväntas rätta 

sig efter beslutsfattarens visioner i sitt handlande. Reliabiliteten i det traditionella synsättet är 

hög och perspektivet är rationalistiskt. Förvaltningen fungerar som ett verktyg för 

beslutsfattarna.

Som det traditionella perspektivets motsats nämner Rothstein m.fl. Lipsky´s teori om 

närbyråkrater. Dessa närbyråkrater är, som tidigare nämnts, människor som på ett eller annat 

sätt arbetar i direkt kontakt med människor. Perspektivet är det traditionellas motsats genom 

att närbyråkraterna, enligt teorin, själva har stor handlingsfrihet i sitt arbete och inte är styrda i 

någon stor utsträckning. Följden blir att det är närbyråkraterna och inte politikerna som 
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utformar politiken i sitt område. Orsaken till att det blir så här, menar Rothstein m.fl., är att 

det ligger i verksamhetens natur. Eftersom dessa närbyråkrater arbetar med människor uppstår 

unika situationer där olika individuella avväganden avgör vad som ska göras och hur. Lärare 

räknas som närbyråkrater och i deras fall ska t.ex. olika elever behandlas och bemötas på olika 

sätt beroende på deras individuella behov och förutsättningar. Den styrning, som lärarna har 

att ta hänsyn till, bestående av professionella normer, säger just åt lärarna att undervisningen 

ska vara individuellt anpassad.

Lärare har i regel ett överskott på arbetsuppgifter och tvingas därför göra egna prioriteringar i 

arbetet. Ett yrke med dessa egenskaper är svårt för de politiska beslutsfattarna att styra och 

kontrollera. De saknar den professionella kompetensen för bedömningar. Närbyråkraten kan 

försvara sitt agerande med att denne har gjort de individuella bedömningar den genom 

styrningen förväntas göra. Men lärarnas handlingsfrihet innebär trots svårigheterna till 

kontroll, även en tillgång. Ett beteende av läraren som avviker från de politiskt fastställda 

målen menar Rothstein m.fl. ändå kan innebära en förbättring. Detta p.g.a. att det är läraren 

och inte beslutsfattarna som innehar den professionella lärarkompetensen. Beslutsfattarna har 

dock större förutsättningar till indirekt styrning. Detta genom att de påverkar förutsättningarna 

genom t, ex organisering och resurstilldelning. 

Dessa två perspektiv på implementering är alltså två ytterligheter. I närbyråkratsmodellen tas 

de avgörande besluten för förvaltningens skepnad på lägsta nivå, dvs ute på arbetsplatserna. I 

den traditionella modellen däremot tas de avgörande besluten på högsta nivå, av 

beslutsfattarna. 

Rothstein m.fl. skriver även om ett tredje perspektiv som hamnar någonstans mellan dessa två 

modeller som ett mellanting. ”Som ett mellanting kan vi uppfatta det tredje perspektiv som 

framhåller olika nätverk av aktörer som avgörande för politikutformningen” (Rothstein m.fl. 

2001 s 23). Denna modell går ut på att en mängd aktörer genom förhandlingprocesser deltar i 

implementeringsprocessen. Aktörerna består av formella organisationer som kan vara statliga, 

kommunala eller privata. Denna modell är vanligast för att främja en regions näringsliv. 

Rothstein m.fl. beskriver dessutom två vetenskapliga utgångspunkter i 

implementeringsforskning. De två tillvägagångssätten han syftar på är top-down och bottom-
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up. Det så kallade top-downperspektivet (uppifrån och ned) tar sin utgångspunkt i det 

auktoritativa beslutet som tagits i organisationens topp och urskiljer sedan en styrningskedja. 

Bottom-upperspektivet är dess motsats. Här utgår man istället från situationen då de offentliga 

tjänsterna når ut till mottagarna dvs. medborgarna. Forskaren försöker i denna modell förklara 

varför verksamheten bedrivs på ett visst sätt. 

Skillnaden mellan de två utgångspunkterna handlar om vilken vikt lagen har. I uppifrån-

perspektivet är det att beskriva hur en lag implementeras som är målet för forskaren. Själva 

lagen används som utgångspunkt. I nedifrån-perspektivet är frågan som ställs om och hur stor 

roll lagen har som styrande inverkan. 

3.6 Implementeringsproblematik

Hall och Löfgren skriver i Politisk styrning – I praktiken (2006) om 

implementeringsproblematiken. Hall och Löfgren menar att implementeringsproblematiken är 

ett av statsvetenskapens huvudområden och menar med detta att ”politiska beslut inte 

genomförs på avsett vis, att de inte åtföljs av handling i enlighet med besluten” (Hall & 

Löfgren 2006 s 134). 

Hall och Löfgren skriver om central styrning på lokal nivå och menar att det här finns flera 

sätt att resonera på. Man menar att det är omöjligt för all sorts implementering att fungera fullt 

ut. På samma sätt är det tvärtom lika omöjligt för all sorts implementering att inte fungera 

alls. Det rör sig alltid om ett mellanting. Enligt detta sätt att se, är det troligt att styrningen 

alltid har betydelse ” men att den alltid anpassas till sin lokala kontext” (Hall & Löfgren 

2006 s 135). Därmed har tjänstemän dels den centrala styrningen att ta hänsyn till, men 

samtidigt påverkar de lokala förhållandena tjänstemännens agerande. Sammanfattningsvis 

innebär detta att lokala organisationer tvingas att agera på ett visst sätt genom styrningen 

uppifrån. Samtidigt påverkas implementeringen nedifrån av lokala förhållanden och det hela 

leder till en kombination som ger implementeringen väldigt skild karaktär beroende på det 

lokala.

I Implementation steering. An actor-structure approach (1987) problematiserar Lundquist det 

hela ytterligare. Lundquist menar att det finns tre huvudfrågor att ställa när man frågar sig om 
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en lyckosam implementering kan äga rum. Dessa är: Kan tillämparen genomföra beslutet? 

Förstår tillämparen vad som ska genomföras? Vill tillämparen genomföra beslutet?

På första frågan om tillämparen kan genomföra beslutet kan hindren vara många. Det kan röra 

sig om resurshinder t, ex pengar, utrustning etc. Ett annat tänkbart hinder är en lokal kultur 

som hindrar implementeringen. Den andra frågan om tillämparen, kan röra sig om att direktiv 

i vissa fall helt enkelt kan vara så svårt formulerade att verkställaren helt enkelt inte i detalj 

förstår vad det är som ska göras. Slutligen kan det finnas fall där verkställaren av någon 

anledning inte vill genomföra ett beslut.

3.7 Globalisering

Undersökningen berör skolans arbete med globala frågor. Frågan är dock vad globala frågor 

innebär? Globalisering är ett begrepp med flera innebörder. All form av globalisering kan 

tänkas studeras i skolan. Det är ändå på sin plats att begreppet bryts ner och definieras för en 

djupare förståelse av dess innebörd. 

Scholte skriver i Globalization: a critical introduction (2005) om olika allmänt vedertagna 

uppfattningar om vad globalisering innebär. Även om olika tolkningar skiljer sig från 

varandra har de samtidigt gemensamma drag i sina definitioner av globalisering. För det 

första kan globalisering beskrivas som internationalisering vilket innebär kontakter länder 

emellan, exempelvis genom handel. Denna internationalisering leder till ”internationellt 

utbyte och ömsesidigt beroende” (Scholte 2005 s16). 

