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”Solidarity Is a Feeling More Than an Action” 

A Qualitative Study About the Civics Teacher Comprehension of the Solidarity Concept in Elementary 

School. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sam-
hällskunskapslärares förståelse av solidaritetsbegrep-
pet i årskurs 4–6 och detta i enlighet med styrdoku-
menten. Syftet är även att undersöka på vilket sätt 
dessa lärare synliggör solidaritetsbegreppet i undervis-
ningen. Solidaritet är ett av de demokratiska värden 
som skolan ska förmedla och främst gäller detta för 
samhällskunskapsläraren. Studiens teoretiska ansats in-
spireras av hermeneutiken och livsvärldsfenomenolo-
gin. Genom intervjuer med sju verksamma lärare visar 
resultatet generellt att solidaritet är ett viktigt begrepp 
men som inte ges lika stort utrymme som innebörden 
av det. Solidariteten får definitivt en plats i undervis-
ningen men den planeras inte in i lektioner, utan sna-
rare framträder solidariteten ofta som en biprodukt av 
konflikter eller ordningsproblem. Lärares förståelse för 
begreppet visar att det är ett mångtydigt begrepp men 
att förståelsen för det stämmer väl överens med styr-
dokumentens definition.                                              

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the understanding 
of elementary teachers in relation to the solidarity con-
cept in the subject of civics. This, in relation to the 
steering documents. The study also focuses on finding 
out which ways teachers express solidarity in the civics 
education. Solidarity is one of the democratic values 
that is required by the Swedish school to convey to all 
students, particularly by the civics teacher. The study 
is inspired by the hermeneutic and the life world phe-
nomenological theory. Through interviews of seven 
operative teachers, the result indicates, in general, that 
they find solidarity as a concept of importance but it is 
not used as per its concept. Teachers reference solidar-
ity in the classroom, but they do not plan a lesson spe-
cifically about it. Solidarity is more a question of order 
and is often given space when incidents of discord oc-
curs. Teachers comprehension of solidarity indicates 
that it is a versatile concept but the comprehension of 
it is consistent with the steering documents.
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I   Inledning  

Föreliggande studie syftar till att fånga samhällskunskapslärarens arbete med och förståelse av det 

fostransuppdrag som klart finns skrivet i den nuvarande läroplanen, Läroplan för grundskolan, försko-

leklassen och fritidshemmet 2011 [Lgr 11]. I kursplanen för samhällskunskap framgår att undervis-

ningen ska bidra till tillägnande av kunskaper om och reflektion över principer och värden som 

utmärker ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2017b). För att värna om demokratin är då demo-

kratiska värden ett nödvändigt inslag i undervisningen, särskilt eftersom vi lever i ett samhälle som 

är under ständig förändring. 

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I 
dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till 
digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kun-
skaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande 
i en komplex värld. (Skolverket, 2017b, s. 218) 

Ovanstående rader kan tolkas som att demokratiska värden som inslag i undervisningen inte kan 

förbises. Ett samhälle utan samarbete är inget samhälle och varje medmänniska behöver ansvara 

för att bidra till att föra demokratin vidare. Alla har en åsikt om samhället varför samarbete och 

personligt ansvar är centralt för att lyckas skapa en omgivning där alla trivs. Solidaritet är ett av de 

grundläggande värden som skolan skall förmedla. Det är även det värde som fokuseras i förelig-

gande kvalitativa studie. Genom semistrukturerade intervjuer med sju verksamma lärare i årskurs 

4–6 syftar studien till att få ökade kunskaper om hur dessa förstår begreppet solidaritet. Orlenius 

(2016) ifrågasätter hur långt solidariteten egentligen sträcker sig, är solidaritet ett begrepp som end-

ast träder fram inom den egna sociala eller kulturella grupptillhörighetens ramar? Eller sträcker sig 

solidaritet bortom dessa ramar, bort till främlingen med en annan kulturell bakgrund? Kanske 

sträcker sig solidaritet endast till den som är ”solid” och ”arisk”? Orlenius menar också att det är 

intressant att solidaritet är det värde som räknas upp sist av de grundläggande värden som skrivs 

fram i Lgr11. Intressant är även vad som inte skrivs fram, nämligen att skolan ska verka för utjäm-

ning och för jämlikhet mellan olika samhällsklasser (Orlenius, 2016). 

Samhällskunskapsämnet inhämtar kunskap från det omgivande samhället och det svenska sam-

hället har förändrats i och med den ökade mångfalden vilket också innebär konsekvenser för ämnet 

samhällskunskap. Detta menar Långström och Virta (2016) och vidare lyfter de att ämnesdidakti-

ken därför har en interkulturell dimension. Vad gäller demokrati innebär den bland annat att upp-

skatta minoriteters rättigheter. Eleverna behöver utveckla färdigheter i att leva i ett mångkulturellt 

samhälle och för skolan innebär detta att ge stöd till eleverna, som bygger sina identiteter kulturellt, 

etniskt och globalt. I samhällskunskapen är det därför idag av än större betydelse att lyfta mänskliga 

rättigheter, etiska frågor och arbete för en bättre livsmiljö. En stor del av de frågor som samhälls-

kunskapen berör har en etisk dimension och läraren behöver säkerställa att den människosyn som 

ges i undervisningen har samstämmighet med värderingar som utmärker ett demokratiskt samhälle. 

Samhället är inte enbart institutioner och strukturer. Samhället är tillika människor som lever i det 

(Långström & Virta, 2016).  
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2   Syfte och frågeställningar     

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur samhällskunskapslärare i årskurs 4–6 förstår 

solidaritetsbegreppet samt hur de ger uttryck för begreppet i undervisningen. Solidaritet är ett av 

de grundläggande demokratiska värden som skolan har i uppdrag att förmedla (Skolverket, 2017b).  

Frågeställningarna är följande: 

• Hur förstår samhällskunskapslärare begreppet solidaritet i enlighet med styrdokumentens definit-

ion? 

• Hur synliggör samhällskunskapslärare solidaritetsbegreppet i undervisningen? 
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3   Bakgrund  

För att förstå föreliggande studie som helhet redogörs i kapitlet utöver studiens huvudbegrepp 

solidaritet även för ämnet samhällskunskap med vad det innebär. Detta eftersom solidaritetsbegrep-

pet ingår i samhällskunskapens ämnesinnehåll. I kapitlet redogörs även för skolans styrdokument 

med koppling till solidaritet samt för tidigare forskning inom samhällskunskapsämnet.  

3. 1   Samhällskunskapsämnet i samtidens samhälle  

Samhällskunskap är ett dynamiskt ämne som ställer höga krav på både lärare och elever, på grund 

av dess mångsidiga karaktär. Ämnet beskrivs innefatta två fundamentala uppdrag, vilka är att er-

bjuda eleverna möjlighet att träna förmågan att tänka kritiskt och förstå samhället samt att främja 

elevernas utveckling som samhällsmedlemmar. Samhällskunskapsämnet har sin bakgrund i ämnen 

som historia men även i det som sker i samhället och världen här och nu. Ämnet har sedan efter-

krigstiden ändrat karaktär flera gånger, idag ges utrymme för bredare, globala och interkulturella 

frågor utöver det som rör det svenska samhället (Långström & Virta, 2016). Sedan efterkrigstiden 

har skolan också haft ett dubbelt uppdrag som består i att förankra och förmedla kunskap och 

demokratiska värden. Detta uppdrag går i grund och botten ut på att utbilda samhällsmedlemmar 

till att bli medvetna och kompetenta, så att de kan hantera den kunskap och den värdegrund som 

samhället vilar på. Vidare ska de lära sig att ta ansvar för samhällets utveckling och stabilitet enligt 

demokratiska ideal med respekt för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Demokratin får inte 

tas för given (Skolinspektionen, 2012).  

För den svenska skolans värdegrund är de mänskliga rättigheterna en betydelsefull del och likaså 

för samhällskunskapsämnet. Mänskliga rättigheter ges stort utrymme i nuvarande styrdokument 

och utbildningen kring dem innebär bland annat att eleverna utvecklar förståelse för och kunskaper 

om mänskliga rättigheter samt att de även uppskattar dem, så att de senare förverkligar dem och 

arbetar för dem (Långström & Virta, 2016). Rättigheter kräver mänsklig solidaritet, som också är 

det goda samhällets hjärta. Det kräver då viljan att erkänna samt försvara främlingars rättigheter, 

inklusive människor från andra kulturer samt med annan tro. Nyckeln till reciprocitet är att en 

individs rättigheter inte kan tillförsäkras om en annan individ inte är redo att försvara dem. Det 

betyder att det inneboende konceptet av mänskliga rättigheter är ansvar. Ett ansvar att skydda and-

ras rättigheter (Osler & Starkey, 2010). Det är ett faktum att eleverna även behöver utveckla ett 

historiemedvetande för att få en god handlingsberedskap och aktivt kunna verka i samhället. Det 

innebär att de behöver förstå att handlingar är ett samspel mellan således dåtid, nutid som framtid. 

Reflektion kring nutid ur ett historiskt perspektiv bidrar till att skapa förväntningar på vår framtid 

(Skolverket, 2013).  

Samhällskunskapsämnet kan karakteriseras som dualistiskt enligt Långström och Virta (2016) och 

vidare fortsätter de med att det innehåller såväl kognitiva och procedurala som värderelaterade 

dimensioner. Till ämnets uppdrag hör att socialisera den nya generationen till medborgarskap och 

för detta behöver eleverna utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en med-

borgare behöver. Till ämnet hör även det kognitiva och kritiska uppdraget som skildrar de veten-

skaper som utgör ämnets grunder. Det är just den motsättning mellan ämnets normativa och kri-
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tiska uppdrag som är en del i samhällskunskapsämnets karaktär. Socialiseringens karaktär är nor-

mativ och bunden till samhällets värderingar. Detta trots att det vetenskapliga kan förutsätta ett 

kritiskt förhållningssätt. Undervisningstradition och läroböcker stärker det faktum att samhällskun-

skapen kan karakteriseras som konservativ, detta på grund av socialiseringens del i det. Frågan är 

dock enligt Långström och Virta vad undervisningen innehåller och vad eleverna socialiseras till. 

För att samhället ska fortsätta utvecklas behövs medborgare som har viljan att skapa reformer av 

förbättrande slag samt viljan att delta i förändringsprocesser. Socialiseringen behöver nödvändigt-

vis inte bidra till att samhället står oförändrat (Långström & Virta, 2016). 

För att främja elevernas utveckling som samhällsmedlemmar som Långström och Virta (2016) talar 

om är det av betydelse att tala om fostran. Fjellström (2004) menar att innehållet i fostran baseras 

huvudsakligen på värderingar och fostransmålet i skolan är det som avser samhällets, mänsklighet-

ens och jordens bästa. Fostran avser vidare en omsorg som syftar till ett tillgodoseende av behov, 

intressen och önskningar. Den ska bidra till att forma elevernas karaktär och handlande till vad 

som anses önskvärt (Fjellström, 2004). I det fostransuppdrag som lärare har finns då vissa värden 

att förhålla sig till, värden som i mötet med elever ska gestaltas och förmedlas. Dessa värden är av 

explicit slag, alltså nedskrivna, (se 3. 4. 2) men det finns även implicita värden. Exempel på sådana 

är värden som mer eller mindre är tagna för givet, outtalade eller oreflekterade och då värden ut-

vecklas i sociala interaktioner samt beroende på i vilka sociala eller kulturella sammanhang man 

vuxit upp kan de te sig olika (Thornberg, 2013). En tidigare benämning på det som idag syftar på 

demokratifostran eller bildning i medborgarskap är medborgarfostran. Denna fostran sträcker sig 

utanför samhällskunskapsämnets ramar och ingår i flertalet ämnen. Faktum är att det är en uppgift 

som tillhör hela skolan. Det som också kan sägas om fostran är de facto ändå att den har sin kärna 

i samhällskunskapen vilket beror på att ämnet innefattar systematiserad kunskap om samhället och 

kraven på medborgarskapet (Långström & Virta, 2016). Fjellström (2004) menar att fostran även 

är något som bör vara avsiktligt för att kunna kallas fostran.  

3. 2   Solidaritetsbegreppet 

I avsnittet utreds ges en historisk redogörelse av solidaritetsbegreppet och vidare redogörs för hur 

detta begrepp kan förstås.   

3. 2. 1   Solidaritetsbegreppets framväxt 

”Det er viktigere å snakke om solidaritet enn danning i dag”, alltså, det är viktigare att prata om 

solidaritet idag än om bildning (Freng, Hadler-Olsen & Lindén, 2015). Solidaritet står för samman-

hållning mellan människor inom en klass, grupp eller nation såväl som för sammanhållning i värl-

den som hel, med beredskap för hjälp inbördes. Ordet solidaritet har sin härkomst inom franskt 

rättsväsen och symboliserade det som än idag karakteriseras som solidariskt ansvar. Denna grund-

regel gav uttryck åt en för alla, alla för en vilket gjorde att solidaritet som ord passade i sociala och 

politiska sammanhang. På 1840-talet etablerade sig ordet även i svenska och år 1864, när radikala 
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krafter från olika länder förenades i första internationalen, ersattes begreppet broderskap av solida-

ritet.1 Begreppet broderskap hör hemma i kristendomen samt franska revolutionen och solidaritet 

skulle då stå för en fastare sammanhållning mellan förtryckta, främst arbetare och hantverkare. 

Ordet blev essentiellt inom fackföreningsrörelsen och utöver arbetarrörelsen använder sig under 

sent 1800-tal även tyska teologer av ordet, där det då passade för en katolsk samhällssyn. Här me-

nades ett solidariskt samhälle att stå någonstans emellan socialismen och kapitalismen. Denna tolk-

ning av solidaritet har från tidigt 1900-tal en väsentlig roll inom katolska kyrkan och såväl för påven 

Johannes Paulus II som för kristdemokratiska partier. Katolicismens solidaritetsbegrepp utmärks 

av Caritas, medan arbetarrörelsens istället utmärks av en ömsesidighet som i stort går ut på att ge 

och ta, att hjälpa varandra (Nationalencyklopedin, u.å.a).2 Solidaritetsbegreppet har i sig har utöver 

det som hittills nämnts även ursprung i latinets ”solidus”, som betyder gedigen, fast eller odelad 

(Orlenius, 2014, s. 77: Nationalencyklopedin, u.å.a).  

Wennerhag och Lindgren (2018) gör en liknande historisk redogörelse för solidaritetsbegreppet 

och hävdar att många idag förknippar begreppet med politiska slagord om internationell solidaritet 

snarare än för sammanhållning inom det nationella samhället. Sedan 1900-talets mitt förknippas 

solidaritet med en medkänsla, direkt hjälp, samhörighet eller sammanhållning som inte ska hindras 

av nationsgränser. Behovet av samanhållning tvärsöver nationsgränserna blir idag större i och med 

att det ömsesidiga beroendet mellan människor växer. Wennerhag och Lindgren frågar sig vad 

solidaritet egentligen betyder idag eftersom starkare former av gruppsolidaritet å andra sidan tillika 

växer fram bortom nationalstaten i det numera pluralistiska samhället. De menar att detta inte end-

ast gäller för grupper med låg status eller litet inflytande, utan även för mer resursstarka och mäktiga 

grupper. Wennerhag och Lindgren menar också att det finns en allmänt spridd känsla idag att av-

ståndet mellan olika sociala grupper ökar vilket medför en avsaknad av insyn i andras livsvillkor. 

Det råder en oro över att samhället inte håller samman, dock hör det inte till ovanligheten att tala 

om den solidariska välfärdsstaten. Speciellt inom politiken där solidaritet är ett väl använt ord. Var 

och ett av de svenska riksdagspartierna talar om solidaritet varav några av dem även har det som 

centralt värdeord (Wennerhag & Lindgren, 2018). Liedman (1999) binder samman solidaritet med 

hållbar utveckling. Solidaritet över nationsgränserna är lika med hållbar utveckling och för detta 

finns flera strävansmål. Däribland att främja det som kan knyta samman människor över såväl stora 

som små avstånd. Likaså att utveckla existentiell sensibilitet, söka styrka och gemenskap i allmän-

mänsklig svaghet och begränsning. Solidariteten bör inte endast bli känslosam utan den behöver 

förankras i kraftfulla institutioner.  

