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Abstrakt 
Denna studie syftar till att undersöka samhällskunskapslärares uppfattningar av den 

egna politiska ståndpunktens eventuella inverkan på objektiviteten i undervisningen om 

politiska ideologier och partier. Den syftar även till att ta reda på hur 

samhällskunskapslärare arbetar för att upprätthålla objektiviteten i undervisningen. I 

studien besvaras följande frågeställningar; hur uppfattar samhällskunskapslärare sin 

egen politiska ståndpunkts inverkan på objektiviteten i undervisning om politiska 

ideologier och partier? samt hur arbetar samhällskunskapslärare för att upprätthålla 

objektivitet i undervisning om politiska ideologier och partier? 

Studien genomförs utifrån en fenomenografisk metodansats med nio informanter som 

genom att skriftligt besvara ett frågeformulär uttrycker uppfattningar av 

samhällskunskapsämnets möjliga objektivitet. Lärarna ger uttryck för skilda 

uppfattningar av innebörden av objektiv undervisning. De fyra kategorier av 

uppfattningar som framkommer i studien är; förmedlande av värderingsfri kunskap, 

förmedlande av kunskap utifrån olika perspektiv, uppmuntrande av elevers fria 

ställningstaganden utan att som lärare påverka dem i endera riktningen samt att som 

lärare komplicera bilden av objektivitet för eleverna. Lärarna uttrycker även skilda 

uppfattningar av huruvida objektiv undervisning är möjlig eller ej. Somliga menar att 

det är möjligt att såväl presentera som bedöma elevers kunskaper inom området 

politiska ideologier medan andra inte delar denna uppfattning. En uppfattning som delas 

av flera lärare är att objektivitet och värdegrundsarbete till viss del är motstridigt. De 

arbetssätt som lärare anser har positiv inverkan på objektiviteten är; fokusering på att 

förmedla värderingsfri kunskap, att ta hjälp av olika externa aktörer för att belysa olika 

alternativ samt att låta eleverna uttrycka åsikter och söka efter information. 

 

Nyckelord 
Objektiv undervisning, saklighet, allsidighet, samhällskunskap, arbetssätt,  lärares 

uppfattningar 
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1 Bakgrund 

 
Som lärare är det viktigt att förhålla sig till de grundläggande värden som syftar till att 

genomsyra den svenska skolan och som uttrycks i såväl skollag som läroplaner. Två av 

dessa värden är saklighet och allsidighet vilka beskrivs på följande sätt i 

styrdokumenten: 

”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. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn 

till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till 

förmån för den ena eller andra åskådningen.” (Lgr11:8 samt Gy11:8) 

 

Att bedriva saklig och allsidig undervisning är således ett av lärarens viktiga uppdrag, 

oavsett undervisningsämne, men dess praktiska genomförbarhet kan dock upplevas som 

mer eller mindre problematisk beroende på vilket ämne läraren undervisar i.  

 

Ett ämne där just begrepp som saklighet och allsidighet kan betraktas som särskilt 

centrala är enligt min uppfattning Samhällskunskap, som i viss mån har två motstridiga 

syften. Dels syftar ämnet till att fostra framtida medborgare genom ett normativt 

förhållningssätt, men dess syfte är även att lära eleverna att tänka kritiskt och uttrycka 

egna åsikter för att aktivt kunna delta i vårt demokratiska samhälle. Motstridigheten 

ligger således i samhällskunskapsämnets normativa syfte och dess syfte att uppmuntra 

till kritiskt tänkande (Långström & Virta, 2011). Det faktum att skolan, enligt 

styrdokumenten, ska främja att elever gör personliga ställningstaganden samt ha ett 

öppet förhållningssätt till skilda uppfattningar stämmer väl överens med 

Samhällskunskapsämnets syfte att uppmuntra elever till aktivt medborgarskap i ett 

demokratiskt samhälle, men det är inom ramen för ämnets normativa syfte som en viss 

problematik uppstår. Hur kan normativ undervisning bedrivas om all undervisning 

syftar till att vara saklig och allsidig?  

 

I synnerhet vad gäller arbetsområdet politiska ideologier och partier är det intressant att 

undersöka undervisningens möjlighet till saklighet och allsidighet, då det är svårt att 

bortse ifrån att läraren själv har en egen politisk tillhörighet. Är det möjligt för läraren 

att bedriva saklig och allsidig undervisning då denne i fråga själv har en egen politisk 
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ståndpunkt? Som blivande lärare i samhällskunskap anser jag denna problematik vara 

relevant och intressant med utgångspunkt i min egen framtida yrkesutövning. Upplever 

lärarna själva att sakligheten och allsidigheten upprätthålls? Ska man som lärare 

exempelvis avslöja sin egen politiska tillhörighet eller bör objektivitet eftersträvas? Är 

det möjligt att vara helt objektiv? Det är lätt att utgå ifrån sin egen uppfattning och göra 

den till en sanning, vilket talar för vikten av att vidga sitt synsätt och betrakta en 

företeelse ur ett flertal olika perspektiv. Detta kan således bidra till vidare reflektion hos 

sig själv. 

 

Enligt egna tidigare erfarenheter som vikarierande lärare, lärarstudent under 

verksamhetsförlags utbildning samt som elev under min egen skoltid hanterar 

samhällskunskapslärare denna problematik på olika sätt och det vore därmed intressant 

att göra en empirisk studie över hur flertalet lärare upplever denna samt hur de förhåller 

sig till sin egen politiska ståndpunkt i relation till saklighet och allsidighet i 

undervisningen. Genom detta kan jag som blivande lärare få en överblick över hur 

undervisningen kan utformas för att upprätthålla saklig- och allsidighet.  

 

Denna studie syftar därmed till att undersöka samhällskunskapsundervisningens möjliga 

saklighet och allsidighet, med utgångspunkt i samhällskunskapslärares egna 

uppfattningar om problematiken utifrån deras egen politiska ståndpunkt och dess 

eventuella inverkan på undervisningens saklig- och allsidighet.  

 
1.1 Definition av centrala begrepp 

Enligt Svenska akademiens ordbok (2010) kan saklig göras liktydig med objektiv i den 

mån framställning, bedömning, värdering samt syn på något åsyftas. Vad gäller allsidig 

kan dess innebörd förklaras av betydelsen ”från alla sidor” (Saob, 2010) vilket i detta 

sammanhang även det kan likställas med uttrycket objektiv. Det är dock viktigt att 

påpeka att jag, med utgångspunkt i Svenska akademiens ordbok, har gjort en tolkning 

av begreppen saklighet och allsidighet då jag likställt dem med begreppet objektivitet i 

denna studie. Termen objektivitet används därmed genomgående i studien, men 

termerna saklighet samt allsidighet återkommer även i såväl teori- som analysavsnitt.  

 

Bergström (1972) definierar begreppet objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning 

utifrån utifrån ett antal olika punkter och utifrån dessa belyses komplexiteten kring vad 

objektivitet innebär. En av dessa punkter är att vetenskapen präglas av värderingsfrihet 
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vilket av många betraktas som en utopi i forskningssammanhang. Total värderingsfrihet 

är omöjlig att uppnå enligt Bergström (1972) som menar att värderingar på något sätt 

påverkar all vetenskaplig verksamhet. Ett vetenskapligt resultat kan dock vara 

värderingsfritt utan att själva forskningen bakom den är det. Författaren menar dock att 

värderingar antingen kan ses som något enbart subjektivt alternativt som generellt 

subjektiva men att så kallade objektiva värderingar existerar. Dessa kan lyftas fram i 

forskningen för att öka dess objektivitet.  

 

Ett annat begrepp som kan beskriva objektivitet är enligt Bergström (1972) en strävan 

efter förutsättningslöshet. Vi har olika föreställningar om innebörden av ord som ofta 

används i samhällsvetenskapliga sammanhang. Exempel på sådana är; individ, grupp, 

klass, makt och välfärd osv. Vad gäller denna definition av objektivitet påverkar 

personliga övertygelser såväl som kulturella och traditionella roll för hur dessa 

föreställningar ser ut. Även om total värderingsfrihet och förutsättningslöshet enligt 

många inte existerar kan en typ av objektivitet ändå uppnås om forskaren blir medveten 

om vilka av dessa värderingar som präglar hens synsätt. Detta benänms enligt 

Bergström (1972) som en medvetenhet respektive öppenhet kring de bakomliggande 

faktorer vilka påverkar forskningen. 

 

En annan infallsvinkel på objektivitet som Bergström (1972) definierar är mångsidighet. 

Även om olika förutsättningar och värderingar öppet klargörs kan detta innebära att 

forskningen inte kan betraktas som objektiv då för få teorier eller olika typer av källor 

används. Om inte ett urval av olika förutsättningar finns representerade kan forskningen 

inte heller betraktas som objektiv. Bergström (1972) beskriver även ett synsätt som 

benämns som opartiskhet, vilket innebär att foskare bör hålla sig utanför all form av 

politiskt engagemang för att motverka opartiska ställningstaganden. Opartiskhet handlar 

dock snarare om att inte föra fram någons intressen än värderingar enligt detta 

resonemang. 

 

Slutligen resonerar Bergström (1972) kring termen intersubjektivitet som en definition 

av begreppet objektivitet. Enligt denna definition kan forskning betraktas som objektiv 

då den bedrivs enligt vissa regler utifrån vilka andra forskare kan studera samma 

forskningsproblem och även uppnå samma resultat. Objektivitet uppnås således då ett 
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flertal forskare kan bedöma och tolka samma empiriska material och komma fram till i 

stort sett samma slutsatser. 

 

Valet att i denna studie använda objektivitet som begrepp motiveras av att uttrycket är 

vanligt förekommande i dagligt tal och därmed möjligt att relatera till i högre 

utsträckning än saklighet och allsidighet.  

 

Med politisk ståndpunkt åsyftas hemvist i ett politiskt parti alternativt en politisk 

ideologi. I studien läggs ingen vikt vid vilket parti respektive vilken ideologi läraren i 

fråga sympatiserar med, utan jag är enbart intresserad av vilka uppfattningar hen har av 

huruvida politiska åsikter, oavsett vilka, påverkar objektiviteten i undervisningen eller 

ej. Om läraren i fråga är aktiv inom något politiskt parti eller ej är inte heller en faktor 

som är relevant för denna studie.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka samhällskunskapslärares uppfattningar av den 

egna politiska ståndpunktens eventuella inverkan på objektiviteten i undervisningen om 

politiska ideologier och partier. Den syftar även till att ta reda på hur 

samhällskunskapslärare arbetar för att upprätthålla objektiviteten i undervisningen om 

politiska ideologier och partier.  

2.2 Frågeställningar 

Studiens syfte uppfylls genom att följande frågeställningar besvaras: 

1. Hur uppfattar samhällskunskapslärare sin egen politiska ståndpunkts inverkan på 

objektiviteten i undervisning om politiska ideologier och partier? 

2. Hur arbetar samhällskunskapslärare för att upprätthålla objektivitet i undervisning om 

politiska ideologier och partier? 
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3. Tidigare forskning 

Doug Harwood (2001) sammanfattar 30 års forskning i Storbritannien inom ett ämne 

han benämner som aktiv/demokratisk pedagogik. Bilden som delges är fragmenterad 

vilket till stor del beror på att olika syften, såväl utbildningsvetenskapliga som politiska, 

legat till grund för forskningen.  Den centrala frågan inom de senaste årens studier kan 

dock sammanfattas till vilken roll läraren bör inta i en politisk diskussion i 

undervisningssammanhang. I detta avsnitt redovisas de forsningsresultat som ingår i 

Harwoods (2001) sammanfattning. 

Därefter följer en beskrivning av en studie gjord av Emily Rumpf (2010), vilken är en 

empirisk undersökning om samhällskunskapslärares åsikters inverkan på lärares 

undervisning och elevers lärande.  

Efter det presenteras en sammanfattning av värdegrundsbegreppets innebörd och 

pragmatiska tillämpning utifrån ett flertal forskares perspektiv. Dessa vetenskapliga 

perspektiv på värdegrund har sammanfattats av Gunnel Colnerud (2004).  

Slutligen presenteras forskarna Colnerud (2004), Kent Larsson (2004, 2007) samt 

Mikael Carlehedens (2002) beskrivningar av begreppet deliberativ demokrati alternativt 

det deliberativa samtalet, vilket kan ses som en undervisningsmetod som kan tillämpas 

på värdegrundsarbetet i skolan.  