Vidare kan globalisering vara liberalisering. Ur detta perspektiv är globalisering ”processen 

som tar bort statliga restriktioner rörande kontakter mellan länder för att skapa en gränslös 

global ekonomi” (Scholte 2005 s16).

Vidare talar Scholte om globalisering som kulturell universalisering. Detta beskriver 

globalisering på så sätt att globalisering är uppnått, när något kulturellt har spritt sig, så till 

den grad, att det inte är typiskt för en speciell del av världen utan för världen i stort. 

En annan form av globalisering är modernisering. Detta synsätt har västvärldens ideal som en 

grundpelare. Enligt synsättet innebär globalisering helt enkelt att utvecklingsländer lär sig att 
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fungera som västvärlden och skaffar sig samma strukturer som västvärlden. Denna aspekt av 

globalisering kan uppfattas som imperialistisk (Scholte 2005). 

Slutligen kan globalisering beskrivas som det som leder till ökade transnationella relationer 

utan restriktioner. Globalisering är enligt detta sätt att se, det som omformar den sociala 

geografin genom att det territoriella får mindre spelrum. 

Globalisering handlar dock inte bara om möjligheter utan även om globala hot. Globala hot 

innebär problem som rör världen i stort. Dessa är inte nödvändigtvis skapade av 

globaliseringen men dess effekter påverkar världen globalt (Scholte 2005). 

3.8 Anknytning av teori till undersökningen

Efter att ha gått igenom teori inom området är det då dags att nå fram till min egen teoretiska 

studie. Min undersökning riktar sig mot en yrkesgrupp bestående av lärare. Lärarna är en 

yrkesgrupp som är en del av den statliga implementeringen. Genom sin yrkesroll som 

närbyråkrater har de krav från både politiker och allmänhet att uppnå vissa mål i sitt arbete. 

Samtidigt finns det en vilja hos lärarna att inte bli alltför styrda. De menar att de på bästa sätt 

uppnår de uppsatta målen om de i stor utsträckning får sköta sig själva och använda sig av sin 

egen kompetens när de utformar undervisningen. 

Implementering av statliga beslut har genom åren varit ständigt föremål för debatt och den får 

kritik från i stort sett alla håll i samhället. Detta beror till stor del på förvaltningens natur som 

omöjligen kan fungera på ett helt problemfritt sätt. Dessutom är det en politiskt känslig fråga 

där uppfattningarna om dess ideala utformning skiljer sig åt enormt mycket. För att vidare 

komplicera det hela finns det en mängd intressegrupper. Olika grupper ser på förvaltningen ur 

olika perspektiv och intressen, och får därmed olika uppfattningar om det hela. Exempelvis 

bryr sig politikerna om att deras beslut ska verkställas på det sättet de vill, lärarna vill att 

deras yrkesvardag ska se ut på det sättet de vill, föräldrar till ungdomar i skolan vill att 

undervisningen ska utformas som de vill, eftersom det är deras barns utbildning det handlar 

om etc. 

Efter att ha läst och redogjort för forskning och teori inom området kan det vara på sin plats 

att konkret sätta upp grundresonemanget i en modell. Genom att göra detta kopplar jag teorin 
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till undersökningen. I Förvaltning, stat och samhälle (1992, s 40-ff) använder Lennart

Lundquist en modell som visar handlingsutrymmet som ges inom statlig förvaltning.

Lundquist visar hur förvaltningen påverkas av dels strukturella faktorer och dels 

aktörsfaktorer. Genom att koppla modellen till min undersökning och göra en modell 

inspirerad av Lundquists, visar den lärarnas handlingsutrymme i sin verksamhet. 

Modellen visar som sagt lärarnas handlingsutrymme och synliggör vilka hinder och 

möjligheter lärarna har i implementeringen. Lärarna har ett visst mått av styrning att ta hänsyn 

till som påverkar undervisningen. Det rör sig här om vad läraren förväntas göra från dels 

statligt och dels lokalt håll. Vilket mått av stöd, vilka krav samt vilka förväntningar läraren 

har på sig, påverkar dennes undervisning. Dessa villkor är de strukturella. Samtidigt påverkar 

läraren själv, som aktör, verksamheten. Lärarna kan ha olika mått av insikt i vad deras 

uppdrag är, de kan ha olika stor vilja att genomföra det de förväntas göra, samt att de påverkas 

av olika strukturella förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag. Med förutsättningar 

menas exempelvis ekonomiskt stöd, mått av styrning osv. Med andra ord är det Lundquists tre 

tidigare nämnda huvudfrågor som ställs i modellen: Kan tillämparen genomföra beslutet? 

Förstår tillämparen vad som ska genomföras? Vill tillämparen genomföra beslutet? Figuren 

visar hur strukturs- och aktörsfaktorer avgör hur implementeringen blir. Kombinationen 

mellan de strukturella faktorerna och hur aktörerna (lärarna) påverkas, tolkar och ställer sig 

till dessa avgör verksamhetens utseende.

Modell 1:Lärares handlingsutrymme givet strukturella villkor (Lundquist 1992, s 
40-ff)

Aktörsfaktorer

Strukturella villkor (stöd,                                                                                                       

krav, förväntningar)

Kombinationer

Insikt Ej insikt

Vill Vill inte

Kan Kan inte
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4. Metod

Jag använder mig av respondentundersökning som metod i min studie. 

Respondentundersökningar kan delas in i två former: Samtalsintervjuundersökningar och 

frågeundersökningar (Esaiasson m. fl. 2003). 

I en frågeundersökning ställs i princip samma frågor till samtliga svarspersoner och 

svarspersonerna får därefter välja mellan ett antal förbestämda och färdigformulerade 

svarsalternativ. Även i samtalsintervjuundersökningar har intervjuaren ett antal 

färdigformulerade frågor som under intervjun ska ställas. Beroende på situationen kan dock 

formuleringarna och ordningsföljden på dessa ändras. Det är därmed en lägre grad av 

standardisering i detta tillvägagångssätt. Dessutom är svarens karaktär helt och hållet upp till 

respondenten.

Eftersom jag i min undersökning har valt samtalsintervjuer som metod är det denna form av 

respondentundersökningsmetod som är relevant att titta närmare på. Mina intervjuer är 

genomförda utefter en intervjuguide (se bilaga).

4.1 Samtalsintervjuer

Samtalsintervjuer är en relevant metod att använda sig av i olika sammanhang. Bl.a. när man 

vill få insikt i hur människor uppfattar sin värld är samtalsintervjuer ett bra tillvägagångssätt. 

”Att utgå från människors vardagserfarenhet är på många sätt ett signum för 

samtalsintervjun” (Esaiasson m.fl. 2003 s 281). Detta är ett mål jag har med mina intervjuer i 

min undersökning. Det jag vill få fram genom mina intervjuer är just hur de intervjuade 

upplever situationen för mitt undersökningsområde i sin arbetsverklighet. 