Då det talas om solidaritet är fransmannen Émile Durkheim (1858–1917) ett vanligt förekom-

mande namn. Durkheim ägnade sig åt vetenskap inom sociologin och har starkt bidragit till ut-

vecklandet av ett strukturellt samhällsperspektiv samt ett kulturorienterat perspektiv. Det först-

nämnda bygger på idéer om att samhällets institutioner påverkar individen och dennes handlingar 

mer än tvärtom. Arbetslöshet och kriser inom äktenskapet är exempelvis personliga bekymmer 

                                                      
1.”Första internationalen: Sammanslutning av enskilda arbetare i skilda länder 1864–76. Första internat-
ionalens verkliga betydelse var /…/ mer symbolisk än reell; genom sin blotta existens stimulerade den ut-
vecklingen av arbetarrörelsen” (Nationalencyklopedin, u.å.b). 
2.”Caritas: Internationell katolsk hjälporganisation. C:s verksamhet är grundad på den katolska socialläran 
med dess betoning av människans värdighet oberoende av ras, kön eller etnicitet” (Nationalencyklopedin, 
u.å.c). 
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men personliga bekymmer har dock ofta samhällsstrukturella orsaker. Inom det kulturorienterade 

perspektivet ligger fokus på vad som skapar harmoni och solidaritet mellan människor och vidare 

även stabilitet i samhället. Det viktigaste för att förstå samhället är då moral, normer och kollektiva 

representationer. Durkheims intresse var huvudsakligen att ta reda på hur samhällets individer både 

kan vara fria som individer och samtidigt leva solidariskt. Hans texter berör intresset för spänningen 

mellan samhällets strukturer och människors handlingar såväl som mellan konflikter i samhället 

och social sammanhållning (Persson Thunqvist, 2014). Durkheim utvecklade begreppen mekanisk 

och organisk solidaritet. I små samhällen med låg grad av arbetsdelning, där solidaritet handlar om 

att alla människor är lika varandra och har liknande arbeten, är mekanisk solidaritet ett kännetecken. 

I ett sådant samhälle utvecklas gemensamma vanor, liknande erfarenheter eller föreställningar om 

livet delas och samma gudar tillbes. Den organiska solidariteten är istället ett kännetecken för olik-

het. Där har samhället istället en hög grad av arbetsfördelning på grund av ökad befolkning och i 

detta samhälle uppstår ökad dynamik och täthet vad gäller människors interaktioner. Det leder i sin 

tur till att urbanisering och handel expanderar samt till växande städer. Med en hög förändringstakt 

skapas också nya konfliktmönster som vilka skapar behov av nya sätt att samverka och organisera 

arbete inom olika samhällsområden. För att få samhället att fungera krävs att människor har tillit 

till varandra och enligt Durkheim är konflikter mellan samhällsklasser ett tecken på att den orga-

niska solidariteten är ofullständig. Han menade att det endast är i ett samhälle som det går att 

förverkliga människans frihet och då genom att det förenas med jämlikhet och solidaritet (Persson 

Thunqvist, 2014).     

Att se sig själv i andra 
sina villkor 
sin brist 
sina svagheter 
sitt mänskliga: 
Att vara social i hjärtat 
ni andra som är sociala i huvudet! 
-Och hjärtat är inte en känsla för ögonblicket  
men det som varar 
Hjärtat är inte en konjunktur. (Liedman, 1999, s. 79) 

Dikten ovan skrevs av Gunnar Ekelöf omkring år 1960. Liedman (1999) menar att den har vardag-

liga och välbekanta huvudord varpå han syftar på hjärta, huvud, jag och de andra, ögonblick och 

varaktighet. Hjärtat klingar positivt, huvudet negativt och hjärtat hör ihop med känslor. Känslor 

hör i sin tur ihop med flyktighet och ombytlighet men Liedman menar att Ekelöf syftar på ett 

troget, uthålligt hjärta. Det viktigaste i dikten ovan skulle kunna vara att det man ser av sig själv i 

andra inte är något högt och stort utan brist och svaghet, sitt mänskliga. Solidaritet kan vara det 

ord som bäst beskriver den känsla som Ekelöf talar om. Under tiden dikten skrevs ville man i 

grundskolan genom utbildning och demokratisk fostran förbereda framtida generationer för det 

goda livet i ett tryggt samhälle. Solidariteten var ett stort begrepp i Sverige och man hade planer 

för hur alla skulle kunna få det bra. Sverige var tryggt och starkt snarare än ett land där man kunde 

känna igen andra i sin egen svaghet. Enligt Liedman hade Ekelöf en övertygelse att varje människa 

är många. Det finns oräkneliga identiteter, inte bara en och de delas med andra. Frågan är om vi 

överhuvudtaget ser något i andra, men vi kan emellertid mötas i svagheten och bristen för där är 

vi lika (Liedman, 1999).  
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3. 2. 2   Att förstå solidaritetsbegreppet 

Orlenius (2014) lyfter solidaritet som ett positivt ord. Eftersom det har använts i flertalet samman-

hang riskerar det att användas som ett retoriskt slagord då det även blivit känt som ett positivt 

honnörsord. Som fenomen har dock solidaritet ingenting naturligt gott i sig och inom flera krimi-

nella eller anti-demokratiska grupper är det ett ofta uttalat begrepp (Orlenius, 2014). I sin utredning 

av begreppet solidaritet frågar sig Liedman vilken slags solidaritet vi kan utveckla när begreppet är 

mångtydigt och då beroende på vilken innebörd man väljer. Om solidaritet kan jämställas med 

känsla, som i sig även det är mångtydigt, kan solidaritet vara alltifrån ett verkligt, ömsesidigt bero-

ende till en intellektuell produkt. En känsla kan associeras till intellekt och solidaritet till känsla. Det 

innebär att solidaritet skulle kunna vara ett lyckat resultat av samhällsforskning, etiska övervägan-

den, lagar, förordningar eller institutioner som lovar välfärd åt alla, alltså en institutionellt grundad 

solidaritet. Solidaritet kan ytterligare innebära att den som är lyckligt lottad bör vara solidarisk med 

fattiga och förtryckta, vilket är en modernare innebörd av ordet som i och med arbetarrörelsens 

ideal om internationell solidaritet vuxit fram (Liedman, 1999). 

Istället för att stå vid sidan av och se på gemenskapen så behöver vi lära oss att delta i gemenskapen. 

I arbetet med förståelse för gemenskap betyder solidaritet att vara solidarisk med de svaga och att 

lära sig dela en praktisk solidaritet. Att lära barn att förstå sig själva som en del av gemenskapen 

eller som ett oss är att vara framtidsriktad. Solidaritetens kraft ligger i gemenskapen, inte i en upp-

levelse om skillnaden mellan dem och oss. Begreppet solidaritet omfattar en acceptans av andras 

uttryckta tankar och handling, men också ett avvisande mot när det inte fungerar ur en samhälls-

byggande synvinkel. För att undvika att värdet av solidaritet reduceras, bör solidariteten lyftas fram 

för barn och personal i en gemensam lärandepraxis. En pedagogik som bygger på att barnet är ett 

aktivt handlande subjekt i sin egen existens ger utvecklingsmöjligheter för barnets bildningsprocess 

i ett solidaritetsperspektiv. Barnet blir subjekt i sin egen lärandesituation. Solidaritet som värde 

skapas genom ömsesidighet och förståelse för världen av en gemenskap, av ett oss (Freng, Hadler-

Olsen & Lindén, 2015). Liedman (1999) menar att solidaritet är en känsla av samhörighet snarare 

än en verklig samhörighet. Solidaritet står nära i relation till ordet empati, men även till broderskap. 

Det konstaterades tidigare att broderskap såväl som uttrycket en för alla, alla för en har stått nära 

solidaritetsbegreppet och detta framkommer såväl av Liedman. Han frågar sig vilka alla är då han 

nämner uttrycket en för alla, alla för en, om det är det någonting som står mellan familj och mänsk-

lighet eller om det är något innefattar hela samhället. Solidaritetsbegreppet kan gestaltas på många 

sätt men vad som dock är säkert är att det handlar om sammanhållning och kanske kan det utgöra 

svaret på frågan om vad som binder samman ett samhälle (Liedman, 1999). 

Solidaritet som känsla uppstår dels som ett långsiktigt engagemang för något, för en människa, en 

grupp människor eller för alla och dels som en plötsligt utblommande passion. En sådan typ av 

solidaritet kan bidra både till ett aktivt ansvarstagande och till ansvarfullt handlande. Dock föränd-

ras känslor och vanligtvis handlar inte plötsligt engagemang om alla människor, utan snarare om 

empati till endast någon eller några. Den solidariteten kan bidra till aktivt ansvarstagande i konkreta 

situationer och grundar sig i den egna viljan samt i uppfattningen om möjligheten att handla på ett 

vis som överensstämmer med egna förväntningar. Ansvaret är då beroende av känslans styrka samt 

av hur länge den varar. Denna form av solidaritet kan antingen utvecklas till ett långsiktigt engage-

mang med aktiv ansvarstagande eller så kan den snabbt avslutas. Är solidariteten riktad mot en viss 
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grupp människor kan antas att den handlar om ett aktivt ansvarstagande av någon som har det bra 

jämfört med någon med behov av hjälp. Den kan också handla om ömsesidighet inom en grupp 

människor med samhörighetskänsla och förtroende för varandra. Ömsesidig solidaritet kan utveck-

las inom en viss samhällsklass, mellan människor på en viss ort, i en viss situation eller som en 

kulturell institution där tidsperspektivets längd varierar. Genom aktivt ansvarstagande kan passion 

och utökad ömsesidighet bli en påföljd (Widell, 2012). 

3. 3   Styrdokument 

I förevarande avsnitt lyfts kopplingar till demokratiska värden och solidaritet då dessa samspelar 

med varandra. Dessa kopplingar lyfts utifrån läroplanen samt kursplanen i samhällskunskap med 

dess tillhörande kommentarmaterial.  

3. 3. 1   Läroplanens inledande delar 

Läroplanen, Lgr 11, inleds med att skolväsendet vilar på demokratins grund. Vad gäller demokra-

tiska värden framgår tydligt vilka skolan ska förmedla och gestalta. Dessa är följande; ”Människo-

livets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2017b, s. 7). Dessa värden 

förmedlas och gestaltas genom fostran till ansvarstagande, rättskänsla, generositet och tolerans hos 

varje individ. Var och en som verkar inom skolan ansvarar för att hävda dessa värden och ta avstånd 

från det som strider mot dem. Skolan har ett ansvar att främja förståelse för andra, förmåga till 

inlevelse och verksamheten ska präglas av omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling. 

Det ska finnas en öppenhet för skilda uppfattningar samt ska dessa uppmuntras till. All undervis-

ning i skolan ska vara icke-konfessionell och undervisningen ska vara saklig och allsidig. Genom 

att undervisningen bedrivs i demokratiska arbetsformer kan eleverna förberedas för ett aktivt del-

tagande i samhället och på så sätt utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. Det är otillräckligt 

att i undervisningen endast förmedla kunskap om de grundläggande demokratiska värderingarna. 

Vidare har skolan i samarbete med hemmen ett uppdrag att främja elevers utveckling till aktiva och 

ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska förbereda eleverna för att leva och verka i 

samhället, detta genom att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande samt ge-

nom att förmedla de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället är i 

behov av. Vårt samhälle är en komplex verklighet under ständig förändring med stort informat-

ionsflöde samt ökad digitalisering och i denna förväntas eleverna i framtiden kunna orientera sig i. 

Det internationella perspektivet blir således viktigt för att skapa internationell solidaritet, för att ur 

ett globalt sammanhang kunna se den egna verkligheten och för att utveckla förståelse för vårt 

lands kulturella mångfald. Skolan ska sträva efter en social gemenskap som inger trygghet, vilja och 

lust att lära. Var elev ska respekteras och ges rätten att utvecklas (Skolverket, 2017b).  

I andra kapitlet Lgr 11 anges normer, värden och kunskaper som eleverna förväntas utveckla för 

att kunna omfatta samhällets gemensamma värderingar. Varje elev förväntas efter genomförd 

grundskola kunna uttrycka etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om grundläggande de-

mokratiska värderingar och mänskliga rättigheter men även på egna erfarenheter. De förväntas visa 

respekt gentemot andra människor, kunna leva sig in i och förstå andras situation samt medverka 

till att hjälpa andra människor. Vidare förväntas de även visa respekt för miljö och närmiljö i ett 
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bredare perspektiv samt ha kunskap om demokratiska principer och förmåga att arbeta i demokra-

tiska former. Var och en som arbetar i skolan ska bidra till att elevernas känsla för samhörighet, 

solidaritet och ansvar utvecklas. Var och en ska bidra till att skolan genomsyras av solidaritet mellan 

människor och utgå från ett demokratiskt förhållningssätt i det dagliga. Den enskilde läraren an-

svarar för att tillsammans med eleverna diskutera och klargöra samhällets värdegrund och dess 

konsekvenser för det egna handlandet. Denne ska även öppet redovisa och diskutera olika värde-

ringar, uppfattningar och problem. Läraren ska vidare förbereda eleverna för delaktighet och med-

ansvar för det demokratiska samhällets rättigheter och skyldigheter (Skolverket, 2017b). 

3. 3. 2   Kursplan och kommentarmaterial  

Kursplanen för samhällskunskap har en tydlig koppling till demokratiska värden och solidaritet. 

Följande framgår i syftesdelen:  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättighet-
erna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna 
tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmär-
ker ett demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt 
föränderligt samhälle. (Skolverket, 2017b, s. 218)  

I ovanstående ingår solidaritet som demokratiskt värde och vidare i syftedelen anges att eleverna 

ska ges förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv för att på så sätt utveckla förståelse 

för såväl egna som för andra männiksors levnadsvillkor. De förmågor eleverna ska ges möjlighet 

att utveckla i samhällskunskapsämnet innefattar bland annat att reflektera över hur individer och 

samhällen formas, förändras och samverkar. Vidare innefattas förmågan att reflektera över mänsk-

liga rättigheter, demokratiska värden, principer, beslutsprocesser och arbetssätt. Eleverna ska även 

ges möjlighet att uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån värderingar, olika 

perspektiv och fakta (Skolverket, 2017b). I föreliggande studies inledning lyftes ett stycke från kurs-

planens inledande del, nämligen vikten av samarbete mellan människor i skapandet och utvecklan-

det av samhällen. I Skolverkets (2017a) Kommentarmaterial till samhällskunskap förklaras detta som en 

betydande utgångspunkt i samhällskunskapen. Man understryker genom dessa inledande ord en 

dynamisk syn på samhället. Vårt samhälle skapas och förändras i ett konstant fortgående samspel 

mellan aktiva, deltagande samhällsmedlemmar. Vad gäller demokratiska värden och principer spe-

cificeras de inte i just kursplanen eftersom de skulle kunna ta en ofantlig mängd plats och något 

skulle således kunna falla i glömska. Demokratiska värden och principer är heller inte av statiskt 

slag utan de som syftas att behandlas i undervisningen är de värden och principer som succesivt 

adderats samt som kan komma att adderas till demokratibegreppet. Det som i skolan blir viktigt är 

att det demokratiska arbetssättet finns med som ett ledmotiv. Därigenom kan eleverna få kunskaper 

om och förståelse för ett sådant arbetssätt. Genom ett jämnt flödande arbete i demokratiska former 

kan eleverna vidare känna igen demokratiska arbetsprocesser under mötet med dessa i mer kom-

plexa politiska sammanhang. Såväl kan de även förberedas för ett igenkännande och ifrågasättande 

av processer som är i oenighet med demokratiska principer (Skolverket, 2017a). Ett av kunskaps-

områdena i kursplanens centrala innehåll är Individer och gemenskaper, där sociala aspekter fokuseras. 

Vad gäller progression i kursplanen från årskurs 1 till årskurs 9 gäller grundprincipen att innehållet 

ska gå från det elevnära och konkreta i lägre åldrar, medan i de högre gäller vidare utblickar och ett 
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mer abstrakt innehåll. Vissa innehållspunkter ska dock återkomma med olika abstraktionsgrad och 

omfattning i de olika åldrarna. Kunskapsområdet Individer och gemenskaper innehåller socialisations-

processer, vilket innebär hur människor formas utifrån sin omgivning. Dessa objekt kan vara svår-

fångade och abstrakta och är därför anpassade till elevernas ålder, varpå i årskurs 4–6 Familjen och 

samlevnadsformer är ett centralt innehåll. Det sammanhang där de flesta först fostras och socialiseras 

är inom familjen och i vilken flera av våra värderingar och beteenden grundläggs. Elevernas förstå-

else för hur människor kan socialiseras i andra grupper och gemenskaper kan grundläggas genom 

att inledningsvis få syn på hur man formas inom familjen. Undervisningen ska utgå från att familjer 

ser olika ut och familjen ska förstås i ett abstrakt avseende, den ska inte bara utgå från egna erfa-

renheter, det vill säga elevernas egna familjer. Minoriteter och immigration är ytterligare ett centralt 

innehåll och som är viktigt för att eleverna ska få förståelse för andra gruppers ursprung och kultur. 