3.1 Lärarens fyra roller 

Vilken roll läraren bör inta i undervisningssammanhang varierar forskare emellan. I 

vetenskapliga studier som genomförts under de senaste 30 åren framträder fyra olika 

rollmodeller av lärarens aktiva respektive passiva deltagande i demokratiska 

diskussioner. Dessa rollmodeller presenteras i följande avsnitt.  

3.11 Den fasta rollmodellen 

Neutralitet har länge varit ett begrepp som diskuterats i undervisningssammanhang. 

Gardner hänvisar till historiska personligheter som Socrates, John Stuart Mill, Rosseau 

samt Arnold när han redogör för tanken om en neutral lärare. Såväl White, som 

Norman, Wellington och Ashton och Watson hävdar dock att lärare inte kan vara helt 

opartiska eftersom deras personliga åsikter och värderingar påverkar det sätt på vilket de 

förhåller sig och verkar i klassrummet. Förespråkarna av neutralitet och opartiskhet 

menar i sin tur att även om ren objektivitet inte är möjlig kan och bör lärare trots detta 
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arbeta för att minska det inflytande deras egna åsikter har på undervisningen enligt 

Rudduck (Harwood, 2001). 

Beskrivningen av en lärarroll med neutralitet som utgångspunkt uppkom i samband med 

ett vetenskapligt projekt som genomfördes av Stenhouse 1970. Detta projekt benämndes 

som Humanities Curriculum Project (HCP) och handlade om elevers deltagande i 

kritiska diskussioner om ett kontroversiellt ämne i samhällsdebatten. Lärarens roll i 

detta projekt var att hjälpa eleverna att utveckla sitt kritiska tänkande snarare än att 

besitta ”sanningar” om dessa kontroversiella ämnen. Ett neutralt förhållningssätt var 

därmed nödvändigt. Denna lärarroll har i efterhand benämnts som den fasta 

rollmodellen (the fixed role) och läraren syftar till att fylla funktionen som en ”opartisk 

medlare” vid politiska diskussioner (Harwood, 2001). 

HCP:s resultat har i efterhand analyserats och utvärderats av flertalet forskare, så som 

Hamington, Elliott och MacDonald samt Rudduck. Neutralitet visade sig uppfattas som 

svårt för lärarna som deltog i projektet, då flera av dem oroade sig för att de inte skulle 

uppfattas som engagerade vilket i sin tur kunde upplevas som att de distanserade sig 

ifrån eleverna och ämnet. Ruddock menar dock att lärarna, just med anledning av deras 

starka känslor, bör sträva efter att förhålla sig neutrala (Harwood, 2001). 

3.1.2 Den flexibla rollmodellen 

Enligt denna modell bör läraren alternera mellan olika roller beroende på vilken 

situation och typ av diskussion det rör sig om. Olika omständigheter kräver också olika 

metoder och tillvägagångssätt, menar Baldwin och Wells som genomförde en studie 

kallad The Active Tutorial Work Project 1979. I samband med denna studie 

introducerades ett mer flexibelt sätt att betrakta lärarens roll i en demokratisk 

diskussion. I detta projekt varierade läraren mellan att inta rollen som ”pacemaker” vars 

uppgift var att få igång en livlig diskusson, rollen som ”instructor” vars funktion var att 

nyansera och betona vissa delar samt ”chair” vars uppgift var att få de lågmäldas röster 

att höras. Engagerade lärare bör enligt denna modell få uttrycka sina egna ståndpunkter i 

de fall där det anses vara nödvändigt för att skapa en levande diskussion. Stradling 

menar att det är viktigt att eleverna ser att lärarna själva har åsikter för att de ska bli 

engagerade i de politiska diskussionerna (Harwood, 2001). 

3.1.3 Den rollhierarkiska modellen 

Denna modell kan betraktas som en sammansättning av den fasta och den flexibla 

rollmodellen. Läraren bör i första hand vara opartisk men ska också, om situationen 
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kräver det, kunna inta rollen som exempelvis djävulens advokat eller instruktör i syfte 

att föra diskussionen framåt om denna skulle avstanna med anledning av att eleverna 

inte har tillräckliga kunskaper i ämnet. Läraren varnas dock för att byta roll för ofta och 

rekommenderas att vara sparsam med egna åsikter i de aktuella ämnena. Enligt 

Harwood framkom bevis för att vissa elevers åsikter riskerar att påverkas starkt av 

lärarens egna ståndpunkt i olika frågor. Vissa elever vill gärna veta vad läraren anser, 

medan andra inte är intresserade av lärarens uppfattningar. Hur läraren ska arbeta för att 

tillgogöra samtliga elevers behov utgör därmed en problematik, enligt Harwood (2001). 

3.1.4 Den rollsekventiella modellen 

Vad gäller den rollsekventiella modellen har denna flera likheter med den 

rollhierarkiska, eftersom denna också förespråkar rollbyten. Dessa byten bör tillskillnad 

från den rollhierarkiska följa ett förutbestämt mönster. Crick föreslår att lärare borde 

uttrycka sina egna åsikter, men detta bör ske först mot slutet av lektionen, då samtliga 

elevers egna åsikter har blivit hörda. Risken med detta är dock att eleverna upplever att 

de inte kan argumentera vidare på grund av bristande erfarenhet och kunskaper inom 

ämnet, särskilt då eleven i frågas åsikter inte överensstämmer med lärarens (Harwood, 

2001). 

Även Egan förespråkar en form av rollsekventiell modell, vilken innebär att läraren till 

en början intar rollen som opartisk medlare och därmed ger eleverna möjlighet till att 

skapa sin egen politiska ståndpunkt. Detta stadium benämns som det expressiva stadiet 

(The Expressive Stage). Därefter följer det kognitiva stadiet (The Cognitive Stage), 

vilket innebär att lärarens funktion är att uppmuntra till en fördjupad förståelse av ämnet 

genom att utmana elevens ståndpunkt och därigenom bidra med nya infallsvinklar som 

tidigare var okända för eleven. Slutligen intar läraren en ny roll i aktionsstadiet (The 

Action Stage) och hjälper då eleven att identifiera samt utveckla alternativa synsätt 

(Harwood, 2001). 

3.1.5 Slutsats och relevans för studie 

Vilken roll bör läraren då inta i en politisk klassrumsdiskussion? Bör läraren sträva efter 

ett opartiskt förhållningssätt eller bör engagemang eftersträvas? Merparten av de resultat 

som framkommit i brittiska studier under de senaste 30 åren pekar mot att rollen som 

”opartisk medlare” är att föredra. Slutsatsen är därmed, enligt Harwood (2001), att den 

fasta rollmodellen bör uppfattas som eftersträvansvärd eftersom eleverna då på bästa 

sätt får möjlighet till att uttrycka sina egna åsikter samtidigt som indoktrinering 
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motverkas. Författaren konstaterar även att lärare bör undvika att uttrycka sina egna 

ståndpunkter vad gäller såväl kontroversiella ämnen som politiska frågor. 

Avslutningsvis beskriver han även att efterfrågan på forskning inom detta område är 

stor och öppnar för att framtida studier behövs för att styrka denna forskning alternativt 

komma med nya infallsvinklar.  

Det faktum att ett opartiskt förhållningssätt bör eftersträvas inom 

samhällskunskapsämnet enligt brittisk forskning kan jämföras med de svenska 

läroplanernas uttryckta mål om objektivitet i undervisningen. Det är således med 

utgångspunkt i denna forskning som den här studien genomförs i syfte att 

problematisera det opartiska förhållningssättet ytterligare.  

3.2 Lärares åsikters inverkan på undervisningen  

En amerikansk studie av Emily Rumpf (2010) undersöker vilken påverkan lärares egna 

intressen för olika ämnesområden i samhällskunskap och historia har för deras 

undervisning samt för elevers inlärning. Syftet med studien var att ta reda på om läraren 

förhåller sig annorlunda till de ämnesområden hen finner intressanta jämfört med de 

områden som hen inte har ett lika stort intresse för. I studien deltar 14 lärare som 

undervisar på en ”secondary educational” nivå, vilket i svensk skola motsvaras av 

grundskolans senare år samt gymnasieskolan. De undersökningsmetoder som användes 

i studien var ett frågeformulär, fördjupande intervjuer med tre av lärarna samt 

lektionsobservationer av dessa tre. 

Frågeformulären syftade enligt Rumpf (2010) till att ta reda på om lärarna själva 

upplevde att deras favoritämnesområden lärs ut på ett bättre sätt en de områden de är 

mindre intresserade av. Jämförelser gjordes mellan de ämnesområden lärarna fann mest 

respektive minst intressanta. Majoriteten av lärarna ansåg att de spenderade mer 

undervisningstid på de ämnesområden som de själva hade ett personligt intresse för och 

de trodde även att de kunde lära ut dessa bättre än andra områden. Rumpf (2010) 

betonar att innebörden av att ”lära ut bättre” kan ha uppfattats på olika sätt av de 

deltagande lärarna. En lärare hade exempelvis likställt begreppet med att undervisa i 

enlighet med styrdokumenten.  

Samtliga deltagande lärare ansåg även att deras entusiasm inför ett visst ämnesområde 

smittade av sig mer eller mindre på eleverna medan endast cirka hälften trodde att deras 

brist på intresse påverkade elevernas inställning negativt. Majoriteten av lärarna ansåg 
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inte att de lade ner mindre undervisningstid på de ämnen de inte fann intressanta i 

jämförelse med övriga ämnesområden och en majoritet hade även uppfattningen att de 

inte lärde ut de områden de själva var mindre intresserade av ”sämre” än andra 

områden. 

Slutligen förde Rumpf (2010) protokoll över tre lärares entusiasm eller brist på 

entusiasm under en observation av en lektion i ett arbetsområde. Efteråt fick lärarna 

berätta om deras eget förhållningssätt till ämnesområdet de hade undervisat i. Deras 

intresse för ämnet jämfördes sedan med dokumentationen. En av de tre lärarna uttryckte 

ett intresse för det aktuella ämnesområdet vilket också visades i protokollet då andelen 

uttryckta positiva åsikter var betydligt fler än andelen negativa under lektionens gång. 

Beträffande de övriga två lärarna upplevde de sig vara varken positivt eller negativt 

inställda till området och det gick inte heller att urskilja någon betydande skillnad i 

antalet positiva respektive negativa åsikter som uttryckts under lektionen, enligt Rumpf 

(2010). 

3.2.1 Slutsats och relevans för studie 

Rumpf (2010) kom fram till tre olika slutsatser i sin studie. Eftersom denna enbart hade 

14 respondenter är det inte möjligt att dra några generella slutsatser, men 

undersökningens resultat kan trots detta användas som riktlinje i vidare studier.  En av 

slutsatserna är att entusiasmen hos de deltagande lärarna är som störst när de själva har 

ett personligt intresse för arbetsområdet och lärarna gav själva uttryck för en 

medvetenhet om deras entusiasms positiva inverkan på elevernas lärande. En annan 

slutsats är att lärarna själva tycker att det område de själva finner som mest intressant 

överlag är lättare att undervisa i samt att de även uppfattar att eleverna lättare kan ta till 

sig detta. Slutligen drar Rumpf (2010) slutsatsen att lärare inte upplever att ett bristande 

intresse för ett arbetsområde från lärarens sida inte har någon negativ påverkan på 

elevernas förhållningssätt och lärande.  

Rumpf (2010) hänvisar även till en studie gjord av Niemi och Niemi som visar att lärare 

som uttrycker sina åsikter påverkar eleverna såväl på ett medvetet som omedvetet plan. 

Därmed menar Rumpf (2010) att det är viktigt för lärare att vara medvetna om att även 

deras negativa inställning till ett arbetsområde kan påverka elevernas inställning till 

detsamma.  

Lärares intresse för olika ämnesområden kan således jämföras med deras politiska 

ståndpunkt i undervisning om olika politiska ideologier och frågor. Precis som att lärare 
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förhåller sig till olika intresseområden på olika sätt, är det rimligt att ställa sig frågande 

till om deras entusiasm för olika politiska åsikter kommer mer eller mindre till uttryck i 

ett undervisningssammanhang.  

3.3 Värdegrundsbegreppet 

Värdegrundsbegreppet introducerades i skolsammanhang först i 1994 års läroplan och 

begreppet har sedan dess varit en byggsten i styrdokumenten (Colnerud, 2004).  Lgr11 

inleds med ett kapitel som behandlar skolans värdegrundsuppdrag; ”Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Lgr11, 2011:7).  