Esaiasson m.fl. beskriver konkret hur datainsamlingen stegvis bör gå till när man väljer att 

genomföra samtalsintervjuer. Etiska avväganden bör alltid göras. Intervjuobjekten ska alltid 

känna till att de är en del av en studie och att det de säger under intervjuerna kommer att 

publiceras i den färdiga uppsatsen. Om en respondent tackar nej till att delta ska detta 

respekteras och detta gäller även om detta nej kommer efter genomförd intervju. Det finns 

dock vissa faktorer man kan understryka för att få personen i fråga att ställa upp. Bl. a. kan 

man utlova konfidentiell behandling av intervjuerna.
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I min undersökning känner de intervjuade personerna till att de är med i en uppsats och att 

deras svar kommer att finnas med i det färdiga resultatet. Samtliga intervjuer behandlas 

konfidentiellt då jag anser att personernas identitet saknar relevans. Den enda informationen

om personerna som finns med är deras yrkesroll, hur länge yrket har utövats samt deras ålder. 

Jag anser att konfidentiell behandling kan gynna intervjun eftersom de intervjuade då kan 

tänkas komma med ärliga svar i lugn och ro istället för att svara vad de av chefer och dylikt 

förväntas svara. 

När det gäller val av intervjupersoner menar Esaiasson att ”utmaningen består i att fånga in 

relevanta tankevärldar” (Esaiasson m.fl. 2003 s 286). I min uppsats vill jag finna 

uppfattningar om implementeringens funktion i verksamheten. Genom att välja ut personer 

från olika kommuner ger jag min undersökning en behövlig bredd. De personer jag har valt att 

intervjua är gymnasielärare i samhällskunskap A i den kommunala skolan. De representerar 

olika kommuners verksamhet och på så sätt ger intervjuerna mig möjlighet att jämföra olika 

lärarnas verksamhet med varandra. Genom detta förväntar jag mig att synliggöra eventuella 

skillnader i hur målen nås, mellan de olika skolorna. 

Då jag bedömer att möjligheten är stor att implementeringen fungerar på olika sätt i olika 

skolor anser jag att mitt val av intervjupersoner är relevant. De tre kommunerna ligger i 

samma län. 

Esaiasson m.fl. skriver om att antalet intervjuade personer inte behöver vara särskilt stort i en 

relevant studie. Det viktiga är istället ett strategiskt urval. 

Samtalsintervjuer är en kvalitativ metod och ger därmed min uppsats en kvalitativ metod. 

Samtalsintervjuer som tillvägagångssätt skapar en värdefull samtalssituation med möjligheter 

för interaktion. I samtalsintervjuer kan man söka bakgrunden till hur personer svarar på ett 

helt annat sätt än när man använder sig av frågeundersökningar. Lämpligt metodval beror på 

vad det är för undersökning man ämnar göra. ”När vi vill veta hur människor själva uppfattar 

sin värld” (Esaiasson m.fl. 2003 s 281) är samtalsintervjuer ett bra tillvägagångssätt. 

När man har valt att använda sig av samtalsintervjuer som metod finns det en rad saker som

man måste tänka på. Det finns tre allmänna råd som går att följa i de flesta lägen. ”Välj 
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främlingar, ett litet antal och sådana som inte är subjektiva experter” (Esaiasson m.fl. 2003 s 

286). 

Valet att intervjua främlingar har att göra med att man vill upprätthålla en vetenskaplig 

distans. Intervjuer med vänner riskerar att bli sämre. ”Man tycker ju att man känner den här 

personen och det känns därför fånigt att fråga allt för detaljerat. Sett från respondentens sida 

kan det också vara lättare att öppna sig för en person som man inte skall fortsätta umgås med 

utan har en begränsad relation till” (Esaiasson m.fl. 2003 s 286). 

Att hålla nere antalet intervjuer är också viktigt. Resultatet blir sällan bättre bara för att antalet 

intervjuer är fler. Det viktiga för bästa resultat är istället att intervjuerna är väl förberedda. Att

intervjupersonerna är noggrant utvalda är också viktigt (Esaiasson m.fl. 2003).

Med det tredje rådet, att respondenterna inte skall vara subjektiva experter, menas att det är 

viktigt att man väljer personer på ett sätt så att svaren blir så generella som möjligt. Svaren 

ska vara ärliga och i största möjliga utsträckning representera den grupp man valt att intervjua

(t, ex en yrkesgrupp). 

I mitt strategiska urval har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt att rätta mig efter 

ovan givna råd.

I min undersökning intervjuas tre personer. Samtliga intervjupersoner i studien är 

samhällskunskapslärare i den kommunala gymnasieskolan. Valet av samhällskunskapslärare 

beror på att det är i detta ämne som globala frågor i störst utsträckning berörs. Eftersom det är 

den kommunala gymnasieskolan som undersöks är valet av lärare därifrån självklart. För att 

få en bredd på intervjuerna så finns båda könen representerade bland intervjupersonerna. 

Dessutom finns en spridning av de intervjuades ålder. 

Ingen av personerna jag intervjuar har jag någon vänskapsrelation till. Detta gynnar mina 

intervjuer eftersom jag då lättare kan ge detaljfrågor samt att respondenterna kan känna sig

lugna i situationen och ge så bra svar som möjligt. Deras vetskap om att intervjuerna 

behandlas konfidentiellt ökar dessutom ytterligare möjligheterna för så ärliga och detaljrika 

svar som möjligt. 
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Jag har vidare begränsat mig till tre intervjuer i min undersökning. Ett större antal intervjuer i 

en studie innebär, som tidigare nämnts, inte nödvändigtvis att resultatet blir bättre. Samtidigt 

anser jag att ett mindre antal intervjuer hade varit för lite för att kunna dra några slutsatser. 

Det valda antalet intervjuer anser jag vara rätt för min studies omfattning. Min studie kan 

beskrivas som en pilotundersökning med ett mindre strategiskt urval. 

I min forskning vill jag få fram en speciell lärargrupps uppfattningar om ett givet ämne. Jag 

har valt lärare inom samma ämne och på kommunala skolor. De är inte några subjektiva 

experter genom att det enligt min bedömning inte finns någon anledning för dem att avsiktligt 

ge en felaktig men politiskt korrekt bild av verksamheten i intervjuerna. Ett exempel på en 

sådan subjektiv expert skulle kunna vara om någon av respondenterna samtidigt var 

kommunpolitiker i kommunen i fråga. I så fall skulle man kunna tänka sig att det låg i 

respondentens intresse att ge en så positiv bild av kommunens verksamhet som möjligt. Detta 

vore olyckligt för min forskning då detta skulle kunna leda till ett felaktigt resultat. 

Det finns dock ändå en risk för att respondenterna i viss utsträckning svarar felaktigt. 

Eftersom studien handlar om hur undervisningen fungerar i ett visst område och det är lärarna 

som utformar undervisningen finns det en risk att svaren blir en aning positivare än vad 

lärarna egentligen anser. Detta p.g.a. att negativa svar indirekt i viss mån innebär att lärarna 

underkänner sin egen undervisning och därmed även hur de sköter sitt arbete. Då intervjuerna 

är anonyma och att studien även handlar om skolledningens samt kommunens arbete bedömer 

jag dock att risken för detta är låg. 