Det gäller minoriteter som samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Det som ska för-

medlas till eleverna gällande dessa är att det finns en särskild lagstiftning för att skydda dessa nat-

ionella minoriteters möjligheter att bevara och utveckla sina språk och sina kulturer. Eleverna ska 

också ges undervisning kring olika samhällsfunktioner och välfärdsystem inom kunskapsområdet 

Individer och gemenskaper. Det handlar då om sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan 

och i samhället. Kunskaper om välfärdsstrutkurer kan ge eleverna en inblick i samhällets uppbygg-

nad och prioriteringar (Skolverket, 2017a).  

3. 4   Tidigare forskning  

Avsnittet behandlar vad tidigare forskning visar kring det omfångsrika samhällskunskapsämnet och 

dess tillhörande kunskaps- och fostransuppdrag. I ämnesinnehållet ingår demokratiska värden 

varpå solidaritet som tidigare nämnts är ett av dessa värden. För en djupare förståelse av solidari-

tetens betydelse är då en utredning av ämnets uppdrag och innehåll av relevans.   

3. 4. 1   Samhället och samhällskunskapen  

All utbildning ska fylla en samhällsfunktion och så har det varit sedan länge tillbaka i tiden. Skolan 

ska undervisa om samhället, hur det fungerar och varför. Detta har betydelse för att ge förutsätt-

ningar att påverka den egna situationen såväl som samhällets framtid till så många som möjligt. 

Samhällsundervisningen är i utbildningen en självklar del, men dess utformning kan te sig på oer-

hört många olika sätt. I det moderna samhället består samhällsundervisningen av fakta om sam-

hället, om tolkningar kring orsak och verkan men även av anledningar till varför sakförhållanden 

skiljer sig eller är likartade mellan exempelvis makt- och inflytelsefrågor. Samhällsundervisningen 

behöver ständigt förändras för att hålla takten med samhället. Det blir komplicerat att dra slutsatser 

om vad som är lämpligt att undervisa om då detta är tidsbundet. Därför kan dessa slutsatser endast 

vara temporära och ämnet är av ett sådant slag att det kräver kontinuerligt forsknings- och utveckl-

ingsarbete (Larsson, 2014).  

Från det lokala till det globala ska världen göras begriplig för eleverna vilket handlar om att tolka 

och förstå världen samt kunna leva och verka i den. Detta är en uppgift som förvisso ligger som 

gemensamt uppdrag hos skolan som helhet, men i samhällskunskapen är uppdraget extra tydligt 

(Öberg, 2016). Samhället idag menar Jonasson Ring (2015) präglas av påverkansfaktorer som glo-
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balisering och individualisering varpå dessa faktorer påverkar samhället och medborgarnas demo-

kratiska deltagande. Med demokratiskt deltagande menas deltagande i samhällsgemenskapen men 

också att vara en del i skapandet av ett nytt samhälle. Idag finns goda möjligheter för deltagande i 

och med globaliseringen som medför att lokala och regionala styrningsformer kan kopplas till glo-

bala processer. Det finns således möjligheter för medborgarna att delta såväl globalt som i sin lokala 

livsvärld och samtidigt intressera sig för nationella frågor. Faktum är att samhällets medborgare 

motiveras att delta politiskt eftersom att det idag är av högsta vikt att kunna tänka själv, ta egna 

initiativ och beslut samt göra egna bedömningar. Det beror på samhällets individualisering, som 

medför att medborgarna ser sig själva som centrum för sitt agerande och handlande. Vidare leder 

detta till att det politiska engagemanget och delaktigheten kan yttra sig även utanför det politiska 

systemet i exempelvis olika aktionsgrupper som vilket i sig ska ses som något positivt. Ett viktigt 

kännetecken för demokrati är just att kunna föra diskussioner i samhället. I det globala samhället 

där medborgarna har möjlighet att delta kan dock globaliseringen få en del konsekvenser. Medbor-

garna i ett globalt samhälle har olika kultur och bakgrund vilket innebär många olika intressen och 

uppfattningar. Det blir därför viktigt för samhället att hitta en balans mellan det som skiljer och 

mellan det som förenar människor och detta kan demokratiska värderingar tillföra. För utan mänsk-

liga rättigheter, rättvisa och jämlikhet skulle inte olika samhällsgrupper kunna uppleva vare sig frihet 

eller rättvisa (Jonasson Ring, 2015).  

3. 4. 2   Ett komplext ämne 

Eleverna behöver ges möjlighet att utveckla demokratiska kompetenser då det är de facto otillräck-

ligt att endast ha kunskaper om demokrati. Eleverna ska i skolan förberedas för att kunna ta ställ-

ning till samhällsengagemang och till sin egen medborgaridentitet och detta genom att eleverna får 

lyssna, samtala, överväga, värdera och söka argument. Vidare medför detta att de utvecklar ett 

kritiskt förhållningssätt och själva kan komma fram till demokratiska ställningstaganden. Det finns 

förvisso ett problem i detta. Det finns nämligen ingen garanti för att eleverna kommer fram till att 

demokrati är styrelseformen att föredra (Jonasson Ring, 2015). Ytterligare problematik finns att 

förhålla sig till och det gäller samhällskunskapsämnet i sig. ”Ämnet är ett stort, föränderligt, nutids-

ämne som går in i andra ämnen” (Kristiansson, 2014, s. 217). Kristiansson menar att det är just så 

som många lärare upplever samhällskunskapen. Det är luddigt, flummigt, komplext, vitt och brett, 

samt är det här och nu. Att ständigt hålla sig uppdaterad är tungt och ämnet har ett tillhörande 

omfångsrikt och mångfaldigt innehåll (Kristiansson, 2014). I och med detta blir samhällskunskap 

något man upplever som svårt att undervisa i och än svårare på grund av att det har stor likhet med 

de övriga samhällsorienterade ämnena (Kristiansson, 2014; Florin Sädbom, 2015). I detta blir det 

relevant att lyfta det friutrymme som den som tidigare nämnts tolkningsbara läroplanen leder till. 

Innehållet i samhällskunskapen styrs av lärarens egna intressen, bakgrund och professionella ut-

veckling. Samhällskunskapen sägs innefatta två uppdrag, det vill säga ett kunskapsuppdrag samt ett 

fostransuppdrag och det verkar som om att det idag fokuseras något mer på de ämnesspecifika 

kunskaperna. I läroplanen finns medborgarfostran med, dock främst i de allmänna delarna. Det är 

alltså ett uppdrag som alla i skolans verksamhet delar, men som är något mer riktat till ämnet sam-

hällskunskap. Vad gäller det så kallade friutrymmet att tolka läroplanen, går det också att kalla lärare 

för närbyråkrater och främst gäller detta för samhällskunskapsläraren (Öberg, 2016).  Att kalla 

samhällskunskapsläraren för närbyråkrat syftar på att undervisningen styrs av den enskilde läraren 
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själv och styrdokument kommer i andra hand (Johansson, Brogren & Petäjä, 2011). Även Karle-

fjärd talar om läraren som byråkrat. Hon menar att läraren blir byråkrat eftersom att yrkets kom-

plexitet medför svårigheter för politiker att producera styrdokument som fungerar oavsett social 

kontext. Läraren kan dock inte enbart ses som byråkrat varpå hon talar om den byråkratiska läraren 

och den professionella. Den förstnämnda symboliserar den administrativa och regelstyrda tjänste-

mannen och den professionella, eller kunskapsexperten, är den som är självständig nog att fatta 

egna beslut. Hon hävdar att dagens målstyrda skola med öppna och kortfattade styrdokument har 

gjort lärare till mindre byråkrater som istället har ett mer professionellt friutrymme (Karlefjärd, 

2011). Det är inte lätt att rymmas inom sitt friutrymme, menar Karlefjärd. Friutrymmet innefattas 

av tolkningsutrymmet och handlingsutrymmet, vilket innebär att den ämnesförståelse som läraren 

har och den tolkning av styrdokumenten som läraren gör anpassas till exempelvis aktuell elevgrupp. 

Det gör att undervisningen får en annan utgång än den förståelse som läraren har och därför kan 

läraren uppleva ett stort tolkningsutrymme men mindre handlingsutrymme inom friutrymmets ra-

mar (Karlefjärd, 2011).  

I föreliggande avsnitt är en utredning av värden och fostran slutligen på sin plats. Värden är ett av 

de centrala begreppen i Thornbergs (2006) avhandling och såväl även i föreliggande studie. Av 

Thornberg förklaras värden som något värt att erhålla eller göra. De utgör exempel på det som 

vägleder människors handlingar, såsom dygder, föreställningar, skäl, eller övertygelser. Värden kan 

tillika vara filosofiska överväganden som hjälper människor att döma huruvida deras handlingar i 

jämförelse med andra är resonabla, sanningsenliga eller lämpliga. Vidare hänvisar värden till det 

som anses eftersträvansvärt, gott och rätt. Liksom kunskaper och vanor är värden sociala kon-

struktioner, samtidigt som de är relativt varaktiga kan de även komma att förändras. Thornberg 

(2006) menar att lärare ska fostra och påverka eleverna. Med fostran menas den process i vilken 

vuxna assisterar barn då de ska tillägna sig moraliska och sociala orienteringskartor. Ingen föds med 

värderingar och kunskap om sociala regler och det blir nödvändigt att lära sig dessa för att kunna 

orientera sig i världen. Fostrandet i sig kommer till uttryck genom fostrarens sätt att påverka eller 

att fostra på och vidare genom fostrarens gränssättande, kontroll och ingrepp. Faktum är att detta 

för barnet kan ske förhållandevis obemärkt, det är något som sker i vardagen, tillsammans med 

andra i dagliga rutiner. Fostran blir då något att anpassa sig till utan någon reflektion. Sandin (2015) 

menar att det eleverna ska lära sig gällande den ideologiska fostran som samhällskunskapsunder-

visningen ska erbjuda, är att förstå samhället som befolkat av individer. De ska utifrån olika per-

spektiv förstå att individer har olika typ av social tillhörighet, vilka har olika betydelse i sociala olika 

sammanhang. Sandin menar också att social förståelse hör ihop med självförståelse, för genom att 

förstå den sociala världen förstår man även sig själv och därtill sina möjligheter i olika slags sociala 

sammanhang. Eleverna behöver de facto förstå tillvaron i termer av vi istället för bara jag. 

Sammanfattningsvis är samhällskunskap ett stort, föränderligt nutidsämne som går in i andra äm-

nen. Samhällskunskapen innefattar två uppdrag, det vill säga ett kunskaps- och fostransuppdrag 

och där det sistnämnda ges något mindre utrymme. Fostransuppdraget är viktigt för elevernas ut-

vecklande av demokratiska kompetenser, vilka behövs för att i framtiden leva och verka i en glo-

baliserad och individualiserad värld.  
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4   Vetenskapsteoretisk ansats 

I avsnittet redogörs för studiens teoretiska ansats där teorierna som inspirerat är hermeneutik och 

livsvärldsfenomenologi. Dessa redogörs för med dess relevans för studien.  

4. 1   Hermeneutik 

Inom hermeneutiken är regeln att man ska förstå helheten av det enskilda och det enskilda av 

helheten. Detta menar Gadamer (1981) varpå Segolsson (2011) och Ödman (2007) tillika beskriver 

hermeneutiken som en förståelseinriktad filosofi med uppgift att synliggöra förståelsens pendling 

mellan del och helhet. Målet inom hermeneutiken är att förena olika perspektiv av förståelse vilket 

gäller såväl i förevarande studie med solidaritetsbegreppet. Inom hermeneutiken talar man ofta om 

den hermeneutiska cirkeln. Ödman (2007) beskriver denna som ett tillvägagångssätt då vi försöker 

tolka och förstå. Utgångsläget är ofta planlöst, det vill säga att tillgång till en helhetsbild saknas. Vi 

försöker då bilda oss en uppfattning om mindre helheter som tillsammans utgör en större och går 

från del till helhet och från helhet till del. Detta kan liknas vid ett pusslande, där de olika bitarna 

ger oss föreställningar om begränsade fält av pusslet. Med detta som utgångspunkt, menar Ödman, 

görs ett försök att komma fram till hur de enskilda bitarna ska placeras, alltså pusselbitarnas inne-

börd i sammanhanget. Kontexten, eller sammanhanget, är vanligtvis helt avgörande för tolkning 

och förståelse. Därför är hermeneutiken en kontextuell filosofi, för utan föregripande föreställ-

ningar om helheten skulle vi enbart kunna gå efter pusselbitarnas form och pusslet skulle aldrig 

kunna läggas färdigt. I denna studies undersökning av lärares förståelse för solidaritetsbegreppet 

finns Ödmans liknelse till pusslande med i tanken för att få förståelse för hur de enskilda bitarna 

kan placeras in i en större kontext. Westlund (2015) menar att hermeneutiken med dess grunder i 

att tolka, förstå och förmedla lämpar sig för studier där syftet är att få tillgång till informanternas 

egna upplevelser av ett fenomen. Så är även syftet att hermeneutiken ska bidra i studien och West-

lund fortsätter med att filosofin även lämpar sig då informanterna ska ges utrymme och valfrihet 

angående det som ska talas om samt kan den användas för att förmedla olika fenomen. Här är 

tanken att de semistrukturerade intervjuerna ska bidra till detta utrymme såväl som till valfriheten.  

Ödman (2007) menar att tolkning är att ange betydelser och att vi gör det då vi inte förstår den 

verklighet vi lever i omedelbart samt då förförståelsen inte räcker till. Då vi ställs inför en företeelse 

ligger betydelsen inte färdig, utan tolkningens akt är subjektiv och görs alltid utifrån en viss aspekt. 

Detta kan innebära att vi sätter en godtycklig etikett på verkligheten efter eget tycke och smak, 

varpå detta utmärker ett fördomsfullt tänkande. Tolkningen bör grundas på kunskap och tidigare 

erfarenheter av det som tolkas för då blir det möjligt att se det som tolkas från olika aspekter och 

därmed blir tolkningarna mer fördomsfria. Tolkningen är en handling som består i att vi blottar 

och förser det som tolkas med en mening. Tolkning som ett blottande riktas mot det realiserade, 

det redan kända eller det gamla och tolkningens framtidsinriktning hänger samman med den tillde-

lade aspekten. Vi tar ställning till företeelsers möjligheter, vilket också kännetecknar tolkningen 

mellan del och helhet och en pendling mellan framtid och förflutet. Dessa resonemang av Ödman 

(2007) får i studien utgöra en slags stöttepelare för att uppfylla syfte och frågeställningar. 

Begreppet förförståelse är betydande för hermeneutiken och skulle i ett hermeneutiskt samman-

hang kunna betyda våra tidigare erfarenheter, eller en förståelse som inte är uppnådd ännu (Florin, 
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Sädbom, 2015; Segolsson, 2011; Öberg, 2016). Det talas om två olika tillstånd som människan kan 

befinna sig i vad gäller förståelse, vilka är tillståndet i förståelse och tillståndet före förståelse. Om för-

ståelse är kopplat till erfarenheter betyder det dock att det inte finns ett före eller ett i, utan att 

förståelsen är under ständig transformation, i relation till mötet med andra och vår egen förståelse 

(Florin Sädbom, 2015). Även fördomar är väsentligt för hermeneutiken, men som är något att vara 

aktsam med då de kan leda våra tolkningar fel. Fördomarna behöver vara konstruktiva, för är de 

det, kan de spela en viktig roll för våra möjligheter att göra tolkningar (Öberg, 2016). I föreliggande 

studie är målet att existerande fördomar då är konstruktiva, detta eftersom Segolsson (2011) menar 

att våra tolkningar påverkas av tidigare erfarenheter och fördomar kan ses som grunden till förstå-

elsen. Förståelsen hör samman med vårt förflutna och vidare fortsätter Segolsson med att ett viktigt 

inslag för hermeneutikens bidrag till vetenskapen är att förstå vår historia då den är grundläggande 

för att förstå samtiden och för möjligheten att kunna orientera oss mot framtiden. Gadamer (1988) 

menar att hermeneutiken kan ses som en naturlig förmåga hos människan som innebär att kunna 

umgås med människor på ett sätt som utmärks av förståelse. Hermeneutikens grunder ligger i att 

förstå och uttolka som en praktisk hjälpreda och Segolsson (2011) beskriver bildningstanken och 

tolkningens betydelse som central inom hermeneutiken för hur vi förstår saker och vidare för hur 

vi tillägnar oss kunskap. Gadamer (1988) menar att inom hermeneutiken bör varje utsaga betraktas 

som svaret på en fråga. För att förstå en utsaga behöver vi då få tag på frågan till vilken utsagan 

kan ses som svar på och det finns en strävan i att förstå vad som döljer sig bakom en frågeställning. 