Colnerud (2004) beskriver hur värdegrunden under 1990-talet konkretiserats till att 

innefatta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet samt alla 

människors lika värde. Författaren menar dock att värdegrund idag har blivit ett 

samlingsbegrepp för moral- och etikfrågor samt relations- och åskådningsfrågor. Detta 

har således inneburit att betydelsen av värdegrund i viss mån har förändrats då 

begreppet blivit allt mer mångfasetterat.  

Colnerud (2004) hänvisar till Winner som i sin tur kritiserar användningen och 

urholkandet av det engelska begreppet ”values”. Detta jämför således författaren med 

utvecklingen av det svenska begreppet värdegrund. Enligt Winner kunde en handling 

eller en åsikt tidigare benämnas som ”good”, ”worthy”, ”virtuous” eller ”desirable” till 

skillnad från idag då termen ”values” istället nästan uteslutande används. Denna 

utveckling innebär enligt Winner att en distinktion mellan olika mänskliga kvaliteter 

försvåras alternativt inte möjliggörs. Då värden uppfattas som subjektiva blir det inte 

lika viktigt för oss människor att handla på ett visst sätt som vi gemensamt anser är rätt. 

Colnerud (2004) framhåller därmed bristen på distinktioner inom begreppet värdegrund 

som problematiskt i värdegrundsarbetet.  

Den forskning som finns att tillgå inom området visar enligt Colnerud (2004) att 

variationen av olika värde- och normfrågor är betydande för värdegrundsarbetet i 

skolan. Dessa frågor bör kunna separeras från varandra för att möjliggöra en 

fördjupande undervisning inom varje fråga. Under de senaste åren har det även förts en 

diskussion kring att ett utpräglat etikämne skulle införas i läroplanen. Att koncentrera 

värdegrundsarbetet till att utgöra ett eget undervisningsämne kan dock leda till att 

värdegrundsfrågor ses som fristående från övrig ämnesundervisning, menar författaren. 
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Det finns dock även nackdelar med att integrera normativa frågor i 

ämnesundervisningen eftersom dessa tenderar att sammanföras till en enda kategori, 

värdegrunden, vars innehåll därmed blir otydligt. 

Beträffande de olika värdefrågor som undervisningen syftar till att behandla bör dessa, 

enligt Colnerud (2004), tydliggöras för att nyansera begreppet värdegrund och därmed 

inte missa någon aspekt i undervisningen. Författaren benämner dessa värdefrågor som 

undervisningsobjekt och kategoriserar dem i fem olika kategorier. 

Undervisningsobjekten utgörs av livsåskådningsfrågor, moralisk normpåverkan, 

värderingspåverkan, medborgarfostran samt demokratifostran.  

Vad gäller livsåskådningsfrågor uppfattas dessa ofta som privata av läraren och 

undervisningen kräver inte att eleverna uttrycker sina egna känslor och åsikter i dessa 

frågor även om möjligheten ges, inte minst i religionsundervisningen. Eleverna 

upplever sig därför, med stor sannolikhet, inte påverkade av lärarens åsikter i dessa 

frågor i lika stor utsträckning som i andra värdefrågor (Colnerud, 2004). 

Det råder delade meningar bland forskare om hur individer påverkas moraliskt samt 

normativt. Colnerud (2004) hänvisar till Curren som i sin tur beskriver den så kallade 

romantiska modellen vilken innebär att barns moraliska utveckling sker bäst utan 

avsiktlig påverkan från läraren. En annan forskningsansats, vilken beskrivs av Sisgaard, 

bygger på att elever utvecklas moraliskt genom att följa de regler som samhället, i detta 

fall skolan, har satt upp. Dessa betraktas, enligt detta synsätt, som självklara och 

ifrågasätts sällan. Läraren påverkar således elevernas moral och normativa beteende 

genom positiv respektive negativ förstärkning i form av exempelvis beröm eller 

tillrättavisning.  

Ytterliggare en ansats som beskrivs av Corren bygger på att eleverna uppmuntras till 

kritiskt tänkande och att ifrågasätta det normativa regelverk de stöter på i olika 

sammanhang. Eleverna prövar reglernas rimlighet genom att självständigt förhålla sig 

till dessa. Författaren nämner även förekomsten av en, från lärarens sida, ständigt 

pågående implicit moralisk påverkan på eleverna. ”Moralisk normpåverkan pågår enligt 

detta synsätt hela tiden, inte endast och kanske inte ens mest verkningsfullt, när läraren 

medvetet uttalar sina moraliska budskap” (Colnerud, 2004:89). 

Medborgarfostran är inte helt lätt att särskilja från värderingspåverkan, men det 

förstnämnda kan betraktas som en förskjutning från hur man bör agera som 
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medmänniska till vad som utgör en god samhällsmedborgare. Till skillnad från 

livsåskådningsfrågor som kan betraktas som högst privata, handlar medborgarfostran 

om gemensamma värden som delas av samhället i stort. De medborgerliga värdena har 

ändrats från att per automatik innefatta en nationell identitet till att enbart handla om en 

samhällelig sådan i samband med att människor blivit mer rörliga över 

nationsgränserna, vilket har lett till att mer heterogena nationer vuxit fram. Detta 

innebär att en nationell identitet inte uppfattas som lika självklar idag som då invånarna 

i en nation delade samma gemensamma ursprung (Colnerud, 2004). 

Demokratifostran behandlar den offentliga sfär som befinner sig längst ifrån den 

privata. Detta undervisningsobjekt syftar, enligt författaren, till undervisning om 

medborgerliga rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Dessa innebär 

således främst möjligheten till inflytande genom exempelvis politiskt deltagande. 

Undervisning inom detta område kan ske på olika sätt och ett av dessa är undervisning 

enligt en formell beslutsmodell. Denna modell innebär att eleverna får direkt inflytande 

i form av klassråd eller elevråd. 

3.3.1 Slutsats och relevans för studie 

Sammanfattningsvis kan det, enligt Colnerud (2004), klargöras att 

värdegrundsforskning inte kan ses som enbart ett forskningsområde utan utgörs av 

forskning inom ett flertal områden. Dessa behandlar värden mellan den privata och 

offentliga sfären och lägger tillsammans grunden för hur eleverna formas som individer 

med påverkan från skolundervisningen. Det faktum att forskning betonar att det skett en 

uerholkning av värdegrundsbegreppet ökar vikten av att dess olika aspekter synliggörs 

för att undervisningen inte ska bli bristfällig. 

Värdegrundsbegreppet kan relateras till lärarens i viss mån mostridiga uppdrag att fostra 

framtida samhällsmedborgare och samtidigt bedriva objektiv undervisning. Det blir 

således intressant att undersöka hur samhällskunskapslärare uppfattar sitt uppdrag att 

förhålla sig objektiv i undervisningen i förhållande till uppdraget att bedriva 

värdegrundsarbete.  

 De undervisningsobjekt som är mest relevanta för denna studie är främst demokrati- 

samt medborgarfostran eftersom syftet med samhällskunskapsämnet är att fostra elever 

till att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle, i stor utsträckning innefattas 

av detta. Tonvikten i undervisningen bör, i enlighet med demokratifostransuppdraget 

samt kravet på objektivitet, därmed ligga vid att lära eleverna att som medborgare ta till 
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vara på sin möjlighet till politiskt deltagande snarare än att påverka elevernas politiska 

åsikter i endera riktningen.  

3.4 Deliberativ undervisning 

En utgångspunkt som framkommit under de senaste årens forskning inom 

demokratifostran är samtalets betydelse och det så kallade deliberativa samtalet. 

Colnerud (2004) refererar till Gerrevall som i sin tur beskriver det deliberativa samtalet 

som en diskussion där olika åsikter lyfts fram i syfte att synliggöra så många alternativ 

som möjligt, oftast för att genom detta uppnå enighet. 

Mikael Carleheden (2002) skriver om skolans demokratiska värdegrund utifrån ett 

deliberativt perspektiv och refererar till Habermas demokratiteori som anses ligga till 

grund för den deliberativa undervisningsformen. Författaren beskriver Habermas teori 

som samhällscentrerad eftersom den uppfattas som ett mellanting mellan individualism 

och kollektivism. Enligt Haberman är det demokratiska samhället uppbyggt av 

människor som organiserar sitt gemensamma liv genom kommunikation av olika åsikter 

och värderingar. Kommunikativ kompetens beskrivs som förmågan att komma överens i 

en fråga utan att kränka grundläggande värden som exempelvis individens åsiktsfrihet.  

Vad gäller det deliberativa samtalets praktiska tillämpning som undervisningsmetod för 

Kent Larsson (2004) ett resonemang kring detta. I sin licentiatuppsats genomför 

författaren en didaktisk studie över demokratiska dimensioner i skolans 

samhällsundervisning. Det deliberativa samtalet beskrivs som ett öppet samtal vilket 

utmärks av ömsesidig respekt för varandra samt en strävan efter att sätta gruppens 

intressen framför de egna.  

I sin doktorsavhandling har Larsson (2007) senare fördjupat sig inom begreppet 

deliberativa samtal med elevernas lärande som perspektiv. Beträffande lärarens roll i 

samtalet konstaterar författaren att lärarens uppgift är att leda samtalet och se till att alla 

elever kommer till tals och får föra fram sin ståndpunkt. De synpunkter och 

infallsvinklar som framförs ska ges lika stort utrymme och behandlas som likvärdiga.  

Lärarens roll i ett deliberativt samtal kan jämföras med Harwoods (2001) beskrivning 

av lärarens fyra roller. Med den fasta rollmodellen som utgångspunkt, vilken innebär att 

läraren intar en opartisk och passiv roll, kan ett deliberativt samtal föras men med vissa 

svårigheter då denna typ av samtal kräver en aktiv samtalsledare. Det är möjligt att anta 

att ett samtal med den flexibla rollmodellen som utgångspunkt blir mer dynamiskt, men 
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en tänkbar negativ effekt kan vara att elevernas synpunkter hamnar i skuggan av 

lärarens vilket inte är syftet med det deliberativa samtalet. Med utgångspunkt i Larssons 

(2007) beskrivning av läraren i rollen som samtalsledare bör den rollhierarkiska 

respektive rollsekventiella modellen anses bäst lämpade att tillämpa på ett deliberativt 

samtal i undervisningen. Läraren intar här inledningsvis en opartisk roll i syfte att få 

igång diskussionen, men kan alternera mellan olika roller för att genom provokation få 

eleverna att komma med fler infallsvinklar.  

3.4.1 Slutsats och relevans för studie 

Det deliberativa samtalet kan ses som en undervisningsmetod som kan tillämpas inom 

ett flertal områden. Vad beträffar samhällskunskapsämnet kan denna metod exempelvis 

användas för att diskutera olika politiska ståndpunkter. Ett deliberativt samtal 

kännetecknas av öppenhet där alla deltar på lika villkor och allas åsikter blir hörda. 

Detta samtal förs i undervisningssammanhang av en lärare som utgör rollen som 

samtalsledare.  

Då det deliberativa samtalet som undervisningsmetod har vissa beröringspunkter med 

Harwoods (2001) sammanfattning av lärarens fyra roller, kan forskning kring 

deliberativ demokrati anses vara relevant för denna studie. Studien syftar delvis till att ta 

reda på hur lärare arbetar för att främja objektivitet i undervisningen vilket, som tidigare 

nämnts, kan uppfattas som en utmaning, då lärare även måste förhålla sig till skolans 

normativa uppdrag.  
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4. Teorianknytning 

Analysen av det empiriska materialet genomförs utifrån två teoretiska utgångspunkter; 

ideologibegreppet samt objektivitetsbegreppet. Detta teoriavsnitt syftar till att redogöra 

för dessa. 

4.1 Undervisningens dolda agenda 

Englund (2005) har undersökt de politiska dimensionerna i den svenska läroplanen med 

utgångspunkt i tidigare forskning främst inom samhällskunskaps- samt historieämnet. 

Tolkningsutrymmet den enskilde läraren har att utforma sin egen undervisning 

begränsas av ett antal faktorer. Lokala faktorer som skolledning, kollegium samt 

resurser varierar från arbetsplats till arbetsplats och ser således olika ut runt om i landet. 

De yttre faktorer som är mest konkreta för lärare att förhålla sig till oberoende av 

elevsammansättning, arbetsplats samt ekonomiska förutsättningar, är läro- och kursplan 

samt de läromedel som finns att tillgå. Innehållet i såväl läromedel som läroplan styr 

därmed även undervisningen i viss mån.  