Det är viktigt att man väljer rätt personer att intervjua. Då det oftast finns väldigt många 

potentiella intervjupersoner men endast möjlighet att intervjua ett begränsat antal är det extra 

viktigt att välja personerna med omsorg (Esaiasson m.fl. 2003). Jag har som tidigare nämnts 

valt tre gymnasielärare i samhällskunskap A som är verksamma i tre olika kommuner. Jag 

anser att antalet är lagom för min studies omfattning.

Vid genomförandet av mina samtalsintervjuer använder jag mig av en intervjuguide som 

hjälpmedel (se bilaga). Att ha en intervjuguide som redskap är ett måste för att få bästa 

möjliga resultat av intervjun. När intervjuguiden formuleras är det viktigt att tänka både 

dynamiskt och tematiskt. ”Att tänka tematiskt innebär att man knyter an till undersökningens 
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problemställning och att tänka dynamiskt innebär att man ser till att skapa en situation där 

samtalet hålls flytande” (Esaiasson m.fl. 2003 s 290).

Det är viktigt att frågorna ställs på ett tydligt, enkelt och kortfattat vis. En intervju med korta 

frågor som ger långa svar är att sträva efter (Esaiasson m.fl. 2003). Vidare delas de olika 

frågorna i intervjuguiden in i olika kategorier. För det första finns de tematiska frågorna. 

Dessa är de övergripande frågorna ”där intervjupersonen, utifrån minimal påverkan av 

intervjuaren, får tillfälle att utveckla vad hon eller han upplever som de viktiga 

dimensionerna i den företeelse som står i centrum för undersökningen” (Esaiasson m.fl. 2003 

s 290). 

Uppföljningsfrågor är, precis som det låter, de frågor som följer upp de tematiska frågorna. 

Svaren på de tematiska frågorna ska öppna upp för följdfrågor som i sin tur fördjupar svaren. 

Ett exempel på detta kan vara att intervjuaren som uppföljningsfråga ber respondenten att ge 

exempel på vad man svarat på en tematisk fråga. 

En annan typ av frågor är tolkande frågor. En tolkande fråga kommer som en följd av ett svar. 

Syftet med frågan är att få bekräftat att man uppfattat ett svar på korrekt vis. Ett exempel på 

en tolkande fråga kan vara: Menar du att…? Dessa frågor kan följaktligen inte finnas med i 

den intervjuguide som färdigställs innan intervjun, och som ligger som grund till intervjun. 

Detta eftersom de tolkande frågorna beror på vilka svar man får på övriga frågor (Esaiasson 

m.fl. 2003). 

Min intervjuguide är uppbyggd enligt det vis som Esaiasson m.fl. rekommenderar. Stommen i 

intervjuguiden är en rad tematiska frågor som generellt tar upp undersökningsområdet. Dessa 

frågor kompletteras med uppföljande frågor för att nå detaljrika svar. Frågorna är kortfattade 

och formulerade på ett enkelt vis för att slippa missförstånd. 

Det finns även andra tänkbara tillvägagångssätt än mitt för att genomföra en studie i mitt 

ämne. Det finns både för- och nackdelar med min metod. Samtalsintervjuer är som sagt en 

kvalitativ metod. När man genomför samtalsintervjuer måste man begränsa sig till ett visst 

antal intervjuer. Detta gör att alltför generella slutsatser är svåra att göra. Ju fler intervjuer 

som genomförs, desto klarare slutsatser kan dras. En alternativ väg att gå skulle dock kunna
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vara att istället använda sig av enkäter som empiri. Man kan då fråga en större mängd 

människor och därmed få en mer generell grund att analysera utifrån. 

Vid samtalsintervjuer ges man dock mycket djupare svar och möjlighet till följdfrågor etc. 

Svaren blir mycket djupare och därmed kan min analys innehålla ett djupare resonemang och 

därmed komma till djupare slutsatser. 

5. Resultat

I resultatdelen redovisas resultatet av de intervjuer jag har genomfört. Jag har valt ett 

tematiskt upplägg vilket innebär att resultatet redovisas kategoriskt. Därmed redovisas alla tre 

intervjuer parallellt. Resultatdelen inleds dock med en presentation av intervjupersonerna.

5.1 Presentation av intervjupersoner

Person 1 Person 1 kallas i uppsatsen Andreas. Andreas är en manlig lärare i samhällskunskap

A på en kommunal gymnasieskola i kommun 1. Han är 34 år och har arbetat som lärare sedan 

1999.

Person 2 Person 2 kallas i uppsatsen Maria. Maria är en kvinnlig lärare i samhällskunskap A 

på en kommunal skola i kommun 2. Hon är 50 år och har arbetat som lärare sedan 2000.

Person 3 Person 3 kallas i uppsatsen Markus. Markus är en manlig lärare i samhällskunskap

A på en kommunal skola i kommun 3. Han är 60 år och har arbetat som lärare sedan 1971.

5.2 Resultat från intervjuerna

5.2.1 Skolans värdegrund

Andreas svarar att han anser att det hela blir komplext när skolan lägger in fostrande saker. 

Han menar att när detta sker blir arbetet väldigt indirekt. Om man skulle börja att aktivt, 

direkt tala om för eleverna exakt vad de ska ha för värderingar är skolan ute på farlig mark. 

Demokrati är det absolut övergripande i undervisningen och en demokratisk medborgare är 

den som är kritisk och uttrycker sina egna värderingar. 

Med andra ord menar Andreas att en lärare inte gör ett bra jobb om denne talar om för 

eleverna att så här ska ni tycka. Däremot, menar Andreas, att de arbetar med massor av saker 
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där eleverna får diskutera och problematisera dessa saker. Läraren ska här leda diskussionerna 

och vägleda eleverna men bara indirekt. Eftersom Andreas tror på att människor har en rättvis

värdegrund, så anser han att detta indirekta arbete leder till att fostringsuppdraget ändå lyckas.

- Som samhällslärare har man många uppdrag som ibland kolliderar med varandra. Så fort det handlar 

om värderingar så blir det automatiskt ett indirekt arbete.

Maria menar att detta självklart är ett viktigt område för samhällsundervisningen. Samtidigt är 

det ett område som eleverna upplever som svårt och då blir det svårt att arbeta med. När 

någonting uppfattas som svårt blir det automatiskt ointressant i elevernas ögon, menar Maria. 

Samtidigt är det självklart något som man måste ägna tid åt, tycker Maria. Står det med i 

styrdokumenten så ska det ju även finnas med i undervisningen. 

Även Markus tycker att det är ett viktigt uppdrag skolan har i att fostra eleverna till att bli 

demokratiska medborgare, samt att de helt tar till sig de värderingar, som läroplanen talar om, 

helt och hållet. 

5.2.2 Arbete med globala frågor

Andreas påpekar att man, som tidigare nämnts, ständigt arbetar med diskussions- och 

problematiserande uppgifter under lektionerna. Det rör sig då om små moment som kan 

sträcka sig över en eller ett par lektioner. 

Förutom detta har skolan även varit inblandad i mer omfattande projekt. Andreas berättar om 

ett utbytesprojekt som skolan har deltagit i tillsammans med en vietnamesisk skola. I projektet 

ingick att lärare och elever från Sverige fick åka och besöka en skola i Vietnam och bo i 

vietnamesiska familjer. Därefter fick lärare och elever från Vietnam göra motsvarande resa till 

Sverige. 