Till de frågor vi har finns inga givna utsagor utan ett analytiskt arbete om på vilket sätt de är svar 

på något eller varför de görs.  

4. 2   Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik 

En livsvärldshermeneutisk ansats innebär att vara en del av livsvärlden som beskrivs och tolkas 

(Florin Sädbom, 2015). Livsvärldsbegreppet kan förklaras på flera sätt, exempelvis genom att män-

niskan alltid befinner sig i ett interaktivt förhållande till världen där kroppen är människans tillgång 

till världen. Allt som människan anträffar, anträffas med utgångspunkt i den levande kroppen. 

Människan lever i det sociala och kroppen är i utgångsläget social, varpå kroppens förhållande till 

andra människor är ett förhållande mellan levda kroppar. Därför kan kroppen inte begränsas till 

endast något subjektivt eller objektivt. Kroppen är människans förutsättning för att saker framträ-

der i perspektiv, utan kroppen som utsiktspunkt skulle perspektiven inte finnas (Brinkkjaer & 

Høyen, 2013; Bengtsson, 2005). Två grundläggande villkor förutsätts vara uppfyllda för att kunna 

bedriva empirisk forskning. Dessa innefattar att livsvärlden kan göras till undersökningsobjekt samt 

att livsvärldsfenomenologin inte förblir filosofi. Livsvärlden är inte något som är omöjligt att un-

dersöka eller att tala om och det är inte något oåtkomligt. Livsvärlden kan beskrivas som den kon-

kreta verklighet som människan möter dagligen och som hon förhåller sig till, är oskiljaktig från 

och delar med andra. Inget hindrar därför människan från att undersöka vare sig den egna eller 

andras livsvärld. För den som studerar livsvärlden är det dock viktigt att komma ihåg att denne 

själv fortfarande är en del av livsvärlden och inte kan undkomma den (Bengtsson, 2005). För fors-

karen innebär en livsvärldsansats att studera världen så som den visar sig. Forskningen ska styras 

av öppenhet för livsvärlden med dess olika egenskaper, egenskapstyper, betydelser, värden och 

dimensioner som är sammanflätade med varandra. Detta gäller även för sammansattheten av män-

niskans sinnen, emotioner, socialitet och sätt att förhålla sig till världen. En forskningsansats i sig 

innebär ett innehåll av filosofiska grundtaganden eller antaganden om vad verklighet och kunskap 
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är och den garanterar viss kontinuitet i kunskapsbildningen (Bengtsson, 2005). Öberg (2016) an-

vänder sig i sin licentiatuppsats av hermeneutisk fenomenologi där fenomenologin används för att 

beskriva de fenomen som studeras och hermeneutiken för att tolka och förstå dessa fenomen. 

Förevarande studie inspireras av detta och vidare även av Öbergs fortsatta beskrivelse, att för em-

pirisk forskning innebär fenomenologin att beskriva människors upplevda erfarenheter av ett visst 

fenomen. Öberg menar att inom fenomenologin erfaras alltid det studerade som något, det vill 

säga, det har en mening för oss. Fenomenologin och hermeneutiken kan kopplas samman då me-

ning och förståelse spelar en central roll utifrån kontexten (Öberg, 2016). Denna koppling gör att 

de båda filosofierna får sin plats i denna studie. Pedagogisk forskning innebär utifrån ett livsvärlds-

perspektiv att människan som studeras såväl som forskaren själv är oskiljaktigt förenade med sina 

livsvärldar. För hermeneutiken kan livsvärlden spela en roll som insamlings- och bearbetningsme-

tod för att på så sätt få kunskap om andras livsvärldar. Här är utgångspunkten forskarens värld, 

men genom mötet med andra människor ställs forskaren inför andra världar (Bengtsson, 2005). 

Fenomenologi och hermeneutik betonar det subjektiva och för vetenskapsteorin innebär det sub-

jektiva något som grundar sig i människan själv. Inom både fenomenologin och hermeneutiken 

ligger intresset i förhållandet mellan människans tankar, känslor och upplevelser som sker med 

utgångspunkt i medvetandet. En skillnad mellan de båda riktningarna är att hermeneutiken är mer 

inriktad på förhållanden som ska förstås inom en viss ram och på historiska förhållanden, medan 

inom fenomenologin riktar sig mer mot hur människor upplever saker här och nu. Kort beskrivet 

är fenomenologin läran om det som visar sig (Brinkkjaer & Høyen, 2013).  

Föreliggande studie tar utgångspunkt både i livsvärldsfenomenologin och i den hermeneutiska fi-

losofin då de båda är de vanligaste riktningarna att inspireras av i studier där kvalitativ metod an-

vänds. Hermeneutiken får i föreliggande studie en plats då intresset ligger i att förstå definitioner i 

den historiska och kulturella kontexten. Fenomenologin får sin plats eftersom att det även finns ett 

intresse för människors subjektiva definitioner (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Att välja en hermene-

utisk ansats blir självklar om det finns en strävan efter att få förståelse för texter eller utsagor om 

upplevelser av livssituationer, eller kulturens och historiens betydelse för vår självförståelse. Än 

mer självklar blir den om vi även kommer till att presentera vår förståelse i form av explicita tolk-

ningar. Inte sällan behöver den hermeneutiska forskaren utgå från texter och analysera dessa och 

här räknas då intervjuer även som text. Forskaren kan vara inriktad på text eller existens, även om 

existentiella frågor ryms i texttolkningen och existentiella frågor uttrycks i texter (Selander & Öd-

man, 2004). Hermeneutiken används i studien för att tolka, förstå och beskriva fenomenet solidari-

tetsbegreppet samt för att förena olika perspektiv av förståelse av det valda fenomenet. Genom stu-

diens bakgrund (kapitel 3) tillförsäkras kunskap om det valda fenomenet och vidare bidrar dessa 

kunskaper till ett mer fördomsfritt förhållningssätt. Livsvärldsfenomenologin används för att be-

skriva det valda fenomenet så som det visar sig samt används den för att det finns ett intresse för 

människors upplevelser om det valda fenomenet här och nu. Livsvärldsfenomenologin är tillika av 

intresse för studien då solidaritetsbegreppet, alltså studiens ”något”, ska kunna förklaras så som det 

visar sig och detta tillsammans med hermeneutiska tolkningar.  
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5   Metod 

I detta kapitel redogörs för studiens metod, vilken är kvalitativa intervjuer av semistrukturerat slag. 

Vidare redogörs för urval som gjorts, för materialets tolkning och analysmetod samt för tillförlit-

lighet och äkthet. Kapitlet avslutas med att beskriva hur de forskningsetiska principerna får bety-

delse för studien. 

5. 1   Kvalitativa intervjuer som metod 

I studien används en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ forskning inne-

bär en forskningsstrategi där betoningen ligger på ord istället för siffror. Man brukar tala om den 

kvalitativa forskningsstrategin som induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Detta betyder att 

man har en empirisk eller erfarenhetsmässig syn på förhållandet mellan teori och praktik. Teorin 

utvecklas med stöd av praktiska forskningsresultat. Den kvalitativa forskningen är tolkningsinrik-

tad, det vill säga att tyngden vilar på en förståelse av den sociala verklighet som deltagare i en viss 

miljö tolkar den. Sociala egenskaper är enligt ett konstruktionistiskt perspektiv ett resultat av sam-

verkan mellan individer snarare än av företeelser skilda från de som omfattas i konstruktionen av 

dem (Bryman, 2011). En kvalitativ intervju kan liknas ett vanligt samtal med skillnaden att den har 

ett bestämt fokus. Intervjuaren är den som bestämmer samtalets riktning samt ser till att fokus på 

ämnet bibehålls. Det är viktigt vid kvalitativa intervjuer att inte ställa ledande frågor samt att inte 

styra intervjun. Intervjuaren bör fundera över sin egen förförståelse för att undvika att styra inter-

vjun, svaren på det undersökta begreppet finns sedan i respondentens utsaga. Intervjuaren är alltså 

varken objektiv eller subjektiv och måste försöka bortse från den egna förförståelsen. Det intres-

santa är respondentens föreställningar eller uppfattningar och denne får med fördel berätta något 

om egna erfarenheter eftersom de utgör grunden för dennes sätt att tänka (Kihlström, 2012). Den 

semistrukturerade intervjutypen innebär att forskaren har förberett en intervjuguide (se bilaga 1), 

det vill säga en lista med specifika teman som ska beröras och där intervjupersonen har stor frihet 

att utforma sina svar. Ordningen på frågorna behöver inte ställas i exakt den ordning som intervju-

guiden avser och om intervjuaren knyter an till något som intervjupersonen har sagt kan även dessa 

frågor ingå. I stort sett följs dock intervjuguiden med ursprungliga frågor i ursprunglig ordning. 

Intervjuprocessen är flexibel och fokus måste även ligga på intervjupersonens uppfattning och 

tolkning av frågorna. Det är alltså viktigt vad intervjupersonen upplever vara betydande vid förkla-

ringar och förståelse av händelser, mönster eller beteenden. Vid semistrukturerade intervjuer inle-

der forskaren undersökningen med ett tydligt fokus med syftet att ta sig an specifika frågeställningar 

snarare än ett allmänt intresse att utforska ett tema eller ett område (Bryman, 2011).  

5. 2   Urval  

Intervjuerna i studien har genomförts med sju verksamma lärare i årskurs 4–6 från två olika skolor. 

Samtliga är behöriga i samhällskunskapsämnet för årskurs 4–6 då detta varit ett kriterie. För att 

hitta intervjupersoner som uppfyller detta kriterie har rektorer på ett flertal skolor kontaktats via 

mejl. Det finns ett antal olika urvalstyper gällande vilka intervjupersoner som ska delta i en studie. 

Två typer har använts i föreliggande studie. Den första urvalstypen är bekvämlighetsurval och innebär 

att deltagare valts ut på grund av faktorer som tillgänglighet till personer som är svåra att få tag på. 

Det kan också innebära att målet med intervjuerna är att göra en ingående analys snarare än att 
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fokusera på representativitet. Den andra urvalstypen är målinriktat urval, vilket betyder att forskaren 

gör sitt urval utifrån önskningen att intervjupersonerna är relevanta för forskningsfrågorna. Med 

denna urvalstyp görs ett försök att skapa överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor 

(Bryman, 2011).  

Tabell 1. Studiens medverkande tillhörande kort bakgrund av dessa.  

Respondent/skola Tid som verksam lä-

rare 

Ämnesbehörighet Ämnen som undervi-

sas i för tillfället 

Isabell, 

Bergskolan. 

Arbetat som lärare i sju 

år. 

Samhällskunskap, relig-

ion och svenska. 

Religion och svenska. 

Har haft samhällskun-

skap. 

Linda, 

Bergsskolan. 

 

Arbetat som lärare i 12 

år. 

Samtliga. Svenska, matematik, eng-

elska, bild samt de sam-

hällsorienterade ämnena. 

Ellen, 

Bergsskolan.  

 

Arbetat som lärare i 16 

år. 

Svenska och de samhälls-

orienterade ämnena. 

Svenska och de samhälls-

orienterade ämnena samt 

matematik och bild. 

Lasse, 

Bergsskolan. 

Utbildad sedan 1983. Ar-

betat som obehörig ett 

antal år innan dess.

 

  

Samtliga. Svenska och de samhälls-

orienterade ämnena. 

Katrin, 

Bergsskolan. 

Arbetat som lärare i 19 

år. 

Samtliga. Matematik, engelska, bild 

samt de naturoriente-

rande ämnena. Har un-

dervisat i samhällskun-

skap. 

Maggan, 

Dalskolan. 

Arbetat som lärare i 39 

år. 

Samtliga. Svenska och de samhälls-

orienterade ämnena. 

Anita, 

Dalskolan. 

Arbetat som lärare i 30 

år. 

Samtliga. Svenska och de samhälls-

orienterade ämnena. 

 

Tabellen ovan representerar studiens medverkande respondenter. Samtliga av dem och de båda 

skolorna benämns vid fiktiva namn, de heter alltså något annat i verkligheten. 

5. 3   Tolkning av material och analysmetod 

Vid transkribering är det viktigt att vara så noggrann som möjligt. Den skrivna texten ska i största 

möjliga mån vara en exakt återgivning av intervjupersonens utsaga (Bryman, 2011; Tholander & 

Cekaite, 2015). Det material studien grundar sig på är ljudinspelningar som transkriberats. Ljudin-

spelningarna har transkriberats ordagrant, det vill säga en i högsta möjliga mån exakt återgivning 

av det intervjupersonerna sagt. Dock bortfaller onödiga småord när personerna citeras i studien. 

Bryman (2011) menar att vid kvalitativa studier är ofta både vad och hur intervjupersonerna säger 

det som är intressant. I föreliggande studie är det dock mest intressant vad de säger. För hermene-

utiska analys- och tolkningsprocesser är forskarens egen livshistoria vid tiden tolkningen gjordes 

en påverkande faktor. Forskningsresultat kring ett fenomen som tolkas påverkar oss både medvetet 
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och omedvetet. Att ha en nyfiken och öppen hållning för det empiriska materialet ökar dock möj-

ligheterna för forskaren att se vad texten erbjuder. Denna öppenhet kan leda in forskaren i en 

oväntad riktning vilket även är en inställning den hermeneutiska forskaren bör ha, det vill säga att 

inte avvisa oväntade eller okända dimensioner i det som visar sig i texten (Westlund, 2015). Kvale 

och Brinkman (2014) talar om hermeneutisk meningstolkning varpå det finns vissa ”rättesnören” 

att gå efter. Anpassning efter dessa har skett under analysprocessen och de handlar bland annat om 

processen att hela tiden blicka framåt och bakåt, mellan del och helhet. De handlar även om att 

texten ska förstås utifrån sin egen referensram och vad texten själv säger om ett visst tema. Det 

finns inte någon fördomsfri tolkning och den som tolkar en text bör ha kunskaper om textens 

tema. Tolkningen innebär att gå utanför det som är givet och på så sätt få ny förståelse genom att 

nya samband eller nyanseringar upptäcks som i sin tur vidgar meningen på texten. Tolkningen 

avslutas när man kommit fram till en inre mening av texten som saknar logiska motsägelser. (Kvale 

& Brinkman, 2014). Anpassning efter hermeneutiska kriterier som Ödman (2007) beskriver har 

även skett. Till dessa kriterier finns tre typer av arbetsuppgifter anknutna. Dessa handlar om att 

bygga upp ett tolkningssystem där de olika delarna hänger samman på ett logiskt sätt. Tolknings-

systemet med de ingående tolkningarna ska ha ett rimligt sammanhang med tolkningsobjektet. De 

första två uppgifterna hänger ihop och är beroende av varandra, de kan beskrivas som två sidor av 

samma problem. Första uppgiften är att skapa en giltig innebörd för den studerade företeelsen, det 

vill säga att den har beröring med sanningsbegreppet. Den andra uppgiften innebär att skänka en 

mening åt företeelsen och den tredje att förmedla det vi kommit fram till på ett sådant sätt att 

läsaren ges förståelse för problemet som tolkats samt hur man kommit fram till tolkningarna (Öd-

man, 2007).  

Den metodansats som inspirerat analysen är IPA, det vill säga interpretative phenomenological analysis. 

Metoden syftar till att undersöka hur människor förstår och tolkar betydelser och sammanhang 

som är meningsfulla. IPA lämpar sig för kvalitativ forskning där intresset ligger i att få insikter om 

upplevelser som enskilda personer har i ett givet sammanhang och om ett särskilt fenomen. Meto-

den bygger på både hermeneutiken och fenomenologin då syftet är att utforska intervjupersonens 

syn på världen och genom att anta ett inifrån-perspektiv. Syftet är också att beskriva fenomen, 

identifiera och beskriva människors levda upplevelser eller erfarenheter. Den forskare som försöker 

förstå hur människor upplever vardagliga såväl som speciella situationer och vad de tänker på ett 

personligt plan, har nytta av denna metod. Det är just det personliga och de intervjuades enskilda 

erfarenheter som är intressant samt hur intervjupersonen upplever situationen eller händelsen. Å 

andra sidan är de betydelser som intervjupersonerna attribuerar ett resultat av samspelet mellan 

aktörerna i den sociala världen (Back & Berterö, 2015). Efter insamling av data, det vill säga de 

semistrukturerade intervjuerna samt efter transkribering, påbörjas analysarbetet. För IPA-metoden 

innebär analysen tolkning. Här kommer hermeneutiken in då forskaren närmar sig texten, läser den 

utifrån sin erfarenhet och förståelse och gör sedan sin tolkning av texten. Dataanalysen är iterativ, 

vilket innebär upprepade moment. Den är även induktiv, vilket betyder att nya teorier skapas. Nog-

grann läsning av de utskrivna transkripterna är första steget i analysen, anteckningar görs i vänster-

marginalen av det som dyker upp i tankarna. I detta steg är forskaren fri att anteckna vad denne 

vill, tillsammans med teman och idéer. I högermarginalen antecknas beskrivningar, språkliga kom-

mentarer och begreppsliga uttryck. Analysens andra steg innebär att identifiera teman. Texten läses 

återigen och delas in i olika teman. Ett tema kan exempelvis vara avsaknad av information eller 

känsla av otillräcklighet. Tredje steget i analysen handlar om att lista de olika teman i olika områden, 
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eller kluster, där man letar likheter och vad som särskiljer. Vissa teman kan komma att flyttas över 

till ett annat tema och vissa kommer att bilda självklara grupper. Sedan delas de olika teman in i 

överordnade teman för varje kluster. I det fjärde steget skapas en tabell med tillhörande citat som 

illustrerar varje kluster. Denna tabell ska endast omfatta teman som är av kvalité för det undersökta 

fenomenet. Tabellen ska återspegla textens innebörd och varje kluster ska illustrera citat från inter-

vjupersonerna. Citaten är underlag för tolkningen och utan tolkning är analysen inte fullbordad 

(Back & Berterö, 2015).  