Beträffande läromedel utformas dessa efter fyra samhälleliga faktorer vars innebörd 

förändras över tid i takt med samhällsstrukturella förändringar; politisk-ideologiska, 

vetenskapliga, pedagogiska samt marknadsmässiga. Vad gäller läromedlens innehåll 

menar Englund (2005) att den bild av verkligheten som förmedlas i dessa är intressant 

att studera. Inbjuder läromedlet till kreativt tänkande hos eleverna genom att olika 

intressen, problem och synsätt synliggörs eller förmedlas istället en bild av ett samhälle 

där de rådande samhällsstrukturerna ses som oföränderliga och självklara? Englund 

(2005) hävdar att elevernas egen verklighetsbild bör konfronteras och problematiseras i 

läromedlen, men menar också att så inte alltid är fallet.  

Detta resonemang kan jämföras med föremålet för denna studie. På samma sätt som det 

är viktigt att se över läromedlens innehåll med bakomliggande agenda så som 

exempelvis marknadsmässiga eller politik-ideologiska faktorer, är en ökad medvetenhet 

om lärarens egna politiska agenda relevant för att analysera undervisningens utformning 

utifrån ett objektivitetsperspektiv. Vilken bild förmedlas av läraren i klassrummet? 

Denna undersöknings resultat kommer således att analyseras utifrån lärarnas 

uppfattning av sin egen undervisning genom en medvetenhet respektive omedvetenhet 

om bakomliggande politisk agenda. Denna agenda konkretiseras i denna studie i form 

av ideologibegreppet.  
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4.1.1 Ideologibegreppet 

Englund (2005) beskriver ideologibegreppet som tvetydigt och hänvisar i sin tur till 

Liedmans framställning av ideologiers förekomst. En ideologi uttrycker normer och 

värderingar om hur ett samhälle bör se ut och vilka värden som bör eftersträvas samt 

åsikter om hur man som människa bör handla. Dessa normer och värderingar innefattar 

inte enbart teoretiska idéer och resonemang utan kommer även till uttryck i praktiken 

genom handlingar och aktioner. Englund (2005) betonar även att ideologiernas 

förekomst i sociala situationer inte kan förnekas. ”Ideologier är således, i manifesta eller 

latenta former, ständigt närvarande i det sociala livet och de sociala processer som hela 

tiden pågår” (Englund, 2005:144). Detta talar för att det inte är möjligt att förhålla sig 

fullt objektiv i något socialt sammanhang, vilket gör det särskilt intressant att undersöka 

lärares egna uppfattningar av detta i såväl presentation av ideologier som i bedömning 

av elevers kunskaper. 

Ideologier kan således komma till uttryck som manifesta respektive latenta. ”Det som 

gör den manifest är att den är uttryckt i ord som kan tolkas och analyseras som ord” 

(Liedman 1977, se Englund 2005:145). En manifest politisk ideologi återfinns därmed i 

böcker eller uttryckta politiska åsikter, vilket i undervisningssammanhang kan likställas 

med politiska ideologier som uttrycks i läromedel eller av samhällskunskapsläraren i 

klassrummet. När området politiska ideologier och partier behandlas i 

samhällskunskapsundervisningen får eleverna därmed ta del av ett flertal manifesta 

ideologier. 

Det intressanta för denna studie är dock att studera förekomsten av latenta ideologier i 

samhällskunskapsundervisningen. Liedman beskriver en latent ideologi som något som 

vid närmare studie kan synas i enskilda individers eller gruppers handlingar och till 

skillnad från en manifest ideologi inte är uppenbar eller direkt uttryckt. ”Att söka en 

latent ideologi i en handling, ett beslut eller text innebär därför en tolkning av 

beteenden, åtgärder eller påståenden” (Liedman 1977, se Englund 2005:146). Det är 

därmed rimligt att anta att lärarens egna politiska ståndpunkt, vilken kan beskrivas som 

personens latenta ideologi, kommer till uttryck i lärares presentation av de manifesta 

ideologier som förekommer i samhällskunskapsundervisningen. En teoretisk 

utgångspunkt i analysen av det empiriska material som framkommer i denna studie 

kommer därmed vara att studera om lärare själva ger uttryck för en medvetenhet om 

förekomsten av  det som benämns som latent respektive manifest ideologi och i så fall 
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redogör för sitt förhållningssätt till detta. Detta kan ses som en direkt vidareutveckling 

av undervisningens dolda agenda.   

4.2 Objektivitetsbegreppet 

Westerståhl (1972) har studerat och definierat objektivitetsbegreppet utifrån ett 

journalistiskt perspektiv. Med utgångspunkt i radiolagen från 1966 har han skapat 

följande modell över objektivitetsbegreppets olika komponenter för att lättare 

möjliggöra en definition av begreppet: 

 

Westerståhl (1972:12) 

Den ena huvudkomponenten som utgör objektivitetsbegreppet är saklighetskravet, 

enligt Westerståhl (1972), vilket handlar om på vilket sätt verkligheten framställs. 

Westerståhl (1972) ställer detta i relation till kunskapsteoretisk problematik och 

ifrågasätter möjligheten att framställa en sann och riktig verklighetsbild, då vi alla 

egentligen saknar kunskap om denna objektiva verklighet. Det som inom ramen för 

saklighetskravet bör eftersträvas är dock en högsta möjliga sanningshalt i den 

information som presenteras. Informationen bör även vara relevant, vilket innebär att 

för sammanhanget väsentliga aspekter och händelseförlopp tas upp för att möjliggöra en 

så saklig bild som möjligt av ett skeende. Vilka händelseförlopp som uppmärksammas 

avgör sedermera vilken uppfattning vi får av och om skeendet i fråga.  

Den andra huvudkomponenten som utgör objektivitetsbegreppet är opartiskhet. Denna 

aspekt syftar till att klargöra vikten av att två eller flera parter med motstridiga intressen 

ska behandlas lika. När ett flertal parter har motstridiga intressen är det viktigt att det 

råder en balans såtillvida att de ges lika stort utrymme i framställningen av dessa. Ju fler 

inblandade parter, desto svårare är det att agera icke-partiskt samt att uppmärksamma 

samtliga parter i lika stor utsträckning. Slutligen utgörs opartiskhetsaspekten av kravet 

på neutral presentation, vilket handlar om förhållningssättet mellan det ämne som 

presenteras och presentatören ifrågas egen åsikt angående detta. I detta sammanhang är 
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ordval och uttryckssätt centrala faktorer. Visar presentatören sig vara positivt respektive 

negativt inställd till det som presenteras? Ett så neutralt förhållningssätt som möjligt bör 

eftersträvas (Westerståhl, 1972). 

Englund (2005) menar att likheten mellan undervisning och nyhetsförmedling i detta 

sammanhang är tillräckligt stor för att betrakta Westerståhls (1972) modell som 

tillämpbar på definitionen av objektivitet i samhällskunskapsundervisning. Läroplanens 

krav på saklighet kan betraktas som likställt med Westerståhls (1972) definition av 

saklighet samtidigt som begreppet allsidighet kan översättas till Westerståhls (1972) 

term opartiskhet, enligt Englund (2005). 

I samhällskunskapsundervisningssammanhang kan saklighetskravet betraktas som 

uppfyllt då en så sann och relevant verklighetsbild som möjligt presenteras. Detta gör 

det intressant att undersöka vad som betonas i framställningen av politiska ideologier 

och partier och därigenom få en uppfattning av vilken kunskap läraren uppfattar som 

relevant. Det är dock viktigt att ta sanningskravets kunskapsteoretiska svårighet i 

beaktande. Vad gäller kravet på allsidighet krävs det att samtliga partier och ideologier 

som bedöms som relevanta presenteras neutralt utifrån ett opartiskt förhållningssätt 

samt att det råder en balans såtillvida att samtliga partier och ideologier som tas upp i 

undervisningen ges lika stort utrymme och uppmärksamhet. 

I denna studie används Westerståhls (1972) definition av objektivitetsbegreppet som ett 

analysverktyg genom en jämförelse mellan lärares egna uppfattningar av innebörden av 

objektivitet i samhällskunskapsundervisning och Westerståhls (1972) definition.   
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5. Metod 

I detta avsnitt redogörs för val av metodansats, empiriinsamlingsmetod samt urval. 

Därefter följer en beskrivning av studiens genomförande samt forskningsetiska 

utgångspunkter och avslutningsvis redovisas metodkritik.  

5.1 Metodansats 

Denna studie är genomförd med utgångspunk i en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning 

betonar vikten av erfarenheter och observationer av verkligheten samt präglas oftast av 

ett induktivt förhållningssätt mellan teori och praktik, vilket innebär att det praktiskt 

insamlade forskningsmaterialet analyseras utifrån vetenskapliga teorier varpå slutsatser 

dras (Bryman, 2001). Då syftet är att undersöka en problematik i informanternas egen 

närhet och därmed få en fördjupad förståelse för denna, ligger en kvalitativ 

forskningsansats till grund för denna studie.  

Eftersom studien även syftar till att ta del av människors olika uppfattningar av en 

företeelse, är fenomenografi en lämplig metodansats för att uppnå dess syfte. En 

fenomenografisk ansats betraktas som en kvalitativ metod och används då forskaren i 

fråga intresserar sig för människors uppfattningar av ett fenomen i dess närhet. Enligt 

denna ansats skapar vi människor vår egen verklighet genom att ha olika uppfattningar 

av denna. Det görs en distinktion mellan vad något de facto är och hur det uppfattas 

vara, vilket är signifikant för en kvalitativ metod (Uljens, 1989). 

Denna studie genomförs ur ett andra ordningens perspektiv, vilket inom den 

fenomenografiska ansatsen innebär att föremålet för undersökningen är personers 

uppfattning av olika aspekter av verkligheten. Inom fenomenografin är det dock viktigt 

att poängtera att forskningsintresset ligger i en människas uppfattning av någonting 

snarare än uppfattning om någonting, vilket innebär att en människas värderingar och 

synpunkter inte är relevanta för en studie med fenomenografisk ansats (Uljens, 1989). 

Det är därmed av största vikt att frågorna som informanterna i denna studie besvarar är 

formulerade så att lärares uppfattningar av, snarare än deras åsikter om, undervisningens 

objektivitet framkommer. 

 Inom ramen för den fenomenografiska ansatsen, liksom de flesta andra 

forskningsansatser, är det även viktigt att forskningsproblemet är så specificerat som 

möjligt (Uljens, 1989). Med anledning av detta är forskningsfrågan i denna studie 
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avgränsad till objektivitet inom samhällskunskapsundervisning inom det specifika 

området politiska ideologier och partier.  

Denna undersökning behandlar ett inom fenomenografin kallat sekundärt fenomen, 

objektivitet i samhällskunskapsundervisning, vilket innebär att det inte är möjligt att på 

förhand avgränsa det insamlade datamaterialets innehåll. Detta skiljer sig från studier av 

ett primärt fenomen, som exempelvis en text eller ett föremål som tar sig uttryck i fysisk 

form, där uppfattningarnas innehåll till viss del kan förutses. Då fenomenet är sekundärt 

kan forskaren inte på förhand ha någon vetskap om innehållet i informanternas 

uppfattningar eftersom dessa enbart är baserade på personliga erfarenheter av en 

företeelse. Dessa erfarenheter kan således skiljas åt informanter emellan (Uljens, 1989). 

Den metod för empiriinsamling som är vanligt förekommande inom den 

fenomenografiska ansatsen är intervjuer, men empirin i den här studien är dock 

insamlad genom ett skriftligt frågeformulär. Materialet analyseras dock utifrån ett 

kvalitativt perspektiv och studien kan betraktas som fenomenogrfisk. Vid utformande av 

frågeformulär utifrån denna ansats är det dock viktigt att frågorna är så öppna som 

möjligt eftersom slutna eller ledande frågor riskerar att, i viss utsträckning, påverka 

informantens uttryckta uppfattningar (Bryman, 2001). 

Inom den fenomenografiska ansatsen transkriberas vanligtvis en muntligt genomförd 

intervju och det är sedermera den transkriberade texten som analyseras. Detta kan 

således vara problematiskt då det är svårt att återge muntligt tal i skrift, menar Uljens 

(1989). En kritik mot intervju som undersökningsmetod som tas upp inom den 

fenomenografiska ansatsen är följande: 

”En intervjusituation genomsyras av outtalade innebörder och 

sinnesstämningar som t ex menande blickar, olika sätt att sitta och agera 

etc. Även om man anstränger sig med att kommentera intervjuprotokollet 

på olika sätt så gör den transkriberade intervjun inte rättvisa mot den 

verklighet den härstammar ifrån.” (Ricoeur, 1971 och Theman, 1979, se 

Uljens, 1989:46).  