Syftet med projektet var att eleverna skulle lära sig hur samhället, men även andra människors 

liv, fungerar i en mycket annorlunda kultur. Under resan fick eleverna även göra praktik på en 

vietnamesisk arbetsplats. Syftet med detta var att lära sig arbetsförhållanden och jämföra med 

Sverige. 
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Vidare ger Andreas ytterligare ett exempel på projekt som skolan har varit med i. Det rörde 

sig då om ett Sida-projekt där lärare och elever från skolan följde med till Nicaragua för att på 

plats få följa hur biståndsarbetet där fungerar. 

Det viktigaste, menar Andreas, är dock det arbete som ständigt pågår. Globala frågor kommer 

ständigt in i samhällsundervisningen på ett naturligt sätt eftersom vi lever i ett väldigt globalt 

samhälle. 

Ett exempel är när vi pratar om handel. Då brukar Andreas hålla i en värderingsövning om 

handeln med u-länderna och resursfördelning i världen. Ett annat exempel som nämns är en 

övning kopplat till en dokumentär om palmolja producerat i ett u-land för att konsumeras i i-

länderna. Det som är grunden för diskussionen är att produktionen kräver skövlad regnskog 

och bortkörd ursprungsbefolkning.

Andreas betonar att dessa diskussioner inte kan bli mer än diskussioner. Han bemöter och 

argumenterar men framförallt försöker han lyssna på vad de har att säga. Han är dock 

samtidigt övertygad om att det inte behövs så mycket arbete just för att få fram positiva 

värderingar hos eleverna i sådana rättvisefrågor. Andreas menar att han tror att människan i 

grunden har en rättvisekänsla som är rätt enkel att plocka fram. 

- Jag tror att man måste jobba ganska lite för att få fram de här positiva sakerna med människor. Jag tror 

att vi är sociala varelser och vi har en grundläggande rättvisekänsla. Sen är det ju väldigt annorlunda 

innehåll i vad som är rättvisa. Det är ju en diskussionsfråga.

Maria menar att tidsbristen gör att de internationella frågorna ofta hamnar sist i 

prioriteringslistan. Dock brukar de försöka nudda vid globaliseringens frågor när de pratar om 

ekonomi. Det handlar då om diskussionsövningar. Hon påpekar även att man ofta kommer in 

på globala frågor i den vanliga undervisningen. 

Hon nämner ett projekt som genomfördes i en klass. Klassen gick ut i butikerna och 

undersökte varifrån flaskvattnet kom ifrån. Efter att ha tagit reda på detta räknade de ut hur 

långa transportsträckor som hade krävts för att få dit vattnet. Arbetsområdet avslutades med 

en diskussion där de frågade sig: Varför transportera hit vatten när det redan finns vatten här?
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Ett liknande arbetsområde har även, berättar Maria, genomförts med matprodukter, där man 

kollat varifrån maten i butikerna kommer. 

Markus betonar att ett globalt perspektiv är något som kommer in i undervisningen hela tiden. 

Markus menar dock att även teman har genomförts med fokus på globala frågor. 

Han ger ett exempel på ett ämnesövergripande arbetsområde som rörde samhällskunskap, 

geografi samt historia. Området kallades Världen av idag. Eleverna delades in i grupper och 

varje grupp fick en konfliktfylld del av världen som ämne. Därefter skulle eleverna samla in 

fakta och göra någon form av redovisning av det de samlat in. Det som skulle ingå var en 

historisk bakgrund till konflikten samt geografiska aspekter av konflikten. Vidare skulle de 

reflektera över hur konflikten påverkar världspolitiken och människor runtom i världen. De 

skulle dessutom komma fram till någon sorts hypotetisk lösning av konflikten med 

världssamhället som konfliktlösare. Efter redovisningarna avslutades arbetsområdet med en 

allmän diskussion i klassen ledd av läraren. 

5.2.3 Miljöperspektiv i undervisningen

Andreas menar att miljöfrågorna är något som ständigt kommer in i undervisningen oavsett 

vilket område man arbetar med. Han nämner dock inga konkreta exempel på arbetsområden 

de har haft som har handlat om miljön mer än att han påminner om palmoljeövningen som ju 

även behandlade regnskogsskövling. 

- Det kommer ju in i vad man än diskuterar inom samhällskunskapen. Det kommer in när vi diskuterar 

politik, ekonomi, internationella relationer, lag och rätt. Det jag som lärare gör är att jag uppmuntrar 

och försöker föregå med gott exempel.

Maria hänvisar dels till tidigare nämnda arbetsområden som har handlat om globala frågor 

med fokus på miljön. I övrigt, berättar Maria, brukar de prata om vad det är som orsakar 

växthuseffekten och sedan diskutera rent konkret vad man kan göra åt problemet. 

Diskussionen är då inriktad på eleverna som individer och vad just de kan göra åt det hela. 

Markus menar återigen att även miljöfrågor ständigt kommer in i undervisningen på ett 

naturligt sätt. I övrigt pekar han inte på något specifikt arbetsområde som tar upp miljö. 
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5.2.4 Skolans samverkan med samhället

Andreas berättar att han brukar göra studiebesök med alla klasser på Sidas ungdomsavdelning 

Zenit. I övrigt menar Andreas att den viktigaste kontakten med samhället som eleverna har är 

genom media. Detta är något man kontinuerligt arbetar med genom olika medieövningar. 

Ett exempel är att eleverna varje vecka får i uppgift att hitta politiska nyheter i media och ta 

med dessa och redovisa i skolan. Därefter diskuteras frågorna i klassen. Eftersom många av 

dessa nyheter är globala nyheter så kan övningen i stor utsträckning ses som en 

globaliseringsövning. 

Maria kan, under sina år som lärare, bara påminnas om en föreläsning på skolan från en man 

från Rädda barnen. I övrigt nämner hon ingenting. 

- Under de åren jag har varit här så har det väl varit en kille här från Rädda barnen som hade varit i Sudan 

tror jag det var.

Markus berättar att i samband med FN-dagen händer det att skolan organiserar något för alla 

elever på skolan. Det kan då röra sig om någon form av föreläsning från olika organisationer i 

samhället. I övrigt har skolan haft utbyte med kommunens vänorter i Ryssland och i 

Baltikum. 

5.2.5 Skolledning

Andreas menar att skolledningen inte visar något direkt intresse för undervisningen. De 

kontrollerar inte heller den på något sätt. Andreas berättar att vissa lärare på skolan har 

efterlyst pedagogisk ledning men Andreas är inte så övertygad om att detta är särskilt 

eftersträvansvärt. Han tror istället att eleverna gynnas av spridning och pedagogisk mångfald. 

Han menar därmed att skolledningen inte lägger sig i undervisningen i någon betydande 

utsträckning men betonar samtidigt att han inte ser detta som något negativt utan tvärtom som 

positivt. Han påpekar dock att det kunde vara kul med lite beröm då och då för det man 

åstadkommer. För det går ju inte, menar Andreas, om skolledningen inte vet vad som pågår. 

Uppskattningen får istället komma från eleverna, om den kommer. 
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Vad gäller hinder så anser han inte att skolledningen utgör något sådant. Han har en positiv 

bild av skolledningen. När man kommer med något förslag är de positiva och stöttar. Och i 

och med detta tycker Andreas att man trots allt kan konstatera att skolledningen har ett 

indirekt intresse av undervisningen på skolan. 