Tabell 2. Exempel på kvalitativt analysschema.   

Meningsenheter  

  

Tolkning Tema 

Isabell: Alltså det som jag minns 

att man fokuserade på i samhälls-

kunskapen var mycket alltså hårda 

fakta, eh, eh liksom eh samhällse-

konomi och sådana saker. Inte så 

mycket värdegrund. 

Det som fokuserades var snarare 

hårda fakta, såsom samhällseko-

nomi än värdegrundsfrågor. 

Saknad av inriktning i utbildning. 

Lasse: Så det kommer ju in på 

många ställen va, kan vara svårt att 

ha det som ämnesområde spec, 

alltså, separat. 

Det är svårt att ha som ämnesom-

råde då det kommer in på flera 

ställen. 

Utmaningar kring lektionsplane-

ring. 

För IPA-metoden finns fyra kriterier att använda vid bedömning av forskningens kvalité. Dessa är 

för det första känslighet för sammanhanget. Det betyder att forskaren visar känslighet för miljön 

som intervjupersonen befinner sig i, att forskaren tar del av litteratur i ämnet samt att forskaren 

citerar intervjupersonen med respekt. För det andra är det viktigt med noggrannhet och engage-

mang från forskarens sida. Forskaren har en grundlighet i studiens genomförande och intervjuper-

sonerna är utvalda på ett lämpligt sätt. Kvaliteten på intervjuns genomförande och innehåll ska vara 

god, analysen ska vara fullständig med tolkningar och inte endast beskrivningar. För det tredje ska 

det finnas öppenhet och konsekvenser. Det betyder att forskaren ska kunna redogöra för de steg 

som tagits i forskningsprocessen, hur studien är utförd, vilka urval som gjorts och att presentat-

ionen av studien är begriplig och sammanhängande. Det fjärde kriteriet innefattar påverkan och 

betydelse, vilket innebär att fråga sig om studien ger läsaren något viktigt och intressant. Om inte 

måhända att studien inte har något större värde (Back & Berterö, 2015). 

5. 4   Tillförlitlighet och äkthet  

Vid kvalitativ forskning ligger inte intresset i frågor som rör mätning vilket innebär att validitet och 

reliabilitet inte utgör lika viktiga kriterier som vid kvantitativ forskning. För kvalitativ forskning 

gäller istället att anpassa dessa begrepp, vilket betyder att det är möjligt att applicera dem på kvali-

tativ forskning. Det handlar då om att assimilera validitet och reliabilitet utan att ändra grunderna 

i begreppens innebörd samt att lägga frågor som rör mätning åt sidan (Bryman, 2011). I förelig-

gande studie görs dock valet att istället tala om tillförlitlighet och äkthet, varpå dessa kan ses som 

alternativ till validitet och reliabilitet. Tillförlitlighet innebär fyra olika kriterier, vilka är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdighet kan ställas i 
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relation till validitet och handlar om att säkerställa att forskningen utförts i enlighet med aktuella 

regler samt att rapportera resultaten till de personer som deltagit i studien i en så kallad respon-

dentvalidering. Denna kan innebära att lämna en redogörelse av vad deltagarna har sagt under in-

tervjun och gör att forskaren kan försäkra sig om god överensstämmelse mellan resultaten och de 

erfarenheter som respondenterna har. Överförbarhet går också relatera till validitet och innebär att 

göra täta, fylliga beskrivningar av vad som framkommer av intervjupersonerna. Överförbarheten 

är en fråga om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra situationer och miljöer. 

Pålitlighet hör ihop med reliabilitet och betyder för forskaren att anta ett granskande synsätt, genom 

att säkerställa att forskningsprocessens alla faser redogörs för. Möjligheten att styrka och konfir-

mera innebär att forskaren försöker säkerställa att denne agerat i god tro och utifrån insikten att 

det är omöjligt att få en fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Äkthet, handlar mer om 

generella frågor gällande allmänna forskningspolitiska konsekvenser. De kriterier som ingår för 

äkthet är bland annat att undersökningen speglar en tillräckligt rättvis bild av deltagarnas åsikter 

och uppfattningar. Undersökningen ska även bidra till att deltagarna utvecklar en bättre förståelse 

för den sociala verklighet de lever i samt hjälpa dem att förändra sin situation (Bryman, 2011).    

5. 5   Forskningsetiska aspekter 

Forskaren har ett särskilt ansvar gentemot de som medverkar i forskningen och mot alla som indi-

rekt påverkas eller gagnas av forskningsresultaten. Forskaren ska inte påverkas av varken yttre på-

verkan eller manipulering, likaså inte påverkas av privata intressen eller intressenters ärenden. Fors-

karen har krav på sig som i mångt och mycket kan liknas vid generella levnadsregler, så som sam-

hällets etiska normer och värderingar. Exempelvis kan detta innebära att forskaren talar sanning 

om sin egen forskning, öppet redovisar metoder, resultat, kommersiella intressen eller andra bind-

ningar. Forskaren stjäl inte forskningsresultat, skadar inte medmänniskor samt är denne rättvis i 

bedömningen av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Denna studie har utöver detta utgått 

från fyra etiska principer som inom forskning är grundläggande. Dessa grundprinciper syftar bland 

annat till att vägleda den enskilde forskaren vid planering av projekt. De ska även ge underlag för 

forskarens insikter och reflektioner i sitt ansvarstagande (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra grund-

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informat-

ionskravet handlar om att forskaren ska informera de som berörs av undersökningen. De ska få 

veta att deltagandet är frivilligt och de ska även informeras om vilka moment som ingår i under-

sökningen. Samtyckeskravet handlar om att deltagare ska få bestämma själva över sin medverkan, 

vilket innebär att för minderårigas deltagande krävs vårdnadshavares godkännande. Konfidentiali-

tetskravet handlar om att deltagare i undersökningen ska behandlas med konfidentialitet. Obehö-

riga ska inte komma åt personuppgifter och detta ansvarar forskaren för. Nyttjandekravet betyder 

att alla de uppgifter som samlats in i samband med undersökningen endast får användas för forsk-

ningens ändamål (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).  
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6   Resultat 

I kapitlet redogörs för det som framkom av analysen. Resultatet är uppdelat efter rubrikerna lärares 

förståelse för solidaritetsbegreppet, solidaritet i undervisningen samt yrkesrollen. De första två rubrikerna svarar 

mer direkt mot studiens syfte och frågeställningar medan yrkesrollen finns med för att ge ett bredare 

perspektiv på solidaritetsbegreppet. Avslutningsvis ges en sammanfattning över resultatets helhet. 

6. 1   Lärares förståelse för solidaritetsbegreppet 

Flera av respondenterna uttrycker att solidaritet är ett fint eller ett bra ord. När Ellen får frågan vad 

solidaritetsbegreppet säger henne, uppger hon att hon inte tror att hennes elever vet vad solidaritet 

som begrepp betyder. Det känns inte som ett ord man använder med barnen, utan man talar mer 

om att man ska vara snäll mot alla och att alla är lika mycket värda. Ordet används inte i mellansta-

diet, möjligtvis i sexan. Isabell svarar på liknande sätt och menar att eleverna förstår innebörden av 

solidaritetsbegreppet, att man ska vara solidarisk, men inte vad ordet i sig betyder. Om solidaritets-

begreppet uttrycker hon själv: 

Solidaritet är inte ett ord som jag brukar använda och det är väl i och för sig lite synd för det 
är ett väldigt bra ord. Jag tycker att det är ett väldigt bra ord men ordet i sig har inte så stort 
utrymme som innebörden kan jag tycka, men det skulle man kunna ändra på. (Isabell) 

Isabell menar att hon talar om tolerans snarare än om solidaritet och att det egentligen är befängt 

att göra då tolerans på ett sätt är negativt. Tolerans betyder inte att man förstår någon annan. Det 

är att tolerera någon annan, att man tolererar någon annans läggning eller religion och därför är 

solidaritet ett bättre ord. Isabell menar också att samtidigt är det inte nödvändigt att känna solida-

ritet med någon annan för att förstå den och för att kunna leva tillsammans med. Lasses förståelse 

av solidaritetsbegreppet uttrycks enligt följande: 

Solidaritet för mig naturligtvis, det är ju en av anledningarna kanske till att man har blivit lärare. 
Att dela med sig, jag har alltid personligen varit intresserad av relationer, det här mänskliga 
gyttret av hur vi fungerar tillsammans. Alltså vad det är som gör att vi människor är som vi är. 
Solidaritet är ju naturligtvis en av mänsklighetens hörnstenar för att vi ska kunna existera kol-
lektivt tillsammans. Solidaritet i sin snävaste form, det är att bry sig om de som har det sämre. 
Solidaritet för mig är väl lite mer kanske att man bryr sig om alla, att man finns där för alla. 
Några får man, har man ett större behov av, eller de har ett behov av att jag finns där, än för 
andra elever. Men det är att bry sig om människor. (Lasse)  

Lasse talar om solidaritet i olika former och menar att en form kan vara att alla ska få det lika bra 

men det kan även vara medmänsklighet samt kan det vara stöd i skolarbetet, att få hjälp. För Linda 

innebär solidaritet att man tänker lika om alla människor. Det är ett svårt ord menar hon, men 

sammanfattar det som följer: 

Ja, att liksom allas barn är allas barn. Så kan man ju tänka. Men också det här att man får vara 
den man är och att man faktiskt, det är viktigt att tänka att alla, man är ju bra på olika saker 
och man gör olika saker olika bra, men det finns ju alltid något man kan lyfta lite och att det 
är ju viktigt att man får vara en del av allt liksom, att man inte blir utpekad eller att man är 
sämre eller bättre eller. Nej men lite att man tänker så. (Linda)  

Flera av respondenterna beskriver solidaritet mer känsloinriktat. Anitas beskrivning lyder: 
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Solidaritet betyder för mig att du har empati för andra människors livsöden och situation, att 
man då försöker förhålla sig till personer man träffar på, utifrån hur man vet att de har det, 
eller specifika situationer som dyker upp i deras liv som gör att de behöver lite mer omtanke 
och just solidaritet då. (Anita) 

En liknande beskrivning ger Katrin, hon menar att solidaritet är att vara solidarisk mot andra män-

niskor, exempelvis människor med olika etnisk bakgrund. Egentligen kan det vara olikheter på flera 

sätt berättar hon. Det kan vara andra människors livsmiljö och att man tänker på att ingen är utan-

för känslomässigt. Solidaritet är att ha empati för andra enligt Katrin. Maggan ger även hon en 

känslomässig beskrivning av solidaritetsbegreppet, men en mer känslomässig beskrivning utifrån 

henne själv: 

Solidaritet är alltså, det är dels för att jag var ung på 70-talet, så är det ett väldigt, väldigt, stort 
begrepp och väldigt, väldigt viktigt och så är det ju solidaritet med dels internt, men det är ju 
väldigt viktigt med, med solidaritet globalt. (Maggan) 

För att fortsätta på känslospåret har Lasse utöver den beskrivning som redan nämnts av hans för-

ståelse för begreppet, som för övrigt även den pekade på känslor, uttrycker han sig: 

Solidaritet det är ju en känsla för mig, mer än en handling kanske och att ha förståelse för att 
andra har samma behov. (Lasse) 

Det kan konstateras utifrån det respondenterna nämnt om sin förståelse för begreppet solidaritet 

att det hör ihop med känslor. Av citatet ovan, av Lasse, innebär det också att förstå att andra har 

samma behov, vilket lyfts vidare i följande avsnitt om undervisning kring solidaritet. 

6. 2   Solidaritet i undervisningen 

I föreliggande avsnitt utreds när och hur de intervjuade lärarna ger uttryck för begreppet i under-

visningen samt vad de anser vara extra viktigt att förmedla till eleverna. 

6. 2. 1   Hur synliggörs solidaritetsbegreppet i undervisningen? 

Gällande när det ges utrymme för undervisning kring solidaritet finns en samstämmighet bland 

respondenterna om att det är något som kommer när det kommer. Man väver in det i sammanhang 

där det passar och ofta efter konflikter mellan elever. Lasse menar att: 

Det bli inte så specat i den här miljön, det blir att man jobbar med det lite mer svävande. 
(Lasse) 

De intervjuade lärarna är relativt överens om att solidariteten alltså inte är något som planeras in i 

undervisningen, utan det kommer som Lasse uttrycker det, som en biprodukt av konflikter eller 

ordningsproblem, det är ingenting som schemaläggs. Solidaritet kommer in på flera ställen och kan 

vara svårt att ha som ämnesområde. Dock anser Lasse att i religion och samhällskunskap ligger 

frågorna kring solidaritet naturligt. Maggan menar att man har solidariteten med sig i sin undervis-

ning hela tiden, att vara solidarisk i sitt handlande, mot varandra och i gruppen. Egentligen försöker 

man få med det varje lektion och hon understryker att: 
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Men då är det ju inte direkt undervisning, då är det ju direkt normstyrning som det handlar 
om. (Maggan) 

Maggan påpekar tveklöst att hon ger tid för solidaritet. Solidaritet är för henne ett viktigt och stort 

begrepp som lyfts ofta och i olika sammanhang. Det ges utrymme dels för att hon stoppar osoli-

dariska handlingar och att eleverna är medvetna om att hon inte tolererar sådana handlingar. Dels 

ges det även utrymme då hon i undervisningen arbetar med skolans nationella mål kring värde-

grund. Då samtalar man med eleverna om varför vi är här, om ärlighet, respekt samt om varför inte 

alla har mat i världen. Man talar även om solidaritet med andra grupper, mot olika grupper men 

även mot olika länder. Maggan menar att på Dalskolan, har flertalet elever en annan bakgrund än 

svensk och då är de tankarna ständigt aktuella, det vill säga: 

Hur de uppfattar det och hur de uppfattar att vi uppfattar det så att säga. (Maggan)    

Maggan lägger också mycket tid på att se på lilla aktuellt med sina elever. Hon har även klassråd, 

tydliga klassråd med röstning, detta eftersom att eleverna behöver förstå att det är grunden för ett 

solidariskt samhälle. Isabell och Lasse menar att demokratiska värden generellt är något som ofta 

kommer in i religionen. Som svar på frågan när utrymme ges för solidaritet i undervisningen ut-

trycker sig den förstnämnda: 

Jo men det är ju nu framförallt då i religionen, för religion och samhällskunskap hänger ju ihop 
väldigt mycket. Så nu när vi har religion så pratar vi ju om världsreligionerna där man gått 
igenom alla världsreligionerna och nu ska vi gå över på jämförelser och då blir det ju just det 
här. För att man tittar på hur andra människors liv blir, är och vad det leder till och där kommer 
ju solidaritet in, att ha förståelse för andra. (Isabell)  

Isabell berättar att solidaritet även kommer in då eleverna på skolan träffas i faddergrupper och har 

olika aktiviteter, hon menar att det bygger solidaritet och förståelse för andra människor. Lasse 

talar om en tidigare lektion under dagen. De har då talat om Jesu bergspredikan vilket han uppger 

som världshistoriens mest berömda tal och som hela västerlandets civilisation bygger på. Genom 

att plocka ner detta i sin minsta beståndsdel i klassrummet menar han, att, då är man inne på kärnan 

av värdegrunden. 