Genom att välja skriftligt frågeformulär som undersökningsform framför intervju ges 

informanterna möjlighet att tänka igenom frågorna i lugn och ro. Förhoppningen är även 

att deltagarna tänker över sina formuleringar en extra gång för att motverka 

missförstånd då forskaren i ett senare skede tolkar deras svar. Skriftliga svar 

formulerade av informanterna själva underlättar därmed forskarens arbetsprocess då 
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tolkningen samt kategorieringen av uppfattningarna tenderar att bli mer rättmätig, enligt 

detta synsätt. En nackdel med skriftligt frågeformulär som undersökningsmetod är dock 

den bristande möjlighet till följdfrågor inom de områden där fördjupande av 

informantens uppfattning behövs. Med anledning av detta ges i denna studie möjlighet 

till kompletterande telefonintervjuer i de fall där en vidareutveckling av ett resonemang 

bedöms som nödvändig.  

De uppfattningar som framkommer i det insamlade materialet placeras in i olika så 

kallade beskrivningskategorier beroende på dess innehåll. Dessa kategorier kan inte 

konstrueras på förhand, i synnerhet inte då ett sekundärt fenomen studeras, eftersom 

uppfattningarnas innehåll framkommer först när det empiriska materialet finns 

tillgängligt. Dessa beskrivningskategorier används sedan som utgångspunkt för 

besvarandet av studiens frågeställningar. Vad gäller skapandet av 

beskrivningskategorier är uppfattningarnas variation den mest intressanta variabeln, till 

skillnad från en analys utifrån en fenomenologisk ansats då uppfattningarnas 

gemenamma nämnare betraktas som mest relevant (Uljens, 1989). 

I denna studie är beskrivningskategorierna konstruerade enligt ett horisontellt system, 

vilket i innebär att samtliga kategorier betraktas som jämbördiga. Detta till skillnad från 

det hierarkiska respektive vertikala systemet, då även kategoriernas förhållande till 

varandra analyseras (Uljens, 1989).  

5.2 Urval 

I studien deltar nio slumpvis utvalda verksamma samhällskunskapslärare i grundskolans 

senare år respektive gymnasieskolan. Variabler som kön, geografisk tillhörighet, ålder, 

yrkeserfarenhet, etnicitet samt undervisningsstadium är inte relevanta att redovisa i 

denna studie då dessa faktorer inte har tagits i beaktning i analysen av materialet. Dessa 

variabler har således inte heller någon relevans för urvalet av informanter.  

5.3 Genomförande 

Undersökningen genomfördes genom att ett mejl skickades ut till skolans rektor. I detta 

mejl förklarades studies syfte och hen ombads välja ut en eller flera 

samhällskunskapslärare ur personalen som hen ansåg kunde vara intresserade av att 

delta i undersökningen genom att besvara det elektroniska frågeformuläret som 

bifogades i mejlet i form av en länk. Till en början skickades detta mejl ut till totalt 10 

grund- och gymnasieskolor i Växjö med omnejd. Förhoppningen var således att få in 

mellan 15 och 20 frågeformulär. De lärare som var intresserade av att delta i 
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undersökningen fick två veckor på sig att fylla i det elektroniska frågeformuläret men 

efter två veckors tid hade enbart fem ifyllda frågeformulär inkommit. Därefter skickades 

samma mejl ut till totalt ytterligare 11 skolor men efter ytterligare två veckor hade 

endast ytterligare fyra lärare deltagit. Detta innebär att det empiriska underlaget endast 

består av totalt nio deltagande lärare, vilket är drygt hälften av vad målsättningen var 

från början.  

Det empiriska materialet sammanställdes sedan genom att placeras i olika 

beskrivningskategorier baserade på vilka uppfattningar som framkom i frågeformuläret. 

Dessa beskrivningskategorier analyserades sedan utifrån de teoretiska utgångspunkter 

som presenteras i teoriavsnittet. Angående det empiriska materialets omfattning varierar 

lärarnas svar mellan att bestå av enkla resonemang på några få rader till långa och 

välutvecklade tankegångar. 

Det elektroniska frågeformuläret utformades genom en gratis internettjänst och  det 

enda sättet att få tillgång till detta formulär är via en elektronisk länk. Frågeformuläret 

föregås av en presentationstext vilken motsvaras av ett försättsblad i ett frågeformulär i 

fysiskt format. I denna beskrivs studiens syfte samt formulärets utformning. 

Frågeformuläret består av åtta frågor varav sex av dessa är obligatoriska att besvara. 

Slutligen ges möjligheten för lärarna att skriva sin mejladress för eventuell 

vidareutveckling av svaren eller övrig kontakt mellan forskare och informant. Detta fält 

är dock inte obligatoriskt. Majoriteten av frågorna i formuläret kan betraktas som öppna 

frågor, vilket också förespråkas av den fenomenografiska ansatsen. Ett par av frågorna 

är dock utformade utifrån två möjliga svarsalternativ.  

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Denna studie bedrivs utifrån Vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer för 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Detta avsnitt redogör för de fyra 

grundprinciper varpå forskningsetiken vilar enligt Vetenskapsrådet samt hur de 

appliceras på denna studie.  

5.4.1 Informationskravet 

Detta krav innebär att forskaren i fråga är skyldig att informera deltagarna i 

undersökningen om dess syfte samt de villkor som gäller för deras deltagande i denna. 

Forskaren ska även klargöra att deltagande i undersökningen är frivilligt. 
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I denna undersökning bifogades ett omfattande försättsblad till det elektroniska 

frågeformuläret där information om Universitetet och studien presenterades. Val av 

metod samt tillvägagångssätt beskrevs och syftet med studien tydliggjordes genom en 

förklaring över varför detta kunskapsområde kan betraktas som relevant för lärare i 

samhällskunskap. De flesta av frågorna i frågeformuläret var obligatoriska att besvara 

men som sista fråga ombads informanterna att delge sina kontaktuppgifter om det skulle 

uppstå ett behov av en vidareutveckling av deras svar från forskarens sida. Det 

poängterades dock i försättsbladet att detta fält var frivilligt att fylla i. Undersökningen 

kunde därmed, om så önskades, genomföras anonymt.  

5.4.2 Samtyckeskravet 

För att detta krav ska betraktas som uppfylls fordras att ett samtycke från informanten 

har inhämtats av forskaren samt att informanten när som helst under undersökningens 

gång har rätt att avbryta sin medverkan. Ett beroendeförhållande mellan forskaren och 

informanten ska inte heller förekomma, då informantens aktiva deltagande i 

undersökningen inte ska pådrivas av eventuella påtryckningar från forskarens sida.  

Vad gäller denna studie visar deltagarna sitt samtycke genom att frivilligt besvara 

frågeformuläret med möjlighet till anonymitet. Informanterna har möjlighet att avbryta 

sin medverkan genom att välja att inte besvara frågeformuläret eller att kontakta 

forskaren varpå denna utesluter informanten i frågas svar ur det empiriska materialet. 

Det råder inget beroendeförhållande mellan mig som forskare och informanterna 

eftersom de kan välja att vara anonyma.  

5.4.3 Konfidentialitetskravet 

I enlighet med detta krav ska deltagarnas personuppgifter, i synnerhet etiskt känsliga 

sådana, förvaras utom räckhåll för utomstående och endast vara tillgängliga för 

forskaren som ansvarar för studien och eventuella medarbetare.  

I denna studie förekommer inga personuppgifter till någon av deltagarna och de 

elektroniska frågeformulären har även raderats. Studiens resultat presenteras även helt 

anonymt och de deltagande lärarnas identitet kan därmed ej spåras till förekommande 

citat eller uppfattningar i studiens resultat- respektive analysdel.   

5.4.4 Nyttjandekravet 

Informanternas personuppgifter får endast användas för forskningsändamål och 

användning i sammanhang som inte är vetenskapliga får därmed ej förekomma.  
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I denna studie används endast personuppgifterna, i form av mejladress, som information 

vilken möjliggör eventuell vidareutveckling av informanternas svar i frågeformuläret. 

Dessa uppgifter förekommer således inte i något sammanhang utanför studien. Detta 

gäller således även för de uppfattningar som framkommer i det empiriska materialet.  

5.5 Metodkritik 

Det är främst graden av validitet som är problematisk att mäta vad gäller kvalitativa 

metoder, enligt Uljens (1989). Beträffande studier med utgångspunkt i fenomenografisk 

ansats utgörs dess validitet av beskrivningskategoriernas giltighetsgrad i förhållande till 

de uppfattningar som framkommer i det empiriska materialet. Ju noggrannare dessa är 

konstruerade, desto rättmätigare anses de vara gentemot datamaterialet.  Vad gäller 

studiens reliabilitet kan denna fastställas i dess grad av kommunicerbarhet. Om någon 

utomstående endast genom att ta del av beskrivningskategorierna kan förstå 

datamaterialet upplevs studien ha en hög grad av kommunicerbarhet och därmed 

tillförlitlighet. Sedermera redogör Uljens (1989) för ytterligare två kriterier som 

påverkar undersökningens validitet samt reliabilitet, nämligen koherenskriteriet och 

korrespondentkriteriet. Koherenskriteriet uppfylls då tolkningen av datamaterialet 

upplevs som logisk, även av en utomstående. Tolkningen som görs, i detta fall i form av 

beskrivningskategorierna, måste även ha en uttrycklig grund i det empiriska materialet 

för att korrespondentkriteriet ska betraktas som uppfyllt. Detta kan även jämföras med 

Bergströms (1972) resonemang om intersubjektivitet. 

Vad gäller studiens frågeställningar samt de som besvaras av informanterna i 

undersökningen, får dess utformning stor betydelse för studiens utgång, i synnerhet vad 

gäller fenomenografiska studier. Alltför preciserande frågeställningar i studien ger 

informanterna lite tolkningsutrymme vilket kan resultera i att forskaren går miste om en 

del uppfattningar som inte kommer till uttryck i empirin. Dock kan breda 

frågeställningar leda till att uppfattningarna spretar mycket innehållsmässigt vilket i sin 

tur kan resultera i svårigheter att besvara frågeställningarna och därmed även att uppnå 

studiens syfte (Uljens, 1989). 

Det är således även viktigt att vara medveten om forskarens subjektiva tolkning av de 

uppfattningar som framkommer. Precis som att informanterna kan ha skilda 

uppfattningar om frågorna som ställs i undersökningen, kan forskaren endast utgå ifrån 

sin egen uppfattning vid analys och konstruktion av beskrivningskategorier (Uljens, 

1989).  
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6. Resultat 

Det empiriska materialet sammanställs och presenteras i denna studie i form av följande 

tre teman, vilka har utformats utifrån de frågor som deltagarna besvarat i 

undersökningens frågeformulär;  

 Samhällskunskapslärares uppfattningar av innebörden av objektiv 

samhällskunskapsundervisning,  

 Samhällskunskapslärares uppfattningar av den egna politiska ståndpunktens 

inverkan på objektiviteten i undervisning om politiska ideologier och partier 

samt på vilket sätt denna inverkan tar sig uttryck samt, 

 Samhällskunskapslärares uppfattningar av arbetssätt som främjar 

upprätthållande av objektivitet i undervisning om politiska ideologier och 

partier.  

Inom varje tema presenteras ett antal beskrivningskategorier vilka utgörs av 

uppfattningar som deltagarna uttryckt i sina svar på frågeformulärets frågor. Antalet 

beskrivningskategorier i respektive tema varierar mellan tre och sex beroende på hur 

många uppfattningar som går att urskilja inom temat. De beskrivningskategorier som 

förekommer i ett tema bör således inte förväxlas med beskrivningskategorier med 

samma namn i övriga teman, eftersom uppfattningarna sammanställs tema för tema. För 

att underlätta för läsaren har beskrivningskategorierna benämnts med en siffra följt av 

en bokstav. Siffran står för vilket tema det rör sig om medan bostaven symboliserar 

vilken beskrivningskategori uppfattningen tillhör.  

I vissa fall förekommer citat ur deltagarnas svar för exemplifiering av 

beskrivningskategorierna. Dessa citat följs av D1 – D9 vilka är beteckningar som står 

för ”deltagare nummer ett” respektive ”deltagare nummer två” och så vidare. I de fall då 

svaret i frågeformuläret är längre än det citat som tas upp i detta avsnitt eller då vissa 

delar utelämnats markeras detta genom // i utdraget.   