Maria har en mer negativ inställning till sin skolledning. Hon menar att de helt saknar intresse 

för undervisningen och att de aldrig visar någon vilja att lägga extra pengar på 

undervisningen. 

- Det finns inget intresse. Jag har inte varit med om att någon över huvud taget har haft idéer om 

någonting som har haft med undervisningen att göra. Man får heller inget ekonomiskt stöd.

Maria tycker att det i och för sig är positivt att få sköta sitt arbete på egen hand men hon 

efterlyser ett visst intresse och stöd från skolledningen. Hon anser att situationen hade varit 

mycket bättre om det fanns en dialog angående undervisningen mellan lärarlaget och 

skolledningen. 

Markus uppfattar sin skolledning på samma sätt som Maria uppfattar sin, och är inne på 

samma spår. Han anser att skolledningen inte intresserar sig för undervisningen och att han 

tycker att den borde det, även om också han uttrycker en önskan om viss självständighet. 

- De senaste 5-6 åren har skolledningen inte visat något intresse utan lämnat det åt lärarna. Jag tycker att 

det tyder på en inkompetens. Visst vill man sköta sig själv men det vore kul med ett visst intresse.

Vidare berättar han att han är övertygad om att situationen är mycket bättre på en annan skola 

i samma kommun. Han berättar att han känner folk som är verksamma på den skolan och att 

de beskriver en helt annan situation.

5.2.6 Tillfredsställelse med arbetet

Andreas tycker att undervisningen innehåller någorlunda tillräckligt med globala inslag. Han 

tycker dock att tidsbrist gör att han inte hinner göra allt det han egentligen vill. Det är därmed 

tidsbrist som är det största hindret. Om man vill ut och göra något speciellt så förstörs rytmen. 

Kurserna är inte organiserade för att det ska vara möjligt att genomföra sådant. 
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Han påpekar att eftersom det inte förekommer någon pedagogisk styrning på skolan så är det 

upp till honom och eleverna hur mycket tid som ska läggas på vad. Så skulle han säga att det 

var för lite, menar han, skulle det bero på honom själv. 

Maria är även inne på det här med tidsbrist. Hon upplever att timmarna är för få och att 

internationella frågor ofta hamnar sist i prioriteringslistan. Det innebär att det inte blir så 

mycket med internationella frågor i undervisningen. 

Hon menar även att hon uppfattar globala frågor som ganska komplicerade för eleverna. 

Samtidigt tycker hon att deras grundkunskaper ofta är skrämmande dåliga. Följden blir att hon 

ofta anser att globala frågor prioriteras bort för att tid behöver läggas på repetition av annat 

istället.

- Mycket beror på dåliga grundkunskaper hos eleverna. Vet man inte hur svensk politik fungerar är det 

svårt att börja prata om globala frågor.

Dessutom menar hon att en hel del i valet av undervisningsinnehåll även grundar sig i 

responsen man får av eleverna. Får man dålig respons av något så prioriteras det helt enkelt 

bort. Just det här med globala frågor beskriver Maria som något som många elever upplever 

som svårt. Och när det är svårt blir det automatiskt ointressant. 

Vidare anser Maria även, som tidigare nämnts, att skolledningen utgör ett hinder. Vill man 

göra något utöver det normala exempelvis utanför skolan får man alltid nej och det sparas 

ständigt.

Markus anser att det kan göras mer med globala frågor i skolan. Han anser dock i det stora 

hela att globala frågor ägnas ganska tillräckligt med tid. Det största hindret anser han vara 

skolledningens ointresse och inkompetens. Vill man genomföra annorlunda undervisning får 

man inget stöd av skolledningen. Han nämner även tidsaspekten, att det är svårt att ändra om 

mycket i sin undervisning eftersom allt annat också ska få plats. 
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6. Analys

Efter att ha genomfört undersökningen är det dags att analysera resultatet och se vilka 

slutsatser man kan dra. Efter att ha satt mig in i forskning genom litteratur fanns det anledning 

att pröva om det finns ett missnöje bland de som arbetar med statlig implementering. Området 

jag riktade in mig på var gymnasieskolan och ämnet som skulle undersökas var globala frågor

i samhällskunskap A. Studiens frågeställning var: Hur upplever samhällskunskapslärarna att 

det i gymnasiet arbetas för att uppnå läroplanens mål om globala perspektiv i undervisningen? 

Analysen syftar till att relatera resultatet till frågeställningen samt teorin. 

6.1 Värdegrunden

Min första intervjufråga handlade om skolans värdegrundsuppdrag. Eftersom globala frågor i 

stor utsträckning har med demokrati och andra moraliska värdegrundsfrågor att göra, var 

denna fråga relevant att inleda med. Det visade sig här att lärarnas uppfattningar skiljde sig åt. 

Andreas ifrågasatte att skolan har som uppgift att aktivt fostra eleverna in i förutbestämda 

värderingar. De två övriga intervjupersonerna menade att skolan har ett viktigt uppdrag i att 

fostra eleverna till att skaffa sig vissa värderingar. 

Slutsatserna man kan dra av detta anser jag är att skillnaderna är individuella. Att lärarna har 

annorlunda uppfattningar om skolans uppdrag i detta fall tror jag inte har med någonting 

annat att göra än att de är olika individer med olika åsikter. 

Däremot är de skilda åsikterna ett tecken på att läroplanen är väldigt öppen för tolkning. 

Visserligen går det att läsa i läroplanen om vikten att skolan fostrar eleverna till demokratiska 

medborgare. Samtidigt står det att eleven ska förstå vikten av internationell solidaritet. 

Dessa direktiv kan tolkas som att lärarnas olika uppdrag står i konflikt med varandra. Precis 

som Andreas är inne på i intervjun kan demokrati av många uppfattas som att alla har rätt att 

bilda sin egen åsikt om saker och ting och att det därför är fel med en lärare som står och 

säger vad som är rätt och fel. Med Andreas sätt att se det blir det därmed odemokratiskt om 

man samtidigt ska stå och övertyga eleverna om vikten av internationell solidaritet. Även om 

han förespråkar internationell solidaritet har jag full förståelse för hans resonemang. 

Elevernas förståelse för internationell solidaritet ska inte uppnås genom att läraren säger till 

dem vad som är rätt och fel utan genom diskussions- och värderingsövningar där läraren 

lyssnar, bemöter, uppmuntrar och föregår med gott exempel. 
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Maria och Markus tolkar skolans uppdrag annorlunda. De menar att skolans uppdrag är att 

aktivt överföra vissa värderingar på eleverna. Enligt detta sätt att se, så resonerar man att det 

finns ett antal åsikter som är obestridliga och fundamentala för vårt samhälle. De är med 

andra ord inte diskutabla utan grunden för demokratin. Därmed uppfattas det inte som 

odemokratiskt att aktivt överföra dessa åsikter på eleverna utan tvärtom som en viktig del av 

uppfostrandet av demokratiska medborgare. Detta är exempel på när aktörernas (lärarnas) 

skiljda uppfattningar av målen leder till att verksamheten får olika utseende.