Ungefär som man höll på att snacka om Jesus idag, då pratar vi ju solidaritet med svaga, sjuka 
och utstötta. Vad händer med oss om vi slutar hata våra fiender, vad händer om vi vänder 
andra kinden till, vad händer om vi är mot andra så som vi vill att andra är mot oss, vad händer 
med kollektivet. (Lasse)  

Lasse menar att man behöver samtala med eleverna om att det finns andra runt omkring dig med 

samma behov av trygghet, glädje och gemenskap. Maggan är inne på samma spår vad gäller att 

tänka på andras behov. Hon upplever att idag är eleverna mer individualistiska snarare än solida-

riska, när hon jämför med hur det såg ut på 80-talet. Eleverna har idag svårt att förstå att andra kan 

vilja samma sak, de ser bara sina egna behov. Maggan berättar att på 80-talet var det inte samma 

anda, då diskuterade man exempelvis mer om vad som händer i Vietnam eller varför olika raser har 

olika möjligheter och speciellt när det var aktuellt med apartheid. 3 Många av dessa samtalsområden 

                                                      
3 ”Apartheid: Apartheid kallas det system för att skilja vita och icke-vita åt som var officiell politik i Sydaf-
rika från 1948 till 1994, då Nelson Mandela valdes till Sydafrikas president. Apartheid är ett ord på afri-
kaans som betyder ’avskildhet’, ’åtskillnad’” (Nationalencyklopedin, u.å.d). 
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har försvunnit i Sverige menar Maggan, då var det ”high level” som hon uttrycker det. Att planera 

undervisning uppger samtliga respondenter att man inte gör speciellt ofta men däremot är det inte 

svårt att ge utrymme för solidariteten. Det ställer dock lite krav på läraren menar Lasse och att man 

bör vara lite bred i sin världsbild. Vidare menar Lasse att man behöver förstå: 

Det får ju inte skolifieras. För då blir det ungefär som att man har tio glosor kring solidaritet 
va och så vet alla vad det betyder och hur det stavas, men man kan inte omsätta det i handling 
och då blir det ju vinst, förlust, motgång. (Lasse) 

Solidariteten ges utrymme lite här och var berättar Ellen, hon planerar inte en hel lektion om det 

utan märker hon att det är något speciellt som man behöver tala om så lyfter hon det. Annars ligger 

det i de samhällsorienterade ämnena varpå hon nämner:  

Jag tar det lite här och var liksom, stoppar in det där det passar. (Ellen)  

Ibland menar Ellen att man har temaområden i undervisningen där man planerar in det lite mer. 

Hon berättar att de nyligen haft ett med alla elever i årkurs fyra, det har då handlat om mänskliga 

rättigheter och temaområdet avslutades sedan med en konsert som de övriga på skolan fick komma 

och se på. Just i sådana områden lyfts exempelvis barnkonventionen, man talar om hur man ska 

tänka, att alla inte har det lika bra och så vidare. Ellen berättar att det blir att man berör demokra-

tiska värden lite extra och djupdyker i det någon gång under mellanstadiet men att det såklart är 

viktigt att sedan plocka in dem vid flera tillfällen och i andra områden. Katrin menar att solidariteten 

går in i alla ämnen och ofta i relation till vardagshändelser. Vägen till att få in den i undervisningen 

är att lyfta saker direkt när de händer, som exempelvis konflikter. Eleverna är inte gamla i årskurs 

4–6 menar hon och det räcker inte att lyfta saker en gång, men efter ett tiotal kan man ha nått 

någonstans. Det är viktigt för Katrin att berätta för eleverna varför hon kan reagera på olika sätt 

när de uppför sig på ett oönskat sätt, då diskuterar hon mycket med dem så att de lär sig på sikt. 

Generellt ser Katrin annars att solidaritet ges utrymme främst då man talar om lag och rätt samt vi 

klassråd eller i frågor om raster. Linda nämner också att solidaritet ges utrymme i samband med 

raster, på skolan har de något som kallas för rastkul, det vill säga rastaktiviteter som fritidspedago-

gerna planerar. Hon menar att det hör ihop med sammanhållning, att kunna ha roligt tillsammans.  

6. 2. 2   Det viktigaste att förmedla kring solidaritet 

Det viktigaste att eleverna får med sig från skolan menar Isabell är förståelse för andra människors 

val och uppväxt. Det är det som påverkar människor att bli olika och det behöver eleverna förstå, 

så att de inte kommer ut i livet och mäter alla utifrån sig själva. Det gör man på ett sätt ändå berättar 

hon, men eleverna behöver kunna se sig själva som en del av en struktur, eller som en del av ett 

samhälle och att någon annan tillhör en annan del av samma samhälle. Anita nämner gyllene regeln 

i samtalet om det viktigaste att förmedla till eleverna om solidaritetsbegreppet: 

Ja det är ju just det här att vara en god medmänniska kan man ju säga och ungefär tänka gyllene 
regeln. Den är ganska lätt att förstå, sen är det ju alltid svårare att leva efter den. Det är ju det 
man försöker pränta in i dem, att det är viktigt. (Anita)   

För Lasse är det viktigt att få eleverna att utveckla någon slags empatisk känsla. Han beskriver den 

mest väsentliga förmågan eleverna behöver utveckla som: 
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Ja det är väl den här resan från att när man föds så är man superegoist och sen allteftersom 
dagarna går så börjar man märka att det finns fler människor. (Lasse) 

Enligt Lasse finns det ofantligt många sätt att arbeta på för att få eleverna att utveckla empatikänslor 

och han menar att de behöver ha många möten med varandra. Exempelvis kan man i vardagen låta 

eleverna arbeta i grupper som sträcker sig över kamratrelationsgränserna. Lasse upplever att ju mer 

man lär känna någon, desto mindre benägen är man att bråka med denne. Barn behöver umgås 

mycket och då kan man i undervisningen arbeta mycket med kamrat- och samarbetsövningar. Lasse 

berättar att han för många år sedan hade ett fadderbarn med klassen, av den anledningen att han 

ville visa eleverna hur man är solidarisk. Eleverna skickade då tio kronor i månaden i två års tid till 

detta fadderbarn. Katrin och Ellen uppger empati som det viktigaste att förmedla kring solidaritet. 

Ellen menar att eleverna behöver kunna leva sig in andras känslor och förstå andras upplevelser. 

De ska lära sig att vara snälla mot varandra, att tänka sig för och inte säga det första de kommer att 

tänka på. Tänk först och handla sedan, det är något hon brukar påminna eleverna om. Ellen menar 

dock att det kan vara svårt när man är barn så det gäller att försöka få dem att börja tänka, men det 

blir svårt med de elever som ibland inte har några spärrar. Hon försöker få eleverna att förstå att 

de inte bara kan säga vad som helst och tro att det inte gör något, för folk blir faktiskt ledsna. Ellen 

upplever precis som övriga respondenter att det inte är svårt att väva in solidariteten i undervis-

ningen. Ofta har eleverna själva mycket att berätta, de har varit med om mycket och då kan man 

ställa undervisningen i relation till deras vardag.  

Linda tänker att det viktigaste att förmedla kring solidaritet är allas lika värde. Att eleverna förstår 

att man är bra som man är, alla måste inte vara likadana samt att man inte ska vara rädd för det 

som är annorlunda, vilket många kan vara idag. Linda arbetar mycket med att alla ska få vara som 

de är, i klassen lyfter de ofta roliga saker tillsammans. Det kan vara vad som hänt i helgen för det 

menar Linda är viktigt, just att man våga berätta för de andra och att alla lyssnar och kan ställa 

frågor till varandra. Solidaritet i undervisningen är tidskrävande menar hon och det är även viktigt 

att våga tala om påfrestande saker också, för det stärker eleverna som individer. Linda tror att det 

även är stärkande att få höra andras åsikter samt att lära sig att lyssna på andra. För Maggan är den 

viktigaste förmågan att eleverna inte ska vara så individinriktade, att de ska tänka på andra. De 

behöver utveckla förståelse för sin omvärld för att kunna ta beslut längre fram och målet är att 

besluten de sedan tar ska vara solidariska och i demokratisk anda. Maggan anser att det ligger i 

lärarens roll och uppdrag från staten att visa eleverna att osolidariska handlingar inte tolereras och 

det är en roll som lärare måste bära. 

6. 3   Yrkesrollen 

I avsnittet redogörs för lärares kunskaper om demokratiska värden och solidaritet samt för funde-

ringar kring den egna lärarrollen och fostransuppdraget.  

6. 3. 1   Kunskap 

Generellt verkar det som att samtliga sju respondenter upplever sina kunskaper kring demokratiska 

värden som goda. Detta trots att inte en enda av samtliga påstår sig ha fått utbildning kring dem i 
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någon större omfattning då de studerade på lärarhögskolan. Då samtliga av respondenterna stude-

rade gällde även andra läroplaner än idag. Både Isabell och Ellen minns det som att man fokuserade 

mest på renodlade faktakunskaper om exempelvis samhällsekonomi. Isabell tycker att demokra-

tiska värden är viktigt och anser sig ha goda kunskaper kring området, hon uppger: 

Ja men de tycker jag väl ändå är bra, trots detta, eftersom jag tycker att det är väldigt viktigt 
och jag har alltid jobbat i klasser och grupper med många elever med invandrarbakgrund till 
exempel, vilket gör att de här frågorna egentligen alltid aktualiserats då, för man måste prata 
om männiksors lika värde och det har kommit upp från eleverna själva liksom. Olika saker 
som handlar om värdegrund. (Isabell) 

Linda är den enda av respondenterna som minns det som att man faktiskt pratade om demokratiska 

värden, men inte heller hon upplever att det var av ett särskilt stort omfång. Ellen har tidigare 

arbetat mycket på högstadiet och vad gäller hennes kunskaper om demokratiska värden anser hon 

att de är goda. Detta på grund av erfarenheten att ha undervisat i högstadiet, där hon menar man 

talar om demokratiska värden på en högre nivå. Lasse uttrycker sig följande om utbildningen på 

lärarhögskolan:  

Den spontana känslan är ju att det var nog ingenting som satt några djupa spår, men förmod-
ligen har det nämnts va, men det har nog gått fort i så fall. (Lasse) 

Kunskaperna kring demokratiska värden och solidaritet är ändå stora uppger Lasse, som är upp-

vuxen i ett socialdemokratiskt hem och som han uttrycker, att där har de orden varit frekventa. 

Generellt på skolan upplever han att man pratar mycket om värdegrunden, framförallt om de mjuka 

värdena, det vill säga att vara snälla mot varandra syndromet. En upplevelse av att värdegrundsfrågor 

lätt blir till ordningsfrågor är uppenbar vid samtal med respondenten, de handlar mer om att inte 

bråka och att vara snäll. Diskussionerna kring värdegrunden kunde definitivt vara bredare, anser 

Lasse. Isabell håller med i detta och upplever att det inte finns något större samarbete generellt på 

skolan, medan Linda tycker tvärtemot, att man faktiskt är bra på att prata om och jobba med de-

mokratiska värden på skolan. Ellen menar att värdegrundsfrågorna på skolan får träda fram genom 

skolans nationella mål som man ofta repeterar med både elever och personal. De flesta tycker dock 

att man kunde prata mer om dessa frågor tillsammans på skolan, både personal emellan och med 

elever. Katrin nämner också att man borde prata om värdegrundsrelaterade frågor med vårdnads-

havare: 

Jag tror nog att man ska ha även det här med, de här värdegrunderna mer på föräldramöte, när 
man träffar vårdnadshavare, för de är lika olika som eleverna och en del har ju väldigt mycket 
empatikänslor så och en del kan nog behöva höra det litegrann mer från skolans håll tror jag. 
(Katrin) 

Gällande Katrins kunskaper kring demokratiska värden berättar hon att det är något som hon bär 

med sig hela tiden. Hon har svårt att se på sig själv, se till sina egna kunskaper men däremot kan 

hon märka skillnad när hon ibland som hon säger, får tillrättavisa den outbildade personalen på 

skolan. Ibland kan de göra fel menar hon och inte tänka på följderna av hur de utrycker sig och då 

får man som kollega diskutera det med dem. Katrin berättar att även hon saknar utbildning kring 

demokratiska värden från åren på lärarhögskolan, det hon har med sig i sitt yrkesliv är istället egna 

livserfarenheter. Hon upplever att hon lärde sig mycket under första tiden som lärare då hon följde 

kuratorn en hel del. Även Maggan anser sig ha goda kunskaper kring demokratiska värden och då 
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hon gick lärarutbildningen gavs hon inte mycket utbildning kring dem. Det hon minns att man 

pratade om var könsroller, utbildningen fokuserade endast på vissa moment varpå hon berättar att 

hon därför läst ytterligare 60 poäng i samhällskunskap. Maggan tycker även att man kunde prata 

mer om värdegrundsfrågor bland personalen på skolan. På hennes skola gör rektorn mycket under-

sökningar kring dessa som personalen får svara på angående förbättringsarbete, men några diskuss-

ioner upplever inte Maggan att de har. Anita, som arbetar på samma skola, menar att värdegrunden 

pratar man om hela tiden som lärare. Det är något återkommande i det dagliga, men då används 

dock inte begrepp som relaterar till värdegrunden. 

6. 3. 2   Fostran 

Gällande reflektioner kring fostransuppdraget, delar respondenterna upplevelsen av att de funderar 

över det i stort sett varje dag. Lasse funderar över sitt fostransuppdrag kontinuerligt och även om 

han har arbetat som lärare i många år så menar han att det är något man aldrig blir färdig med. Han 

gör en historisk tillbakablick och lyfter att förr var det mer angeläget att påstå att fostran låg i 

hemmet, skolan skulle bara förmedla kunskap. Så är det inte idag, vilket många lärare säkerligen 

kan känna sig stressade över och tänka att skolan ska göra allt. Samtidigt ökar detta ändamål i behov 

eftersom fler och fler barn mår dåligt idag, har det svårt hemma och så vidare. Lasse lyfter vikten 

av elevers delaktighet, för honom är det viktigt att eleverna får vara med och påverka i skolan. De 

måste få känna att de når fram, för då får de tilltro till demokratin. Många har inte tilltro menar 

han, de tror att demokrati är ett spel och struntar i att gå och rösta. De tänker att de inte kan påverka 

då ingen lyssnar på dem ändå och att politikerna skor sig på sig själva. Lasse uttrycker sig: 

Och vi var ju lite där, med antidemokratiska krafter i samhället. Så, i samhällen där folk inte 
tror på demokratin, där får ju motsatsen spelrum. (Lasse) 

Maggan funderar på sitt fostransuppdrag varje dag, hon menar att hon är en sådan typ av lärare 

som reflekterar mycket och hon kan sakna avsatt reflektionstid på skolan. Maggan anser att det 

borde man ha på skolan och det har hon framfört. På Bergsskolan funderar Linda över fostrans-

uppdraget ofta och i flera olika situationer. Hon nämner att under en matematikkurs de haft på 

skolan så pratade de mycket om hur man väljer vem som ska svara i klassrummet, så att det ska bli 

jämställt mellan tjejer och killar. Linda själv försöker välja varannan kille, varannan tjej och det gör 

hon per automatik. Hon kan säga till eleverna att nu behöver vi en kille som svarar också. Det är 

sådant som Linda kan fundera över i sitt fostransuppdrag, att alla ska få lika stor möjlighet att svara 

och vara delaktiga. Det ska inte spela någon roll vilket kön det är, hon berättar även att: 

Och då reflekterar man ju lite över, man kan ju reflektera lite över varför blev det som det 
blev, eller om någon kan bli lite sur för att den alltid får svara och då kan man ju tänka lite såhär, 
har man gjort fel. (Linda)    

För Linda är sådant viktigt att reflektera över, men det är svårt menar hon, det är något man får 

jobba på. Ellen menar fostransuppdraget kommer automatisk, man har det med sig hela tiden men 

om man reflekterar så mycket vet hon inte, hon uttrycker: 

Det händer ju något varje dag som gör att man måste rycka in och men hur tänkte du nu, var det 
särskilt snällt att göra sådär. Och det, på något sätt, har det nog blivit, det sker automatiskt så 
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man tänker nog inte så mycket på det, men skulle man sitta ned och tänka så gör man det nog 
mycket mer än vad man tror. (Ellen) 

Anita tänker liknande och menar man tänker på fostransuppdraget i princip varje dag, men man 

reflekterar inte i den bemärkelsen. Dock ställs man inför sådana frågor och situationer hela tiden, 

det är något som alltid finns med som lärare. Katrin tänker likaså att fostranuppdraget är något 

som är sammanvävt med undervisningen hela tiden. Isabell menar att det är viktigt att inte backa 

från värdegrundsfrågorna och att man inte har för stora krav på sig själv som lärare. Ibland blir det 

inte lika bra som man tänkt sig men det måste få vara tillåtet.  