Resultatdelen avslutas med en kort sammanfattning av det för studien mest relevanta 

som framkommit genom det empiriska materialet.  
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6.1 Samhällskunskapslärares uppfattningar av innebörden av objektiv 

samhällskunskapsundervisning 

 

1A: Att förmedla värderingsfri kunskap 

Innebörden av objektiv samhällskunskapsundervisning beskrivs som förmedling av 

värderingsfri kunskap. Kunskap uttrycks i detta fall av begrepp som politiska 

åskådningar, idéer samt olika åsikter och uppfattningar vilka förmedlas utan 

inblandning av eller uttryck för egna åsikter eller värderingar.  

”Att förmedla kunskaper i samhällskunskap utan att lägga in 

egna värderingar i undervisningen” (D1) 

”Att inte visa egna åsikter //” (D3) 

1B: Att förmedla kunskap utifrån olika perspektiv 

Innebörden av objektiv samhällskunskapsundervisning beskrivs som förmedling av 

kunskap utifrån så många perspektiv som möjligt. Vikten av att presentera faktakunskap 

ur ett flertal synvinklar betonas samtidigt som olika åsikters lika utrymme lyfts fram. 

 ”Att visa på olika perspektiv och ståndpunkter i olika 

                       frågor.//” (D6) 

”// Jag ser det som min roll att lyfta fram olika perspektiv, 

att hela tiden visa på alternativ. //” (D8) 

1C: Att uppmuntra eleverna till fria ställningstaganden utan att påverka dem i 

endera riktningen 

Innebörden av objektiv samhällskunskapsundervisning beskrivs med eleverna snarare 

än kunskaper som utgångspunkt. Objektiv undervisning uppfattas som ett arbetssätt som 

främjar elevens aktiva ställningstaganden och åsikter utan påverkan från lärarens sida. 

Undervisning syftar därmed inte till att påverka elevernas politiska åsikter. 
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”Att utifrån ett synsätt som bygger på att jag som 

egenhändig person kan ha en uppfattning men att jag 

därigenom inte överför mitt synsätt på eleverna eller 

deltagarna. //” (D5) 

Inom ramen för denna beskrivningskategori ryms även uppfattningar om en upplevd 

svårighet att som lärare inte påverka elevernas åsikter i endera riktningen samtidigt som 

den värdegrund som uttrycks i styrdokumenten ska förmedlas. Kopplingar mellan det 

politiska partiet Sverigedemokraterna (SD) och skolans värdegrund samt svårigheter till 

ett objektivt förhållningssätt problematiseras således av lärarna.  

”// Här är det skolans uppgift att informera om varje 

ideologis grund och tankesätt samt ge förklaring härtill. I 

detta hänseende skall även SD lyftas fram i vårt 

demokratiska tankesätt men samtidigt skall inte en sådan 

ideologi försvaras enligt mig. Visserligen måste det ske en 

diskussion om detta men samtidigt är det viktigt att inta en 

ståndpunkt som fördömer denna ideologis ståndpunkt 

gällande människor.” (D5) 

”// Därmed tar jag aktiv ställning emot rasistiska partier 

exempelvis. Jag anser att sådana åsikter strider mot skolans 

värdegrund. I övrigt försöker jag att vara objektiv och låta 

eleverna testa sina tankar och åsikter utan att döma.” (D7) 

1D: Att, för eleverna, komplicera bilden av objektivitet 

Innebörden av objektiv samhällskunskapsundervisning beskrivs som en uppgift vilken 

går ut på att som lärare genom olika metoder lära eleverna att det inte finns någon bild 

av verkligheten som är helt och fullt objektiv. På detta sätt kan eleverna få förståelse för 

att det inte är möjligt att som lärare vara fullt objektiv i undervisningen samt att den 

egna verklighetsuppfattningen inte nödvändigtvis är mer rätt en någon annans.  
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”// Jag brukar be eleverna att ”se sig själva utifrån” dvs 

försöka se sitt eget beteende, detta är svårt men en bra 

träning och en bra början på vägen mot att vara mer 

medveten om vad som formar den egna bilden av världen och 

individen. //” (D8) 

6.2 Samhällskunskapslärares uppfattningar av den egna politiska 

ståndpunktens inverkan på objektiviteten i undervisning om politiska 

ideologier och partier samt på vilket sätt denna inverkan tar sig uttryck 

 

2A: Objektiv presentation och bedömning av elevers kunskaper om politiska 

ideologier och partier är möjlig 

Några lärare ger uttryck för uppfattningen att såväl objektiv presentation som 

bedömning av politiska ideologier och partier är möjlig i 

samhällskunskapsundervisning. Det är viktigt att som lärare vara medveten om att den 

egna politiska ståndpunkten påverkar ens ställningstaganden i olika frågor och begrunda 

detta. Undervisningen kan därefter utformas objektivt utifrån denna insikt.  

2B: Objektiv presentation av politiska ideologier och partier är inte möjlig 

Att som lärare presentera politiska ideologier och partier på ett objektivt sätt beskrivs 

som omöjligt enligt några lärare då den egna politiska ståndpunkten upplevs påverka 

objektiviteten på olika sätt. Vad gäller ideologier och partier som av läraren uppfattas 

som odemokratiska är dessa svåra att redogöra för utan att själv ta ställning mot dem. 

Lärare ger även uttryck för att följa kraven från styrdokumenten som uttrycker att en 

demokratisk värdegrund ska läras ut vilket strider mot kraven på objektiv framställning 

av somliga politiska ideologier och partier. 

”// Vi måste även förhålla oss till värdegrunden och allas 

lika värde, det gör att jag trycker mer på det i vissa 

ideologier som inte lever upp till det.” (D5) 

”// Jag kommer aldrig att tala om SD som ett ”vanligt” 

politiskt parti. Så enkelt är det!”(D7) 

Lärare berättar även om svårigheten att presentera alla ideologier och partiers 

samhällssyn respektive ståndpunkt i olika sakfrågor objektivt då de egna personliga 

värderingarna tenderar att lysa igenom vid presentationen. Vi är alla politiskt färgade av 
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vår bakgrund och de erfarenheter vi upplevt och då såväl positiva som negativa sidor 

hos respektive ideologi och parti ska lyftas fram uppstår därmed svårigheter att som 

lärare vara likvärdig i tonen. De frågor eller ideologier läraren själv brinner för 

framställs med större engagemang medan det kan upplevas svårt att ge rättvisa exempel 

i de fall sakfrågan respektive ideologin inte engagerar på samma sätt.  

”// Det är helt enkelt lättare att hitta dåliga sidor hos vissa 

ideologier och svårare att hitta dess förtjänster. Det som 

skulle vara positiva sidor blir liksom mer krystade.//” (D8) 

Området politiska ideologier och partier uppfattas inte vara det enda området inom 

samhällskunskapsämnet där det är svårt att förhålla sig objektiv i undervisningen. Det 

kan snarare vara tvärtom då man som lärare reflekterar över denna problematik och 

därmed tänker över sin framtoning på ett annat sätt än man gör vad gäller undervisning 

inom andra ämnesområden som exempelvis lag och rätt eller nationalekonomi. Då den 

politiska ståndpunkten skiner igenom inom alla områden kan det vara svårt att som 

lärare undervisa om exempelvis miljöfrågor utan att ens politiska värderingar blir 

synliga för eleverna. 

2C: Objektiv bedömning av elevers kunskaper om politiska ideologier och partier 

är inte möjlig 

En uppfattning som framkommer genom frågeformuläret beskriver bedömning som ett 

område där det som lärare inte är möjligt att vara fullt objektiv. Området politiska 

ideologier och partier anses dock inte skilja sig från övriga ämnesområden beträffande 

bedömning. Lärare menar att ingen bedömning kan vara objektiv men att detta 

ämnesområde inte är mer eller mindre svårbedömt i jämförelse med andra.  

Den subjektiva bedömningen, med de egna politiska värderingarna som utgångspunkt, 

uppfattas inte heller påverka betygssättningen nämndvärt då det är andra faktorer som 

påverkar och i viss mån styr bedömningsprocessen.  

”// Jag tror att det är ett större problem med bedömning av 

innehåll om man kommer bra överens, funkar man bra ihop 

med en några (sic!) elever så kan det med tiden bli svårare 

att bedöma deras resultat helt neutralt //” (D8) 
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6.3 Samhällskunskapslärares uppfattningar av arbetssätt som främjar 

upprätthållande av objektivitet i undervisning om politiska ideologier 

och partier 

 

3A: Att aldrig öppet visa sin egen politiska ståndpunkt för eleverna 

Lärare beskriver att de inte är medvetet öppna med sin egen politiska ståndpunkt för 

eleverna. En lärare är dock av uppfattningen att åsikterna framkommer trots att den 

politiska hemvisten blir osagd. En annan beskriver att hen inte reflekterar särskilt 

mycket över arbetssätt som upprätthåller objektiviteten i undervisningen och menar att 

hen aldrig hört att någon elev har fått kännedom om hens politiska åsikter. Denna 

strategi, att aldrig öppet visa sin egen politiska ståndpunkt för eleverna, delas således av 

såväl lärare som är av uppfattningen att objektiv presentation av politiska ideologier och 

partier är möjlig (2A) samt lärare som är av motsatt uppfattning (2B).  

” // inte öppen. (med politisk ståndpunkt) Intar alltid 

motståndare när eleven för ut idéer och åsikter.” (D9) 

3B: Att generellt sett inte visa sin egen politiska ståndpunkt men ta ställning i 

sakfrågor 

Andra strategier och förhållningssätt som framkommer av det empiriska materialet är att 

man som lärare inte är öppen med sin politiska hemvist men ibland tar ställning i 

enskilda sakfrågor. En lärare beskriver att hen aldrig berättar vilket parti respektive 

ideologi hen sympatiserar med, men redogör för vad hen anser i vissa enskilda frågor. 

”// Däremot kan jag tala om vad jag anser i vissa enskilda 

frågor men då ofta efter att ha gått igenom dess för(sic!) och 

nackdelar och sedan ganska tydligt förmedlat att jag tycker 

något, har en värdering(sic!) inte ett rätt svar, dvs jag tycker, 

tror något (sic!) jag påstår inte att det är så.//” (D8) 

En annan lärare hänvisar återigen till styrdokumentens värdegrund och uttrycker att hen 

inte är öppen med sin politiska ståndpunkt men aktivt tar ställning mot SD i 

undervisningen.  
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”Jag berättar inte vad jag röstar på, men har som sagt inga 

sympatier för SD och det låter jag påskina utan att skämmas 

för det.” (D5) 

3C: Att öppet visa sin politiska ståndpunkt för eleverna 

Ett par lärare ger uttryck för att det är möjligt att öppet visa sin politiska ståndpunkt för 

eleverna även om ingen av dem själva är det. De delar uppfattningen att det är upp till 

varje enskild lärare att avgöra om hen bör avslöja sina politika åsikter eller ej och att det 

är möjligt för en samhällskunskapslärare att själv vara politiskt engagerad. Detta 

förutsätter dock att läraren ifråga besitter kunskap om den politiska ståndpunktens 

inverkan på undervisningen, enligt en lärare. 

3D: Att förmedla värderingsfri kunskap 

När lärarna beskriver sina arbetssätt och strategier för att upprätthålla objektiviteten i 

underviningen återkommer samma uppfattningar som utgör beskrivningskategori 1A, 

det vill säga att man som lärare förmedlar kunskap om de olika ideologierna och 

partierna utan att uttrycka några egna åsikter och värderingar i syfte att upprätthålla 

objektiviteten.  

Lärarna är dock av olika uppfattningar vad gäller huruvida objektiv undervisning 

förekommer eller ej. Vissa lärare menar således att de strävar efter detta mål medan de 

samtidigt är av uppfattningen att den egna politiska tillhörigheten lyser igenom ändå, 

medan andra uttrycker att deras undervisning är objektiv just eftersom de arbetar på 

detta sätt. 

 ”(Jag) redogör för och argumenterar inte för olika 

                       ståndpunkter.” (D4) 

3E: Att ta hjälp av politiska organisationer i undervisningen 

En strategi för upprätthållande av objektiv samhällskunskapsundervisning som delas av 

några lärare är att ta hjälp av politiska organisationer i undervisningen på olika sätt. En 

lärare beskriver att hen brukar bjuda in gästföreläsare, exempelvis riksdagsledamöter 

som representerar olika ideologier och partier för att ge eleverna så många olika 

perspektiv som möjligt. En annan lärare beskriver att hen utgår från olika böcker för att 

delge eleverna olika perspektiv på samhällsfrågor. En tredje lärare berättar om att 
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eleverna få olika uppgifter som går ut på att de själva ska ta reda på information från 

olika källor. 