6.2 Globala frågor

När intervjupersonerna lämnar konkreta exempel på arbetsområden man har genomfört med 

fokus på globala frågor skiljer sig omfattningen. Andreas radar upp många exempel på projekt 

som har genomförts och han behöver heller inte någon längre betänketid för att påminna sig

dessa. 

Maria och Markus ger även de exempel men de behöver en stunds betänketid för att komma 

ihåg konkreta exempel. 

På frågan om miljön är samtliga tre lärare tillfreds med undervisningen. De menar att miljön 

ständigt kommer in i undervisningen. Maria har låtit eleverna genomföra undersökningar av

verkligheten och detta är positivt då eleverna då ges konkreta exempel och kan se närheten till 

problemen. 

6.3 Förväntningar och stöd

Frågan om skolledningen är delad i två delar. Dels handlar det om skolledningen fullföljer 

uppdraget som läroplanen anger med att de ska kontrollera att dess lärare följer målen i 

läroplanen. Dessutom handlar den om skolledningens engagemang och stöd för lärarnas 

undervisning. 

Vad gäller skolledningens kontroll av verksamheten är alla tre lärare överens om att den inte 

existerar. Ingen av intervjupersonernas skolledning visar något intresse av att kontrollera 

undervisningen för att se så målen fullföljs. Att skolledningen inte direkt vill kontrollera 

undervisningen uppfattar dock alla tre lärare som något positivt. Slutsatsen man kan dra av 
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detta är att lärare i sin natur är en yrkesgrupp som vill ha ett stort mått av självständighet. 

Detta gäller dock endast i valet av upplägg och innehåll. Därutöver efterlyser samtliga tre 

lärare en önskan att skolledningen intresserar sig för att följa vad som pågår i klassrummen 

och att de uppmuntrar lärarna. 

Med andra ord efterlyser man engagemang och intresse hos skolledningen men ingen kontroll 

av undervisningen. Ett mått på skolledningens engagemang och intresse är deras vilja att 

ekonomiskt eller på andra sätt stödja lärare om de anmäler intresse för att genomföra 

annorlunda undervisning utanför klassrummen. 

I detta fall beskriver Andreas sin skolledning i positivare ordalag och menar att när en lärare 

kommer med ett sådant förslag möts han av uppmuntran och får sällan ett nej även om det rör 

sig om kostsamma projekt. Ett tecken på detta är Andreas beskrivning av de resor som 

genomförts på skolan till helt andra delar av världen. 

På Marias och Markus skolor beskrivs dock skolledningen i sådana fall motstridig och snål. 

Markus beskriver t.o.m. sin skolledning med ordet inkompetent. Med andra ord skiljer sig de 

strukturella förutsättningarna åt.

Sammanfattningsvis kan man dra vissa slutsatser av lärarnas uppfattningar om

skolledningarna. När det gäller skolledningens uppgift, att kontrollera att läroplansmålen 

efterlevs i undervisningen, menar samtliga lärare att detta inte på något sätt förekommer på 

skolorna. Lärarna menar därmed att skolledningen saknar ett direkt intresse för 

undervisningen. 

Andreas beskriver dock att skolledningen i kommun 1 har ett indirekt intresse för 

undervisningen. Detta genom att en lärare alltid möts av stöd och uppmuntran när man 

ansöker om att få genomföra någon speciell sorts undervisning.

Slutsatsen är alltså att ett direkt intresse för undervisning anses saknas bland skolledningarna 

medan ett indirekt intresse anses finnas av en av lärarna. Skolledningens mått av styrning och 

engagemang är exempel på hur strukturerna avgör verksamhetens utseende. 
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6.4 Omfattning

På den övergripande frågan om det ägnas tillräckligt med tid åt globala frågor i 

undervisningen menar Andreas och Markus att det, i det stora hela, görs det. Maria menar att 

det ägnas för lite tid. Det Maria nämner som hinder är dock bl. a. att det är svårt att göra det 

intressant för eleverna eftersom det är ett komplext område. Detta anser jag är ett svar som

talar för att det är ett självförvållat problem, att undervisningen är knapp, då hon själv sätter 

globala frågor sist i prioriteringslistan. Detta gör hon som sagt för att hon upplever att hon får 

för dålig respons av eleverna, eftersom de tycker det är ointressant. Samtidigt beskriver hon 

att elever tycker att ämnen som är svåra är tråkiga. Med andra ord kan man uppfatta det hela 

som att globala frågor prioriteras bort för enkelhetens skull.

Alla tre svarar att de tycker att mer undervisning om globala frågor vore positivt. De är dock 

alla överens om att det finns hinder för detta. Alla tre nämner tidsbristen. Kurserna är 

organiserade på ett visst sätt. Skolans kursplan ska hinnas med och denna kursplan är 

framarbetad efter antalet timmar. Följden blir att för att hinna med alla områden hinner man 

bara vidröra de olika områdena på ytan. Något utrymme för fördjupning finns helt enkelt inte. 

Väljer man att ändå fördjupa sig i något område, vilket lärarna mycket väl kan göra, blir 

istället ett annat område lidande. Följden blir därför att fördjupningar uteblir eller begränsas. 

Det samma gäller med undervisning utanför skolan. Bestämmer man sig för att ge sig ut i 

samhället för något specialområde så får något annat område stå tillbaka. Även detta är ett 

exempel på hur strukturerna påverkar verksamheten. Kursplanens mål och antalet timmar 

avgör vilket utrymme för fördjupning som ges. 

Maria nämner även som tidigare nämnts dåliga grundkunskaper hos eleverna som en 

anledning till att fördjupningar inte hinns med. Maria och Markus beskriver även, som också 

tidigare nämnts, sina skolledningar som ett hinder för mer fördjupning i undervisningen. Detta 

exempelvis genom att lärarna nekas ekonomiskt stöd för detta. 

6.5 Sammanfattande analys

Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan lärares uppfattningar om vad de, 

enligt läroplanen, bör göra och vad de i skolverkligheten gör för att uppnå målen. Ambitionen 

var att få en bild av hur lärarna upplever att implementeringen fungerar. 
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Huvudfrågeställningen, som skulle besvaras, var: Hur upplever samhällskunskapslärarna att 

det i gymnasiet arbetas för att uppnå läroplanens mål om globala perspektiv i undervisningen?

Min genomgång av tidigare forskning och teori beskrev att det dels är strukturer och dels 

aktörer som påverkar hur implementeringen utformas. Målet med undersökningen var att 

finna dessa eventuella strukturs- och aktörsfaktorer som hindrar lärarna från att nå målen på 

ett optimalt vis. 

Samtliga intervjuade lärare har i sina intervjuer vädrat sitt missnöje med olika saker inom 

gymnasieundervisningen. Vad man är missnöjd med varierar något från lärare till lärare. 

Studien är inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några generella slutsatser om 

läraryrket i stort men målet var att genom en stickprovsundersökning undersöka missnöjet 

inom ett visst område och detta missnöje visade sig finnas. 

Samtidigt är två av tre intervjuade lärare i det stora hela nöjda med hur globala frågor 

behandlas i gymnasieskolan. Anledningen att den lärare som inte delar denna uppfattning 

tycker som hon tycker, beror enligt mig, som tidigare påpekats, i viss utsträckning på hennes 

prioriteringar. Ur detta perspektivet är hennes missnöje inte baserat på strukturella 

förutsättningar utan på egna prioriteringar (aktörsfaktorer). 