6. 3. 3   Lärarna om kursplanen i samhällskunskap 

I avsnittet riktas uppmärksamhet på lärares tankar om styrdokumenten och dess relation dels till 

demokratiska värden och dels till solidaritet. I samtalet om kursplanen menar Maggan att kurspla-

nerna är allmänt hållna, men det ska de vara tycker hon. Kursplanen bör vara generell, varpå hon 

nämner att: 

För att detaljnivå hur man ska arbeta till exempel, nu hade vi om demokratiska värden innan, 
så tog vi upp tiggeri till exempel, varför det finns någon som tigger och alldeles nyligen tog vi 
upp i svenska, det var en berättelse om en tjej som inte hade råd att köpa gymnastikskor. Till 
exempel. Sådana här som faller sig naturligt, nu kommer det upp, men dels i ämnet samhälls-
kunskap, när man läser om det bland mänskliga rättigheter och så vidare. (Maggan) 

Maggan uttrycker att läroplanen, det är den som är vårt demokratiuppdrag. Den är grundlagd för 

hur svenska staten vill att vi ska sträva efter att eleverna blir demokratiska individer. Det är vad 

läroplanen går ut på och som sedan är den indelad i olika ämnen. Detta är vårt grundläggande 

uppdrag menar Maggan, demokratiuppdraget och rättigheter mellan olika individer. Anita har inte 

några direkt invändningar mot kursplanen men tycker att det är ett ständigt dilemma att hinna med 

allt. Det är mycket man vill och ska göra, så det är hela tiden en tidspress man har. Linda förklarar 

kursplanen som att den innehåller mycket om jämställdhet och om det demokratiska samhället. 

Den handlar om hur man kan tycka till, om vad man får säga, tycka, hur man kan tycka och varför 

man ska tycka. Samhällskunskapen handlar för Linda mycket om vem som bestämmer och hur 

man får bestämma, något som hon berättar att de just ska börja arbeta med i hennes klass. Det här 

är även den del av varför man har klassråd, menar hon, så att eleverna får lära sig om demokrati 

och om att tycka till. I klassen pratar de mycket om hur det fungerar när man ska gå till val och 

varför man gör det. Sedan är det viktigt att bli medveten om att det inte alltid blir som man själv 

väljer. Detta säger läroplanen mycket om menar Linda, det är en stor del av ämnet. 

För det är just det här att leva och verka i ett samhälle liksom, hur fungerar det, hur blir det så 
bra som möjligt, vad får man och inte får göra och hur får man det som man vill. (Linda) 

Ellen menar i samtalet om demokratiska värden i kursplanen att de får man väva in i det man håller 

på med och det kan man göra utan att ha en hel lektion om det. När det kommer till solidaritet är 

det då det här med allas lika värde berättar hon. Nu har de i samhällskunskapen precis talat om 

familjen och att den kan se olika ut. Då lyfts att en del har skilda föräldrar, en del bor varannan 

vecka och andra har samboende föräldrar. Adoption och fosterhem är också något som lyfts och 
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just att man är lika mycket värd oavsett hur familjen ser ut, för den har man inte valt själv. Gemen-

samt för majoriteten av respondenterna är att de upplever att kursplanerna generellt kunde vara 

mer detaljrika. I samtalet med Katrin blir detta tydligt då hon menar: 

Jag tycker nog att det kunde vara ännu mer, vad ska man säga, detaljrikt, kan jag sakna ibland. 
Mycket kanske att, lägga in exempel, så man blir lite tryggare kan jag känna. Nu är jag väl 
ganska trygg i detta men jag tänker på alla som ska läsa. (Katrin)  

Lasse upplever inte några större problem med kursplanen, förutom möjligen att det är mycket 

rubriker och inte står hur man ska gå tillväga. Det stora blir vad man praktiskt gör för något. Det 

är upp till den enskilde läraren hur pass djupt man vill gå eller hur mycket tid man vill lägga. Gene-

rellt sett uppger Lasse, att man kanske ska gå djupare i sådana här frågeställningar för att inte riskera 

att det blir ”skolifierat”.  

Ungefär som något, läs på om de mänskliga rättigheterna, för vi har prov på det imorgon. Då 
förhåller man sig inte till djupet i det. (Lasse) 

Isabell anser att kursplanen har en tydlig koppling till demokratiska värden. De poängteras mycket 

genom exempelvis förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och demokratiska processer och hon menar 

att det är något som egentligen genomsyrar allt som står i kursplanen. Ändå blir det att man foku-

serar något mer på faktakunskaper för att det är något svårare att arbeta med demokratiska värden.  

Sammanfattning 

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att solidaritetsbegreppet för flera respondenter hör ihop med 

känsla och empati. Det är ett ord som förknippas med att bry sig om sina medmänniskor och med 

allas lika värde samt beskrivs det som ett viktigt och bra ord. Lasse bidrog under intervjun med 

tänkvärda ord genom solidaritetens och fostransuppdragets liknelse till fotbollens värld: 

Så här i kölvattnet av liksom Zlatantider och Messitider så kan man ju uppleva att solidaritet 
det ligger ju inte längst fram utan det är ju egoismen som något vis, det här jagcentrerade, 
utseendefixerade, så det är klart att sådana här begrepp, med allt ifrån ett samhälle med hög 
invandring och så vidare, är det ju viktigt att jobba med ett sådant här begrepp, för det är ju 
fostrande så det sjunger om det. (Lasse)  

Solidaritet planeras inte in i lektioner, utan lyfts där det passar samt lyfts det i fler sammanhang än 

i samhällskunskapsämnet. Samtliga respondenter upplever däremot inte att det är svårt att väva in 

solidaritet i undervisningen, eller i skolans verksamhet som helhet. Begreppet kan lyftas i flertalet 

sammanhang och det är inte ovanligt att det kommer som en biprodukt av konflikter. Solidaritet 

ges utrymme för i bland annat religion och samhällskunskap, vid klassråd, under rastverksamhet, 

vid temaområden, i den egna skolans värdegrund men även genom spontana diskussioner samt 

genom diskussioner kring lilla aktuellt. Respondenterna upplever att de generellt har goda kun-

skaper kring demokratiska värden men att de på lärarhögskolan inte minns det som något utbild-

ningen fokuserade på. Lärarna har en god uppfattning om kursplanen i samhällskunskap men flera 

av dem anser att den bör vara mer detaljerad och att det bör stå mer konkret hur undervisningen 

ska utformas. Någon är nöjd med att den är allmänt hållen och menar att det ska den vara. Gällande 

fostransuppdraget är detta något som inte alla menar att de reflekterar över som uppdrag, utan det 

är något man ständigt bär med sig i sin yrkesroll.  
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7   Diskussion 

I föreliggande kapitel diskuteras metodens betydelse för studien samt diskuteras resultatet med 

syftet att komma fram till slutsatser. Till sist ges en avslutande diskussion.  

7. 1   Metoddiskussion 

Kvalitativa undersökningar kan ibland kritiseras för att vara alltför subjektiva. Resultaten bygger i 

stor utsträckning på vad forskaren anser vara viktigt och på det personliga förhållande som skapas 

mellan forskare och undersökningsperson. Den kvalitativa forskningen är beroende av forskarens 

uppfinningsrikedom, forskaren själv är det viktigaste redskapet vid datainsamling och det som re-

gistreras och observeras är beroende av forskarens egna intressen. De intervjuade personerna kan 

påverkas av forskarens egenskaper, såsom ålder, kön eller personlighet samt är kvalitativa data 

ostrukturerade, vilket innebär att tolkningarna påverkas av forskarens subjektiva benägenheter. 

Ofta genomförs dessa ostrukturerade intervjuer med ett mindre antal individer i en viss organisat-

ion eller ett visst område och detta medför att resultaten blir nästintill omöjliga att generalisera till 

andra miljöer. Det viktiga i bedömningen av generaliserbarhet blir kvaliteten på de teoretiska slut-

satserna som formuleras på grundval av kvalitativa data. Det kan ibland även vara svårt att få upp-

fattning om hur forskaren gått tillväga för att komma fram till sina slutsatser och ofta är kvalitativa 

rapporter som tidigare nämnts oklara vad gäller hur människor valts ut för intervju (Bryman, 2011).  

Med detta i åtanke försökte jag att inte vara alltför subjektiv. I studien har däremot de intervjuade 

personernas subjektiva definitioner varit av intresse, livsvärldsfenomenologin har spelat sin roll i 

detta samtidigt som hermeneutiken också fått sin plats i studien. Den sistnämnda innebär att tolka 

verkligheten efter de fördomar och den förförståelse man har, därför har egna fördomar inte kun-

nat bortses från. Dock grundar sig studien också på en bakrundsdel innehållande tidigare forskning 

och utredningar av begrepp vilket kan tillförsäkra en viss trovärdighet i studien. Enligt Bryman 

(2011) skapas trovärdighet i resultatet genom att forskaren tillförsäkrar att forskningen utförts en-

ligt de regler som finns men även att resultaten rapporteras i en så kallad respondentvalidering till 

de som ingår i den sociala verklighet som studerats. Detta för att förhindra att forskaren misstolkat 

denna verklighet. En respondentvalidering har därför genomförts där transkripterna skickats till 

samtliga av studiens deltagande respondenter, där de fått möjlighet till invändningar om de haft 

några. Under analysarbetet har de kriterier som beskrevs i metodavsnittet (4. 4) följts samt har i 

studiens helhet även de etiska forskningsprinciperna (se 4. 5) följts, vilket gör att studiens tillförlit-

lighet kan tillförsäkras.  

Resultatet bygger på det jag utifrån intervjuerna anser vara viktigt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. En del intervjuer pågick längre än andra då lärarna hade olika mycket att lyfta.  

Följden av detta är således att resultatdelen kan upplevas aningen ojämnt fördelad. Det hade varit 

en fördel om lärarna hade haft möjlighet att avsätta mer tid för intervjuerna, det skulle kunnat ge 

dem tid för mer utförliga svar. Gällande urvalet fanns från början en önskan att få fler lärare att 

medverka i studien. Dock har det varit svårt att få lärare att ta sig tid för en intervju. Flera skolor 

kontaktades och i stort sett var det endast de två skolorna som ingår i studien som svarade. Utöver 

tidsaspekten från lärarnas sida skulle även de medverkande lärarna uppfylla vissa kriterier, det vill 

säga att de skulle vara utbildade samt ha behörighet att undervisa i samhällskunskapsämnet för 
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årskurs 4–6. Därmed har några lärare fallit bort. Urvalstypen i studien, det vill säga bekvämlighets-

urval samt målinriktat urval, har påverkat resultatet. Bekvämlighetsurval innebär att personer väljs 

ut efter tillgänglighet och där målet är att göra en ingående analys istället för att fokusera på repre-

sentativitet. Ett målinriktat urval innebär att urvalet görs efter önskningar om att personerna som 

väljs ut är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet har påverkat re-

sultatet eftersom att det var begränsat med tillgängliga respondenter, men syftet att göra en ingå-

ende analys anses ha uppnåtts. Det målinriktade urvalet har påverkat studien eftersom att det in-

nebar ett bortfall av lärare som inte uppnådde kriterierna. Gällande generaliserbarheten, kan denna 

ifrågasättas. Det på grund av att antalet lärare är för lågt samt att de alla ingår i samma sociala 

miljöer. Trots detta har det varit möjligt att komma fram till intressanta slutsatser som svarar mot 

studiens syfte.  

Fördelen med kvalitativa undersökningar, jämfört med de kvantitativa, är att de ger större närhet. 

Relationen till undersökningspersonerna är många gånger något önskvärt. Den kvalitativa forska-

ren vill komma nära de studerade personerna för att få samma uppfattning av världen som dem. 

Det är de studerades uppfattning som är utgångspunkten och vad de anser vara viktigt. Kvalitativa 

intervjuer sker i naturliga miljöer och ger en rik och fyllig data. Att den kvalitativa forskningen är 

ostrukturerad beror på att det ska vara möjligt att komma fram till aktörernas innebörder och till 

begrepp som den empiriska informationen bygger på (Bryman, 2011). Närheten och relationen 

som skapades till lärarna har haft betydelse för studien. Under intervjuerna fanns ett gott klimat 

och situationen kändes inte konstlad, vilket gav intervjuer med ärliga svar. Lärarna tolkades som 

att de var bekväma med sitt deltagande och med intervjuns utförande.   

Den vetenskapsteoretiska ansats som använts i studien har fungerat som en stöttepelare i strävan 

efter att uppfylla studiens syfte att undersöka lärares förståelse för solidaritetsbegreppet. Hermene-

utiken har bidragit till detta genom sin roll som insamlings- och bearbetningsmetod för att få kun-

skap om andras livsvärldar. Livsvärldsfenomenologin har bidragit till att få en inblick i lärares upp-

levelser om solidaritetsbegreppet här och nu. Kombinationen av dessa filosofier har givit studien 

en helhet, tillförlitlighet och ökade kunskaper. IPA-metoden har fungerat som en god inspirations-

källa vid analysarbetet då denna metod syftar till att undersöka hur människor förstår och tolkar 

betydelser och sammanhang som är meningsfulla. Genom tolkning är metoden tillåtande gentemot 

individuella och delade erfarenheter, perspektiv samt förklaringar (Back & Berterö, 2015).  

7. 2   Resultatdiskussion 

Studiens resultat delades upp i tre huvudrubriker varav de två första svarar mer direkt mot studiens 

syfte och frågeställningar. Den tredje rubriken, yrkesrollen, handlar om kunskap och fostran. Jag 

valde att under denna rubrik skriva ett avsnitt om lärares kunskaper kring demokratiska värden och 

solidaritet då dessa enligt mig har betydelse för hur lärare förstår begreppet. Under samma rubrik 

valdes även att skriva ett avsnitt om fostran. Detta eftersom solidaritet är ett av de demokratiska 

värden som ingår i samhällskunskapsämnets innehåll och demokratiska värden har i sin tur en nära 

relation till fostran. Tidigare i studien nämndes att samhällskunskapsämnet innefattar ett kunskaps-

uppdrag och ett fostransuppdrag. Fostransuppdraget ligger förvisso som gemensamt uppdrag för 

alla inom skolans verksamhet men i samhällskunskapsämnet väger detta uppdrag något tyngre 

(Öberg, 2016). Thornberg (2006) menar att fostran är den process som vuxna assisterar barn i då 
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de ska tillägna sig moraliska såväl som sociala orienteringskartor och Fjellström (2004) menar att 

fostran måste ske avsiktligt för att kallas fostran. 

Värden kan definieras som något värt att erhålla, värt att göra eller som det som anses gott och rätt 

(Thornberg, 2006). Värden är inte något medfött och lärare har till uppgift att förmedla dessa ge-

nom att fostra eleverna för att de senare i livet ska ha möjlighet att orientera sig i världen (Thorn-

berg, 2006). Gällande solidaritet skapas detta som värde genom ömsesidighet och av förståelse för 

världen som en gemenskap. För att ge eleverna utvecklingsmöjligheter till en bildningsprocess i ett 

solidaritetsperspektiv, krävs en pedagogik som bygger på att barnet är ett aktivt handlande subjekt 

i sin egen existens (Freng, Hadler-Olsen & Lindén, 2015). För mig blir kunskap och fostran viktiga 

delar att lyfta i studien då lärarnas tolkningar och redogörelser kring dessa bidrar till att svara på 

studiens syfte och frågeställningar på ett mer indirekt vis. Lärarnas tankar om kursplanen blir för 

mig viktiga att synliggöra då deras tolkning av den kan vara avgörande för hur de bedriver under-

visning kring solidaritet. Tidigare i studien framkom av Johansson, Brogren och Petäjä (2011) att 

samhällskunskapsläraren kan kallas för närbyråkrat i den mening att undervisningen ofta styrs av 

den enskilde läraren själv snarare än av styrdokumenten. Avsnittet kring kursplanen i studiens re-

sultatdel speglar enligt min tolkning en viss sanning gentemot det Johansson, Brogren och Petäjä 

(2011) menar då svaren brister i fokus på solidaritet. Det kan också ha att göra med det som Kar-

lefjärd (2011) lyfter kring läraren som byråkrat, nämligen det faktum att politikerna har svårt att 

producera styrdokument som fungerar oavsett social kontext. Speciellt menar Karlefjärd, i det 

komplexa läraryrket.   