”//När det gäller de politiska partierna får eleven oftast 

tillsammans med några andra i klassen i uppgift att gå ut på 

samtliga partiers hemsida och läsa in sig på deras åsikter 

kring t ex. skolan, vården mm.//” (D2) 

3F: Att uppmuntra eleverna till att själva uttrycka åsikter 

En annan kategori av uppfattningar av framgångsrika arbetssätt som framkom i 

undersökningen är att fokusera på elevernas egna åsikter och uppmuntra dem till att 

uttrycka dessa. En lärare beskriver att en strategi hen har för att främja objektivitet är att 

låta alla elever komma till tals medan en annan beskriver att hen som lärare hela tiden 

omvärderar och reflekterar över sina egna åsikter och försöker få eleverna att göra 

detsamma genom att får dem att fråga sig varför de tycker som de gör i olika frågor. 

Vidare beskriver samma lärare vikten av att själv ha ett reflekterade synsätt och alltid 

försöka se brister i de egna resonemangen, vilket även lärs ut till eleverna.  

En annan lärare beskriver vikten av att lära eleverna de grundläggande värden vårt 

samhälle vilar på, nämligen vikten av att få säga sin mening utan att för den sakens skull 

kränka andra människor. Detta ses som ett arbetssätt för att få elever att reflektera över 

sina egna åsikter och sitt agerande.  

”// Däremot ska eleverna givetvis på uttrycka sina idéer, 

ståndpunkter och åsikter. Givetvis ska de träna på detta och 

utveckla detta.” (D1) 

6.4 Sammanfattning 

Lärarna som deltagit i undersökningen ger uttryck för skilda uppfattningar av 

innebörden av objektiv undervisning. Två kategorier av uppfattningar som båda i 

huvudsak fokuserar på kunskapen som lärs ut samt lärarens roll är förmedlande av 

värderingsfri kunskap samt förmedlande av kunskap utifrån olika perspektiv. En 

uppfattning som fokuserar på eleven och hens åsiktsbildning men även lärarens roll 

beskriver objektiv undervisning som uppmuntrande av elevers fria ställningstaganden 

utan att som lärare påverka dem i endera riktningen. En fjärde kategori av uppfattningar 
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som är möjlig att urskilja beskrivs som uppgiften att som lärare komplicera bilden av 

objektivitet för eleverna. 

Lärarna uttrycker även skilda uppfattningar av huruvida objektiv undervisning är möjlig 

eller ej. Somliga menar att det är möjligt att såväl presentera som bedöma elevers 

kunskaper inom området politiska ideologier medan andra inte delar denna uppfattning. 

Några lärare beskriver att de uppfattar objektivitet som problematiskt eftersom man som 

lärare är färgad av sina egna politiska värderingar och därmed har svårt att förhålla sig 

neutralt till olika ideologier. Andra uttrycker en problematik angående odemokratiska 

ideologier eller partier och det egna förhållningssättet då styrdokumentens riktlinjer 

tydligt poängterar vikten av värdegrundsarbete. En uppfattning som delas av flera lärare 

är således att objektivitet och värdegrundsarbete i detta fall är motstridigt.  

Angående arbetssätt som främjar objektiviteten i undervisningen ger lärarna ett flertal 

exempel på sådana. De arbetssätt som framkommer är återigen fokuseringen på att 

förmedla värderingsfri kunskap, att ta hjälp av olika externa aktörer så som politiska 

organisationer för att belysa olika alternativ samt att låta eleverna uttrycka åsikter och 

söka efter information. 
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7. Analys 

Detta analysavsnitt inleds med en analys utifrån det teoretiska ramverk som 

förekommer i teoriavsnittet. Slutligen besvaras studiens frågeställningar och en 

diskussion förs kring uppfyllandet av studiens syfte.  

7.1 Objektivitetsbegreppet 

De uppfattningar av objektivitetsbegreppet i undervisningssammanhang som lärarna 

delat med sig av kan ställas i relation till Westerståhls (1972) modell över 

objektivitetsbegreppet. Lärarna betonar olika aspekter av objektivitetsbegreppet, vilket 

tyder på att det inte finns någon entydig uppfattning i frågan. Dock har ett par av 

uppfattningarna beröringspunkter, vilket tydliggörs då de sätts i relation till 

Westerståhls beskrivning. 

Lärarnas uppfattningar av objektiv undervisning kan således främst kopplas till kravet 

som Westerståhl (1972) benämner som ”opartiskhet” i sin modell. Beskrivningskategori 

1B – att framställa kunskap om olika ideologier och partier ur så många olika perspektiv 

som möjligt, kan likställas med Westerståhls begrepp ”balans/icke-partiskhet”. 

Westerståhl beskriver vikten av att redogöra för motstridiga intressen så att alla parter 

får lika stort utrymme, vilket lärarna också uttrycker då de poängterar att de ser som sin 

uppgift att presentera och redogöra för exempelvis olika politiska partier eller olika 

politiska frågor för att undvika att eleverna ges en ensidig bild.  

Beträffande kategori 1A – att förmedla värderingsfri kunskap, kan denna anses ha 

samma innebörd som Westerståhls beskrivning av begreppet ”neutral presentation” som 

är det andra kriteriet för ”opartiskhet”. Lärarna som delar denna uppfattning beskriver 

objektiv undervisning som förmedling av värderingsfri kunskap, vilket innebär att de 

egna politiska värderingarna inte ska påverka framställningen av olika ideologier och 

partier. Kravet på ”neutral presentation” betraktas enligt Westerståhl som uppfyllt då 

innehållet, i det här fallet i undervisningen, presenteras utifrån ett neutralt 

förhållningssätt, vilket är jämförbart med uppfattningarna som framkommer i 1A. 

Även beskrivningskategori 1C – att uppmuntra eleverna till fria ställningstaganden utan 

att påverka dem i endera riktningen, kan jämföras med 1A och därmed även 

objektivitetskravet ”neutral presentation” då denna uppfattning, att som lärare inte 

påverka elevers åsikter, innebär att läraren i fråga låter sina egna åsikter stå tillbaka i 
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olika politiska frågor som behandlas i undervisningen. Även här förespråkas härmed 

neutralitet och värderingsfri undervisning. 

Beträffande beskrivningskategori 1D – att, för eleverna, komplicera bilden av 

objektivitet, skiljer sig denna något från de övriga så till vida att denna kan kopplas till 

Westerståhls saklighetsaspekt av objektivitetsbegreppet. En lärare uttrycker att objektiv 

samhällskunskapsundervisning innebär att komplicera bilden av objektivitet för 

eleverna och menar att det inte finns en objektiv verklighetsbild. Denna tanke uttrycks 

även av Westerståhl då han menar att problematiken angående saklighetsaspekten är 

just det faktum att vi inte kan vara säkra på huruvida det existerar en objektiv verklighet 

eller ej. 

7.2 Ideologibegreppet 

Lärares uppfattningar av innebörden av objektiv undervisningen kan relateras till 

huruvida objektiv samhällskunskapsundervisning är möjlig eller ej. Här råder det delade 

meningar bland de verksamma lärare i denna studie, då vissa anser att objektivitet är 

möjligt medan andra är av motsatt uppfattning. Vad beträffar vetenskapliga studier 

hävdar exempelvis Englund (2005) att fullt ut objektiv undervisning inte är möjligt att 

bedriva då politiska ideologier ständigt är närvarande i alla former av sociala 

sammanhang.  

Även inom detta område ger lärare uttryck för olika uppfattningar och därmed även 

olika grader av medvetenhet utifrån Englunds beskrivning av ideologibegreppet. 

Beskrivningskategori 2A ger uttryck för att såväl objektiv presentation och bedömning 

av elevers kunskaper inom området politiska ideologier och partier är möjlig, vilket kan 

betraktas som en uppfattning som strider mot denna. Beskrivningskategori 2B uttrycker 

däremot att objektiv undervisning inte är möjligt vilket är i enlighet med Englunds 

beskrivning. Detta kan därmed uppfattas som ett uttryck för en medvetenhet om latenta 

ideologiers påverkan på objektiviteten, i det här fallet i undervisningssammanhang. 

Vissa lärare berättar dock att de medvetet uttrycker sin politiska ståndpunkt i frågor 

som, enligt deras uppfattning, innefattar odemokratiska värderingar. Enligt lärarna är 

detta ett förhållningssätt som är förenligt med läroplanens krav på en demokratisk 

värdegrund. Att som lärare välja denna strategi menar jag kan ses som ett 

ställningstagande som värderar kravet på demokratisk värdegrund högre än 

objektivitetskravet.  
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Beskrivningskategori 2C uttrycker att objektiv bedömning av elevers kunskaper om 

politiska ideologier och partier inte är möjlig, men lärarna som delar denna uppfattning 

är dock överens som att den egna politiska ståndpunkten, som i denna studie likställs 

med begreppet latent ideologi, inte är en faktor som påverkar objektiviteten. Lärarna 

uttrycker istället att det är andra faktorer som gör att bedömning inte kan betraktas som 

objektiv. Detta kan, med utgångspunkt i Englunds beskrivning av ideologibegreppet, 

uppfattas som ett uttryck för en omedvetenhet om den latenta ideologins ständiga 

närvaro i bedömningsprocessen.  

Lärarnas förhållningssätt till de manifesta respektive latenta ideologierna blir synbart då 

de redogör för vilka strategier respektive arbetssätt de utgår ifrån för att främja objektiv 

undervisning i området politiska ideologier och partier. De uppfattningar som ryms 

inom ramen för beskrivningskategori 3E tyder på en fokusering på manifesta ideologier 

så till vida att hjälp ifrån externa aktörer som politiska organisationer kan ge olika 

perspektiv på samma fråga alternativt uttrycka olika ideologiska uppfattningar. De 

uppfattningar som ryms inom beskrivningskategori 3D tyder mer på ett synsätt där 

latenta ideologier ligger i fokus, enligt mitt resonemang. Detta eftersom förmedling av 

värderingsfri kunskap åsyftas, vilket kan ses som en medvetenhet om latenta ideologiers 

förekomst och påverkan. Att ta hjälp av externa aktörer kan dock även uppfattas som en 

strategi för att undvika att själv presentera manifesta ideologier och på så sätt även 

undvika att synliggöra den egna politiska ståndpunkten.  

7.3 Slutsats 

Denna studies första frågeställning behandlar hur samhällskunskapslärare uppfattningar 

av sin egen politiska ståndpunkts inverkan på objektivitet i undervisning om politiska 

ideologier och partier. Efter att ha tagit del av det empiriska materialet samt analyserat 

detta utifrån två teoretiska utgångspunkter kan det konstateras att lärare har olika 

uppfattningar av huruvida den egna politiska ståndpunkten, det vill säga den latenta 

ideologin, inverkar på objektivitet i undervisningen eller ej. En förklaring till denna 

variation kan vara att lärare har olika uppfattningar av vad objektiv 

samhällskunskapsundervisning är. Att det inte råder någon samlad bild gör det möjligt 

att anta att varje enskild lärare utgår ifrån sin egen definition av objektivitetsbegreppet 

och väljer arbetssätt utifrån detta.  

De lärare som är av uppfattningen att den egna politiska ståndpunkten påverkar 

objektiviteten i undervisningen menar att denna påverkan tar sig uttryck vid 
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presentation av politiska ideologier och partier i form av att deras egna politiska 

värderingar eller engagemang omedvetet lyser igenom eller att de aktivt och medvetet 

tar ställning mot, enligt deras uppfattning, odemokratiska värderingar. Lärare arbetar för 

att dölja sina politiska åsikter, samtidigt som det av vissa uppfattas som nödvändigt att 

ta ställning mot odemokratiska partier eller ideologier. Odemokratiska värderingar kan 

således betraktas som svåra att presentera för eleverna på ett objektivt sätt, vilket dock 

inte alltid heller åsyftas av läraren. 

Vad gäller bedömning av elevernas kunskaper i området politiska ideologier och partier 

delar några lärare uppfattningen att den politiska ståndpunkten inte är en enskild faktor 

som påverkar objektiviteten, men menar däremot att andra faktorer kan göra att 

bedömningen av en elevs prestation blir subjektiv.  

 Den politiska ståndpunkten kan även vara en faktor som påverkar objektiviteten inom 

andra områden i samhällskunskapsämnet, eftersom man som lärare reflekterar över de 

egna politiska värderingarna i syfte att medvetet försöka framställa alla ideologier och 

partier på ett likvärdigt sätt. Denna medvetna reflektion görs således inte inom andra 

ämnesområden vilket gör att den egna politiska ståndpunkten kan bli synlig för eleverna 

och därmed inverka på objektiviteten. Någon lärare uttrycker dock inte detta 

reflekterande förhållningssätt utan menar istället att hen inte tänkt särskilt mycket på 

den egna politiska ståndpunktens eventuella inverkan. Denna variation visar att 

samhällskunskapslärare har skilda uppfattningar i denna fråga.  