När det gäller den komparativa biten av undersökningen gav intervjuerna mig grund för vissa 

slutsatser. Genom intervjuerna har jag erfarit att situationen skiljer sig från person till person.

Skillnaderna beror både på skillnader mellan aktörer och strukturer. I intervjun med Markus

framgår det även att situationen skiljer sig från skola till skola också inom kommunen, även 

om detta inte är någon slutsats jag kan dra utifrån min studie. 

Resultatet kan analyseras närmare kopplat till modellen som presenteras i teoridelen. De 

strukturella förutsättningarna som påverkar verksamheten skiljer sig åt, i de olika lärarnas 

beskrivningar. Andreas beskriver en skolledning som ger lärarna stort ekonomiskt spelrum 

samt visar ett stort mått av stöd för lärarna i deras verksamhet. Detta skiljer sig från Maria och 

Markus som beskriver helt andra förutsättningar. Vad gäller styrning så existerar den knappt 

utan samtliga lärare utformar sin verksamhet på egen hand. Dessa strukturella faktorer 

påverkar givetvis verksamhetens karaktär. Sett ur detta perspektiv kan bättre stöd och resurser 
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vara förklaringen till att Andreas är mest nöjd med sin situation. Andreas upplever att han kan 

genomföra sitt uppdrag. 

Sett ur ett aktörsperspektiv så påverkar samtidigt, givetvis, lärarna själva sin verksamhet. 

Andreas som visar ett stort engagemang har en vilja att beröra globala frågor i stor 

utsträckning. Han har även skaffat sig insikter om vad han har för krav och förväntningar på 

sig inom detta område. Genom dessa insikter har han därmed enklare att bedöma hur han ska 

lägga upp sin undervisning om globala frågor. Maria, å sin sida, visar inte alls samma vilja 

och insikter kopplat till sitt uppdrag. Sett ur detta perspektiv kan Andreas personliga 

inställning och engagemang vara förklaringen till att han är mest nöjd med sin situation. 

Med andra ord så har undersökningen visat, precis som Lundquists modell visar, att 

verksamheten i hög utsträckning påverkas av både strukturella förutsättningar och aktörernas 

beteende. Dessutom påverkas aktörerna direkt av de strukturella förutsättningarna.  

Flera av globaliseringens perspektiv arbetas det med i skolan. Ett visst fokus finns på de 

globala hoten som idag är ett faktum. Men även andra former av globalisering berörs i skolan 

som t, ex internationalisering och liberalisering, genom att man pratar om den globala 

handeln.

Slutligen kan sägas att implementeringens komplexitet kombinerat med närbyråkraternas 

(lärarnas) stora vilja att få sköta sig själva utan styrning leder till missnöje och är en källa till 

evig debatt. 
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7. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att göra en implementeringsundersökning av den kommunala 

gymnasieskolan. Det jag frågade mig var vad lärarna ansåg om arbetet med globala frågor i 

samhällskunskap A. Jag ville undersöka om de ansåg att detta gavs tillräckligt med utrymme i 

undervisningen.

Grundfrågeställningen för undersökningen var: Hur upplever samhällskunskapslärarna att 

det i gymnasiet arbetas för att uppnå läroplanens mål om globala perspektiv i 

undervisningen?

Statlig implementering är ett område som ständigt är omdebatterat och p.g.a. detta 

undersöktes huruvida det bland lärarna i mitt fall fanns negativa invändningar. Jag valde att 

genomföra intervjuerna i olika skolor för att jämföra svaren med varandra och därmed se om 

de var olika nöjda i olika skolor. Jag ville även se var i, enligt lärarna, implementeringens

eventuella problem ligger. Det kan röra sig om strukturella hinder som gör att problem 

uppstår. Det kan dock lika gärna röra sig om att aktörernas, lärarnas i det här fallet, beteende 

skapar problem. Jag ville undersöka vad lärarna ansåg om det hela.

Som metod för att nå mitt mål använde jag mig av en kvalitativ metod. Jag genomförde 

samtalsintervjuer med tre olika gymnasielärare i tre olika kommuner. 

Resultatet av undersökningen visade att lärarnas uppfattning skiljde sig från skola till skola. 

Två av lärarna ansåg att de i det stora hela var nöjda med undervisningen om globala frågor.

Den tredje var inte nöjd. Samtliga var dock av uppfattningen att den inte är optimal utan kan 

bli bättre. De hade alla förslag om hur saker och ting skulle kunna bli bättre. Det visade sig att 

man ansåg att tidsbristen samt skolledningen utgjorde de största hindren för en optimal 

undervisning.  



37

8. Referenser

8.1 Primärkällor

Intervjuer:

Andreas: Genomförd 2007-12-10

Maria: Genomförd 2007-12-10

Markus: Genomförd 2007-12-11

8.2 Litteratur

Esaiasson, Peter m.fl. 2003: Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ & 

marknad. Stockholm: Norstedts

Hall, Patrik, 2006: Politisk styrning i praktiken. Malmö: Liber

Hermansson, Linnea & Karlsson, Anna-Karin, 2006: Musikens roll i skolan - Hur några 

lärare och rektorer ser på musik i skolan. Thesis C-level, Växjö Universitet. 

Lipsky, Michael, 1980: Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public 

services. New York: Russell Sage Foundation Cop

Lundquist, Lennart, 1987: Implementation steering: an actor-structure approach. Lund: 

Studentlitteratur

Lundquist, Lennart, 1992: Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur

Nordahl, Josefine, 2007: Skönlitteraturens roll i skolan:  En studie av sex lärares användning 

av skönlitteratur i undervisningen. Thesis C-level, Växjö Universitet

Rothstein, Bo m.fl. 2001: Politik som organisation: förvaltningspolitikens grundproblem. 

Stockholm: SNS Förlag

Rothstein, Bo, 2002: Vad bör staten göra? : om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. 

Stockholm: SNS Förlag



38

Scholte, Jan Aart, 2005: Globalization: a critical introduction. New York: Palgrave 

Macmillan

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 2006: Stockholm: Regeringskansliet: 

Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. 2006: Stockholm: Fritze



39

Bilaga

Intervjuguide

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 
som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet. 
Alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla.

Eleverna ska ha kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kunna 
bedöma skeenden ur ett globalt perspektiv.

Ett internationellt perspektiv i undervisningen är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet” 
(Lpf 94 2006 s 3).

Vad anser ni om skolans uppgift när det gäller att ge eleverna en bra värdegrund?

Hur har ni arbetat med globala frågor i er undervisning?

”Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de dels själva kan medverka 
till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de 
övergripande och globala miljöfrågorna” (Lpf 94 2006 s 5)

Hur har ni arbetat med miljöfrågor i er undervisning?

Skolan ska nära samverka med samhället i övrigt (Lpf 94 2006).

Hur upplever ni er skolas samverkan med samhället i övrigt, kopplat till globala frågor?

Rektorn ska kontrollera att de direktiv som finns efterlevs (Lpf 94 2006)

Vad anser ni om er skollednings kontroll och intresse av er undervisning?

Är ni nöjd med sättet samt utsträckningen ni arbetar med globala frågor på er skola?