7. 2. 1   Förståelse för solidaritetsbegreppet 

För att besvara studiens första frågeställning, det vill säga hur lärare förstår begreppet solidaritet i 

enlighet med styrdokumentens definition, diskuteras det som framkom i resultatdelen 6. 1. Lärarnas 

beskrivningar indikerar på skillnader i förståelse av begreppet men där grunderna är desamma, de 

förstår innebörden och har denna som ett naturligt förhållningssätt i det dagliga arbetet och i mötet 

med elever och kollegor. Några av lärarna har definierat begreppet solidaritet på ett djupare plan 

än andra. Det verkar vidare som att deras förståelse för solidaritetsbegreppet också överensstäm-

mer relativt väl med definitioner från styrdokumenten men även med definitioner från tidigare 

forskning och annan litteratur. I läroplanen benämns solidaritet då det listas bland demokratiska 

värden som ”solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2017b, s. 7) och flera av lärarna ut-

trycker sin förståelse för solidaritetsbegreppet liknande. Det kan konstateras att det är ett för flera 

av dem viktigt ord. Ordet i sig är mångtydigt och i flera fall ställs det i relation till känslor. Det 

handlar främst om känslan empati, om att känna omsorg, att bry sig om andra och se på andra 

människor som jämlika. Min tolkning är att solidaritet för dem även är förknippat med samhörighet 

och gemenskap. Jag finner detta intressant och särskilt då bland andra Liedman (1999) talar om 

solidaritet på detta vis. Han menar att solidaritet är en känsla av samhörighet snarare än solidaritet 

som en verklig samhörighet. Solidaritetens närhet till empati fastslås av Liedman och han menar 

också att begreppet i sig kan gestaltas på flera sätt men att det alldeles säkert handlar om samman-

hållning (Liedman, 1999). Några lärare talar om solidaritet i samband med en förståelse för att det 

finns fler människor runt omkring dig, fler människor med samma behov, vilket skulle kunna ses 

som en form av solidaritet. Solidaritet handlar nämligen även om att acceptera andras uttryckta 

tankar och handling samt kan den bidra till att skapa reciprocitet och förståelse för att när något 
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ska fördelas lika, kan inte alla få allt (Freng, Hadler-Olsen & Lindén, 2015). Att inte alltid kunna få 

allt nämndes av en respondent och att förståelsen för andras behov nämndes av flera. Med ovanstå-

ende kopplingar till styrdokument, tidigare forskning och litteratur kan då paralleller dras till lärar-

nas förståelse för studiens huvudbegrepp.  

Solidaritetsbegreppets mångtydighet gör att det kan bli komplicerat att lyfta i undervisningssam-

manhang, åtminstone på rätt sätt i rätt sammanhang. Begreppet är förvisso ett av de demokratiska 

värden som skolan ska förmedla, men eftersom begreppet i sig kan kopplas till känslor, politik, 

historia etcetera är det ett begrepp som kan komma att passa in i både kunskaps- och fostransupp-

draget. Det hamnar lite vid sidan av och som en av lärarna uttryckte det, det blir inte så specat i den 

här miljön. Av resultatet framgår att lärarna inte upplever att det är svårt att lyfta solidaritetsbegrep-

pet i undervisningen men att det inte planeras in som ett specifikt undervisningsområde. Detta gör 

mig övertygad om att begreppet faktiskt ofta kommer till uttryck som en biprodukt av konflikter, 

som flera respondenter också menar, även om de uttrycker att solidaritet också ges utrymme på 

andra sätt och i andra sammanhang. Flera av de medverkande lärarna i studien uttryckte att solida-

ritet är ett stort, bra eller viktigt begrepp. Att begreppet är stort råder ingen tvekan om då det kan 

talas om på flera olika sätt och i flera olika sammanhang. När lärarna fick frågan vad solidaritets-

begreppet säger dem var det dock två som istället svarade på vad de tänkte om elevernas kunskaper 

kring begreppet. Vad det beror på är komplicerat att utreda då de båda längre fram i intervjun även 

uttryckte något om sina egna definitioner, men intressant är att elevernas förståelse för begreppet 

var det intuitiva att ge svar på. Tre av lärarna nämnde klassråd någon gång under intervjun och i 

samband med solidaritet, vilket till en början tolkades som att de på ett sätt inte förstod solidaritet 

som relaterat till demokratiska värden. Denna tolkning kom att förändras då övriga uttalanden 

tyder på att de har en bredare förståelse än så men även på grund av det faktum att solidaritetsbe-

greppet är mångtydigt.  

7. 2. 2   Hur synliggörs solidaritetsbegreppet? 

Studiens andra frågeställning besvaras genom de beskrivningar lärarna givit gällande hur och när 

solidariteten ges utrymme i undervisningen samt vad som enligt dem är viktigast att förmedla kring 

begreppet. Under talet kring vad som är viktigt att förmedla gällande solidaritet kommer lärarna 

även här in på empati. De talar om allas lika värde, att få vara sig själv samt att förstå andra männi-

skor, att förstå sin omvärld. Två av lärarna uppgav att solidaritet är något som väl kan lyftas i 

religionen. I samtalet om solidaritet i undervisningen kommer en av dem in på Jesu bergspredikan4 

och menar att genom att plocka ned detta i sin minsta beståndsdel, då är man inne på värdegrun-

dens kärna. Att demokratiska värden och solidaritet har koppling till religionen råder ingen tvekan 

om, i bibeln är det uppenbart i delar som behandlar Jesu bergspredikan. Hos Matteus, kapitel 5, 

vers 42, kan utläsas ”ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig” (Nya 

testamentet, 2000). En tolkning som görs här är just att hjälpa den som behöver hjälpas, att vara 

ödmjuk och inte minst känslan av sammanhållning. Liedman talar om solidaritet inspirerad av bland 

                                                      
4 Bergspredikan kallas den undervisning Jesus bedrev för sina lärjungar på ett berg vid den Galileiska sjön 
och är en sammanfattning av Jesu läras kärna. Bergspredikan handlar om medkänsla, om hur vi ska bete 
oss mot varandra och hur vi ska handla. Här återfinns även många kända citat, som exempelvis öga för öga, 
tand för tand, vända andra kinden till samt den gyllene regeln som går ut på att göra mot andra så som du vill 
att de ska göra mot dig (Svenska kyrkan, 2016). 
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andra Durkheim och menar att solidariteten kan liknas vid ett verkligt, ömsesidigt beroende, där 

grunden ligger i arbetsfördelningen, nämligen att ”jag behöver ditt bröd och du mina skor” (Lied-

man, 1999, s. 85). Med detta sagt kan de två lärare som menar att solidaritet är ett begrepp som 

lämpar sig i religionen tolkas som att även de har en bred förståelse för begreppet och kan ställa 

det i relation till olika sammanhang som är begreppet nära. Det är intressant att inte en enda av de 

medverkande lärarna i studien uppger att de planerar in solidaritetsbegreppet i samhällskunskaps-

undervisningen mer konkret, eftersom begreppet de facto får plats i undervisningen och andra 

skolrelaterade sammanhang. I kursplanen för samhällskunskap framgår att eleverna ska ges möjlig-

het att utveckla kunskaper om och förmågan att reflektera över värden som är utmärkande för det 

demokratiska samhället (Skolverket, 2017b). De värden som syftas på är de som listas i läroplanens 

inledande delar, med tillhörande beskrivning: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, ge-
nerositet, tolerans och ansvarstagande. (Skolverket, 2017b, s. 7) 

Mot bakgrund av ovanstående samt av kursplanen blir det uppenbart att solidaritetsbegreppet ska 

ges utrymme i ämnet samhällskunskap. Av citatet ovan tycker jag mig även kunna skymta fostrans-

uppdraget, det uppdrag som några av lärarna uppgav att de inte reflekterar över i dess rätta bemär-

kelse. Kanske är reflektion nödvändigt om vi ska lyckas med detta uppdrag. Sandin (2015) menar 

att genom fostran ska eleverna lära sig att förstå samhället som befolkat av individer och utifrån 

olika perspektiv ska de få förståelse för individers sociala tillhörighet och tillhörighetens betydelse 

i olika sammanhang. Social förståelse hör ihop med självförståelse då genom att förstå sig själv 

förstår man även sina egna möjligheter i olika sammanhang. Eleverna behöver därför förstå tillva-

ron i termer av vi istället för jag. För mig betyder detta att solidaritetsbegreppet är högst betydelse-

fullt för detta fostransuppdrag och jag undrar hur reflektioner kring detta kan läggas åt sidan. Det 

slår mig att kanske skulle det också kunna vara så att de medverkande lärarna faktiskt utnyttjar sitt 

friutrymme och utformar undervisningen efter egen smak och tycke. Samhällskunskap i sin tur 

bekräftades av Kristiansson (2014) och Florin Sädbom (2015) ha stor likhet med övriga samhälls-

orienterade ämnen. Faktum är ändå att det är viktigt att vara medveten om vad som faktiskt ska 

behandlas i ämnet och begreppet solidaritet är ett av de demokratiska värden som ingår däri. Av 

Öberg (2016) framgår att i samhällskunskapen blir kopplingar till demokratiska värden extra tydliga. 

Även om demokratiska värden listas i de inledande delarna får det inte glömmas bort att de ingår i 

samhällskunskapens ämnesinnehåll. 

7. 2. 3   Avslutande diskussion 

Det faktum att lärare inte schemalägger solidaritetsbegreppet i sin undervisning var en fördom jag 

hade under studiens början. En fördom som också visade sig stämma. Denna fördom lades åt sidan 

i högsta möjliga mån under studiens gång. Det visade sig tidigare i studien att även om fördomar 

är väsentligt för hermeneutiken, bör man vara aktsam med dem då de kan leda våra tolkningar fel. 

De kan dock spela en viktig roll för möjligheten att göra tolkningar, men fördomarna behöver då 

vara konstruktiva (Öberg, 2016). Jag har försökt arbeta utifrån livsvärldsfenomenologins motto att 

beskriva det som visar sig tillsammans med mina hermeneutiska tolkningar, i ett försök att förena 
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olika perspektiv av förståelse, som Segolsson (2011) och Ödman (2007) menar är hermeneutikens 

ambition. Ytterligare en fördom jag hade var problematiken med kursplanen, de flesta av lärarna 

uppgav att den kunde varit mer detaljrik med fler exempel på hur man ska gå tillväga. Detta skulle 

kunna vara en anledning till att solidaritetsbegreppet inte planeras in i lektioner, man ges helt enkelt 

inga exempel och därför blir arbetet med begreppet svävande. Möjligen kan det vara så att solida-

ritetsbegreppet planeras in omedvetet, eftersom att det på olika sätt faktiskt ges utrymme. Det 

konstaterades att inte alla lärare avsätter reflektionstid till fostransuppdraget, det är något som bara 

finns där enligt lärarna själva. Funderar gör man först efter incidenter av olika slag. Kanske är det 

att dra detta långt, men lärarutbildningen skulle kunna spela en roll i detta. Detta eftersom lärarnas 

erfarenheter är att denna brister vad gäller utbildning kring demokratiska värden. 

Gällande egna kunskaper kring dessa värden anser samtliga av de medverkande lärarna att de är 

goda, trots att samtliga även menar att de inte fått någon direkt utbildning inom detta område under 

studier på lärarhögskolan. En av lärarna menade att hon istället utgår ifrån egna livserfarenheter 

men även efter arbetslivserfarenheter. Jag tolkar de övriga lärarna att de gör detsamma. Samtliga 

lärare har även någon av de äldre lärarutbildningarna. För mig betyder detta att den typ av lärarut-

bildning man har med sig inte är någon större påverkansfaktor för hur kunskaperna ser ut vad gäller 

demokratiska värden. Detta eftersom att lärarutbildningen än idag ej fokuserar på demokratiska 

värden i samhällskunskapskursen eller i resterande kurser. Solidaritetsbegreppet förtjänar utan tve-

kan en plats i samhällskunskapsundervisningen eftersom det utgör en del av skolans värdegrund. 

Det är ett av skolans demokratiska värden som eleverna behöver utveckla förståelse för om de ska 

utvecklas till dessa självständiga individer som ska föra vårt samhälle vidare i den demokratiska 

andans riktning. Detta blir särskilt viktigt eftersom trots samhällskunskapsundervisningen kan vi 

inte garantera att eleverna sedan ser demokrati som styrelseformen att föredra. Eleverna ska genom 

undervisningen i skolan förberedas för att kunna ta ställning till samhällsengagemang och till sin 

egen medborgaridentitet, genom att i skolan ges möjlighet att lyssna, samtala, värdera och söka 

argument. Det medför att de utvecklar ett kritiskt förhållningssätt och själva kan komma fram till 

demokratiska ställningstaganden (Jonasson Ring, 2015). Kanske är det ironiskt att det mångtydiga 

solidaritetsbegreppet är ett av skolans demokratiska värden och att även dessa anses vara mångty-

diga. Att dessa värden vidare ingår i samhällskunskapens ämnesinnehåll, som i sig är ett stort och 

komplext ämne, gör samhällskunskapslärarens roll och uppdrag till en tämligen gedigen utmaning.  

Målet med hermeneutiken är att förena olika perspektiv av förståelse vilket har varit ett mål såväl i 

föreliggande studie. Ödman (2007) menar att tolkningar sker inom en viss förståelsehorisont varpå 

denna markerar gränser för vilka tolkningar som är tänkbara. Förståelsehorisonten kan dock för-

ändras och utvidgas genom den egna tolkningsverksamheten. Genom de medverkande lärarnas 

bidrag av förståelse för solidaritetsbegreppet har olika perspektiv av kunnat förenas. Lärarnas för-

ståelser har kunnat analyseras genom tolkningsprocessen att gå från del till helhet och från helhet 

till del. Min egen förståelsehorisont har både utvidgats och förändrats under studiens gång och 

mina nya lärdomar kommer att vara en tillgång i den yrkesroll som grundlärare i årskurs 4–6 jag 

står inför. Konstateras kan, att det finns en begränsad mängd forskning kring solidaritetsbegreppet 

kopplat till undervisning i årskurserna 4–6, vilket såväl gäller generellt för demokratiska värden. 

Detta gör att ämnet blir viktigt att forska vidare i och som en fortsättning på föreliggande studie 

skulle det vara av intresse att undersöka lärares förståelse för solidaritetsbegreppet i en kvantitativ 

studie, med möjlighet att få ett bredare perspektiv och större generaliserbarhet. Intressant hade 
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även varit att forska vidare ur ett elevperspektiv, exempelvis i form av fokusgruppsintervjuer, där 

eleverna tillåts att komma till tals på egna premisser.   

Slutligen, solidaritet är ett stort, viktigt begrepp som väl förtjänar att definieras som en känsla mer 

än en handling. Att känna solidaritet är behövligt i vår samtid idag. Den goda medmänniskan bör 

kännetecknas av att känna solidaritet med andra, så att tankesättet likt Sandins (2015) beskrivning, 

präglas av ett vi istället för ett jag. 
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1 
 

Bilaga I: Intervjuguide 

Introduktion 

Följande intervju kommer att pågå i cirka 30 minuter. Samtalet spelas in men om detta mot förmo-

dan inte känns okej får ni när som helst avbryta. Ert namn kommer inte att användas i arbetet utan 

ni är helt anonyma. Ni kommer sedan att få ta del av transkripterna för att jag ska vara säker på att 

jag tolkat er rätt. Min studie utgår självklart från de etiska grundprinciperna: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Jag har ett stort intresse för ämnet 

samhällskunskap och särskilt för värdegrundsfrågor. Därför har jag valt att fokusera min studie på 

detta. Jag finner det även intressant att höra vad verksamma lärare har att säga om mitt valda fo-

kusområde.  

Bakgrundsfrågor till respondenten: 

1) Hur länge har du arbetat som lärare? 

2) Vilka ämnen undervisar du i? 

3) Vilka ämnen är du behörig i? 

Respondenten om demokratiska värden: 

Utbildning kring demokratiska värden syftar på skolans värdegrundsuppdrag och de demokratiska värdena som 

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

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.   

1) Fick du på lärarutbildningen någon utbildning kring demokratiska värden? (I så fall vilken 

och har den hjälpt dig i ditt yrkesliv?) 

2) Hur upplever du dina kunskaper om demokratiska värden?  

3) Hur upplever du kunskaperna kring demokratiska värden generellt på din skola? (Hur 

mycket pratar ni om värden/värdegrund?) 

4) Vad tänker du om kursplanen i samhällskunskap i relation till demokratiska värden? 

(Främst solidaritet) 

5) Hur ofta reflekterar du över ditt fostransuppdrag? 

Respondenten om solidaritet: 

1) När jag säger ordet solidaritet, vad säger det dig? 

2) Vilket utrymme ges solidaritet på din skola?   

3) Vad är det för förmåga som eleverna ska utveckla och hur visas det i handling? 

4) Vad är extra viktigt att framföra till dina elever gällande solidaritet och varför?  

5) När ges det utrymme för undervisning kring solidaritet i ditt klassrum? 

6) Upplever du att det är lätt/svårt att planera undervisning kring solidaritet?  

Avslutande fråga till respondenten: 

Är det något annat som du vill lyfta upp som vårt samtal inte berört? 