Studiens andra frågeställning behandlar lärares arbetssätt för upprätthållande av 

objektivitet i undervisning i området politiska ideologier och partier. De uppfattningar 

som framkom i denna undersökning beskriver ett antal olika arbetssätt eller strategier 

som syftar till att främja objektiviteten i samhällskunskapsundervisningen. Att som 

lärare inte vara öppen med den egna politiska ståndpunkten förespråkas av vissa lärare 

medan andra menar att det är möjligt att vara öppen med sin politiska tillhörighet inför 

eleverna. Värderingsfri kunskap poängteras av vissa lärare, medan andra tar hjälp av 

externa aktörer och källor så som representanter för politiska organisationer i 

undervisningen. Slutligen kan det konstateras att vissa lärare har elevernas egna åsikter 

som utgångspunkt och på olika sätt försöker uppmuntra dem att uttrycka och reflektera 

över dessa.  
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Studiens syfte anser jag härmed kan betraktas som uppfyllt då lärares egna 

uppfattningar av objektivitet i samhällskunskapsundervisningen utifrån deras egen 

politiska ståndpunkt har redovisats samt analyserats. Det har även framkommit ett 

flertal exempel på arbetsmetoder samhällskunskapslärare använder sig av i sin 

undervisning motiverat av på vilket sätt dessa upprätthåller objektiviteten i 

undervisningen i området politiska ideologier och partier.  
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8. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en resultatdiskussion kring det som framkommit i analysen av 

det empiriska materialet och det dras även paralleller mellan den forskning som 

redovisas i avsnitt tre. Därefter följer en diskussion kring metodval och dess 

konsekvenser för resultatet. 

8.1 Resultatdiskussion 

Eftersom det endast är nio samhällskunskapslärare som deltar i studien kan detta 

resultat inte betraktas som representativt för samhällskunskapslärares uppfattningar i 

stort. Vi vet inte hur många fler uppfattningar som finns bland Sveriges lärarkår i denna 

fråga, då det krävs ett betydligt större urval av deltagande lärare för att några generella 

slutsatser ska kunna dras. Det som dock med säkerhet kan fastställas utifrån denna 

studie är att de uppfattningar som framkommer här förekommer bland verksamma 

lärare. Detta gör det således möjligt att diskutera orsakerna till att dessa uppfattningar 

existerar. 

Det är även viktigt att ha i åtanke att jag som forskare har tolkat det empiriska materialet 

då jag sammanställt lärarnas uppfattningar i olika beskrivningskategorier, i enlighet med 

den fenomenografiska metodansatsen. Det är därmed min tolkning av lärarnas 

uppfattningar som ligger till grund för resultatavsnittet.  

Det faktum att den variation av uppfattningar som framkommer i denna undersökning 

främst kan likställas med Westerståhls (1972) begrepp ”opartiskhet” snarare än 

”saklighet”, tyder på att neutralitet och allsidighet anses överordnat saklighet i 

undervisningssammanhang. Detta skulle kunna bero på att lärare upplever kravet på 

neutralitet och allsidighet som mer problematiskt att uppnå än kravet på saklighet ur 

undervisningssynpunkt och därför knappt nämner saklighetsaspekten alls utan istället 

fokuserar på neutralitetsaspekten.  

Vad beror det då på att lärare har olika uppfattningar av huruvida objektiv undervisning 

är möjlig eller ej? En möjlig orsak kan vara att lärare även har olika uppfattningar av 

vad objektiv samhällskunskapsundervisning kännetecknas av. En inte fullt så komplex 

bild av objektivitet kan tänkas innebära att en heltäckande undervisningsmetod 

eftersträvas och tillämpas. På så sätt upplever läraren sig bedriva objektiv undervisning 

trots att begreppet i sig är mer komplicerat. Om man som lärare exempelvis inte är 
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medveten om de latenta ideologiernas ständiga närvaro ser man kanske inte heller hela 

problematiken med objektiv samhällskunskapsundervisning.  

Det faktum att det råder delade meningar bland lärare huruvida man bör vara öppen 

respektive inte öppen med sin politiska ståndpunkt kan jämföras med Harwoods (2001) 

sammanfattning av lärarnas fyra roller. Forskningen förespråkar främst ett opartiskt 

förhållningssätt, i enlighet med den fasta rollmodellen,  och denna uppfattning återfinns 

även bland lärare som i denna studie förespråkar att den egna politiska ståndpunkten 

inte ska avslöjas för eleverna. Uppfattningen att det är möjligt att som lärare vara öppen 

med sina egna politiska åsikter inför eleverna kan jämföras med de övriga tre 

rollmodellerna, vilkas gemensamma nämnare är att läraren får ta ställning i olika frågor 

i undervisningen. Att läraren tar ställning för en viss åsikt i en politisk diskussion 

innebär dock inte per automatik att denne delar denna åsikt. Att som lärare välja att stå 

tillbaka och ta hjälp av externa aktörer som arbetssätt i undervisningen, kan även det ses 

som en tillämpning av den fasta rollmodellen. 

Ett annat forskningsområde som till viss del behandlar lärarens roll är forskningen kring 

det deliberativa samtalet som undervisningsmetod. En uppfattning som framkommer i 

denna studie är att man som lärare fokuserar på att låta eleverna uttrycka egna åsikter i 

syfte att upprätthålla objektivitet, vilket har likheter med ett deliberativt förhållningssätt. 

Flera kategorier av uppfattningar fokuserar i huvudsak på lärarens roll i undervisningen, 

vilket kan tyda på att just lärarens roll är en aspekt som verksamma lärare anser är viktig 

i diskussionen om objektiv samhällskunskapsundervisning.  

Uppfattningen att skolans värdegrundsarbete och objektivitetskrav ses som 

svårförenliga återkommer på flera ställen i det empiriska materialet. Lärare ger uttryck 

för att i stort sätt samma problematik som Colnerud (2004) beskriver, nämligen att 

begreppet värdegrund har urholkats vilket gör dess innebörd svårbestämd. Att lärare 

även har olika uppfattningar av vad objektiv undervisning innebär kan ses som en hint 

till att både värdegrunds- samt objektivitetsbegreppet behöver förtydligas ytterligare för 

att underlätta för lärare att veta vad som krävs och förväntas av dem, både vad gäller 

värdegrundsarbete och objektiv undervisning. 

Det faktum att lärarna uttrycker skilda uppfattningar av huruvida objektiv undervisning 

är möjlig eller ej kan jämföras med Rumpfs studie (2010) över lärares syn på sin egen 

entusiasms påverkan på undervisningen. I studien var lärarna delvis medvetna om sina 



  
 

42 

åsikters inverkan. De var av uppfattningen att deras intresse för olika arbetsområden 

påverkar eleverna positivt men trodde inte att eleverna påverkades negativt av lärarens 

bristande engagemang.  

Denna studies relevans för lärarprofessionen kan således beskrivas utifrån ett 

reflektionsperspektiv. En ökad medvetenhet om skillnaderna mellan manifesta samt 

latenta ideologer samt på vilket sätt de tar sig uttryck i undervisningen, krävs för att 

komma så nära en objektiv samhällskunskapsundervisning som möjligt. Denna studies 

slutsats förespråkar således en ökad reflektion för den enskilde läraren i syfte att 

nyansera bilden av såväl de egna politiska värderingarna som objektivitetsbegreppet 

samt ger några exempel på arbetssätt som främjar en objektiv undervisningen i den 

utsträckning sådan är möjlig. Att utvidga diskussionen lärare emellan vore, enligt min 

mening, ett bra sätt att lyfta denna problematik ytterligare samt öppna för möjligheter att 

dela med sig av egna erfarenheter, arbetssätt samt syn på vad objektiv 

samhällskunskapsundervisning innebär för samhällskunskapslärare. 

8.2 Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att undersöka en variation av uppfattningar hos lärare lämpade sig 

den fenomenografiska ansatsen väl som metodval för denna studie. Den här 

metodansatsens syfte är att samla in tillräckligt med material för att täcka in de 

variationer av uppfattningar som finns, men då tidsramen för denna studie är begränsad 

innebär det att jag var tvungen att begränsa antalet informanter till maximalt 20 stycken, 

för att hinna sammanställa samt analysera materialet.  

För att denna studie skulle kunna genomföras med 15 till 20 informanter gjordes 

bedömningen att intervjuer skulle bli för omfattande och tidskrävande som 

undersökningsmetod, då såväl intervjutillfällen som transkribering ansågs ta upp för 

mycket tid och därmed försämra slutresultatet. Med anledning av detta undersöktes 

andra alternativa undersökningsmetoder vilket ledde fram till valet av ett elektroniskt 

frågeformulär. Genom att använda denna insamlingsmetod var förhoppningen att fler 

informanter skulle kunna delta samt att transkriberingstid skulle besparas. Dock deltar 

endast nio informanter i denna studie, vilket är ett lägre antal än vad målsättningen var 

från början. Antalet deltagare har således varit svårt att påverka som forskare, eftersom 

det måste tydliggöras att medverkan i undersökningen är frivillig.  
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Nackdelen med skriftliga svar i ett formulär i jämförelse med muntliga under en intervju 

är att muntliga svar oftast upplevs som mer utvecklade och längre, men i denna studie 

gjordes bedömningen att lärarnas skriftliga svar förmodligen inte skulle bli fullt lika 

spretiga som muntliga svar eftersom det antogs att lärarna skulle tänka igenom sina 

formuleringar för att få fram sin uppfattning utan att misstolkning från forskarens sida 

sker. Detta kan dock inte garanteras då det empiriska materialet alltid tolkas då det 

sammanställs i form av beskrivningskategorier.  

Om en annan kvalitativ metodansats, exempelvis hermaneutisk had använts hade antalet 

informanter varit ännu färre, men fördelen hade varit att deltagarnas uppfattningar hade 

kunnat förstås mer på djupet. Dock hade denna studie kanske gått miste om någon 

uppfattning som framkom här om antalet deltagare varit färre. Det är svårt att sia om 

huruvida resultatet blivit bättre eller sämre med intervjuer som undersökningsmetod. 

Det fanns även möjlighet till fördjupande intervjuer och vidareutveckling av något 

resonemang som framkommit i frågeformuläret, men detta bedömdes inte som 

nödvändigt efter att materialet samlats in. Frågeformulärssvaren var olika mycket 

omfattande, men bedömningen gjordes att det framkom tillräckligt med material för att 

urskilja tillräckligt många uppfattningar vilket innebär att en vidareutveckling av några 

svar inte skulle påverka slutprodukten nämndvärt.  

Frågorna i frågeformuläret är främst av öppen karaktär men det förekommer även ett 

par mer riktade frågor. Denna avvägning gjordes i ett försök att hitta en balans mellan 

öppna frågor som får deltagarna att uttrycka sin uppfattning fritt samt mer slutna frågor 

för att innehållet i det empiriska materialet inte skulle spreta åt för många olika håll och 

att så mycket som möjligt av innehållet därmed skulle bedömmas som relevant för 

studiens syfte.  
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Bilagor 

Bilaga A Frågeformulär 
 

1. Arbetsplats/skola: * 

 

2. Vad är objektiv samhällskunskapsundervisning för dig?* 

 

3. Anser Du att det är möjligt att vara objektiv i 

presentation/genomgång/framställning av politiska ideologier och partier? 

Ja/Nej * 

 

4. Vid "Nej" som senaste svar: Hur märker Du av att Din politiska ståndpunkt 

påverkar objektiviteten i Din undervisning vad gäller 

presentation/genomgång/framställning av politiska ideologier och partier? 

 

5. Anser Du att det är möjligt att vara objektiv i bedömning av elevers kunskaper i 

politiska ideologier och partier? 

Ja/Nej * 

 

6. Vid "Nej" som senaste svar: Hur märker Du av att Din politiska ståndpunkt 

påverkar objektiviteten i Din undervisning vad gäller 

presentation/genomgång/framställning av politiska ideologier och partier? 

 

7. Är du öppen respektive inte öppen med din egen politiska ståndpunkt inför 

eleverna? Eller har du något annat förhållningssätt? * 

 

8. Bortsett från det du tidigare beskrivit - Hur arbetar Du och vilka strategier har 

Du för att upprätthålla objektiviteten i undervisningen i politiska ideologier och 

partier? * 

 

*obligatorisk fråga 

 

 

 

 


