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Abstract: 
 
Syftet med det här examensarbetet är att bidra till en diskussion kring de moderna 
språkämnenas legitimitet i den svenska skolan. Detta genom att undersöka språklärares syn på 
möjligheten att inkludera arbetet med värdegrundsfrågor i undervisningen i moderna språk. 
Studien innefattar också en jämförelse med undervisningen i ämnet engelska. 
Undersökningens teoretiska förankring utgörs av fyra olika synsätt på relationen mellan 
utbildning och demokrati, nämligen lärande om, genom och för demokrati, samt demokrati 
här och nu. Viktiga utgångs- och referenspunkter för examensarbetet är dessutom grund- och 
gymnasieskolans läroplaner, samt Skolverkets presentation av skolans värdegrundsarbete.  
 
Den aktuella studien har genomförts med hjälp av samtalsintervjuer med lärare som har 
ämneskombinationen moderna språk/engelska. Resultatet från dessa intervjuer visar att 
samtliga av de ovan nämnda synsätten i någon mån kan återspeglas i undervisningen i 
moderna språk, om än i varierande grad. Förekomsten av respektive synsätt tycks bland annat 
bero på elevernas kunskapsnivå i målspråket, lärarens intressen och erfarenheter, 
gruppstorlek, samt undervisningens tidsutrymme.   
 
I jämförelsen med engelskämnet konstaterade de intervjuade språklärarna att det framförallt är 
två saker som de moderna språken kan bidra med till värdegrundsarbetet. Dels kan kunskaper 
i ytterligare främmande språk utöver engelska ge utökade möjligheter att knyta an till andra 
folk och kulturer, dels kan språkstudierna förse eleverna med nya perspektiv på exempelvis 
kulturella företeelser och människors olika livssituationer. Det sistnämnda kan leda till en 
utveckling av elevernas generella interkulturella kompetens, vilket är en viktig målsättning i 
det nutida språkklassrummet.  
 
 
 
 
Nyckelord: 
 
moderna språk, engelska, demokratiuppdrag, värdegrund, intervjuundersökning  
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1. Inledning  
 

Språk är en tillgång för individen. Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Att kunna olika 
språk möjliggör att kunna delta i studieliv och yrkesliv utomlands, och det medför att 
man som individ har en mycket större rörelsefrihet när det gäller både studier och yrke. 
Det medför också att man tolkar omvärlden på ett annat sätt. Man lär sig att förstå andra 
kulturer, man lär sig att förstå andra sammanhang (Skolverket 2011a).  

 
Ovanstående citat är hämtat från en film som finns tillgänglig via Skolverkets hemsida. 
Filmen är en introduktion till 2011 års kursplan för moderna språk och det citat som här har 
lyfts fram ger onekligen uttryck för många av de fördelar som kunskaper i främmande språk 
bär med sig. Trots dessa fördelar är det ett faktum att allt fler elever i den svenska skolan 
väljer bort studier i moderna språk, på grundskole- såväl som på gymnasienivå (Lärarnas 
Riksförbund 2016:5). Det är just den utvecklingen som utgör utgångspunkt för detta 
examensarbete.    
 
I grundskolan intar de moderna språken en särställning i jämförelse med andra 
undervisningsämnen, då de inte är obligatoriska för eleverna att studera. Enligt 10 kap. 4 § i 
skollagen (SFS 2010:800) ska undervisningen i grundskolan visserligen innefatta språkval, 
men här har eleverna möjlighet att välja exempelvis extra undervisning i svenska eller 
engelska istället för något av de så kallade "moderna språken"1 (Skolverket 2016). Bland 
representanter för lärarkåren har röster höjts om att det redan på högstadiet borde bli 
obligatoriskt att studera ytterligare ett främmande språk, utöver engelska (Stridsman 2016). 
Detta förslag tycks dock inte ha fått gehör från politiskt håll.   
 
Givet den nedåtgående trenden för studier i moderna språk bör det vara angeläget att föra en 
diskussion kring språkundervisningens egentliga syfte och legitimitet. Detta är också något 
som pågår i forskningssammanhang och då gäller det inte enbart moderna språk, utan även 
språkundervisning generellt. Att syftet med språkundervisning har genomgått en förändring 
över tid beskrivs t.ex. av Forsman, Björklund och Sjöholm i antologikapitlet "Språkdidaktik 
för ett föränderligt samhälle" (2011:223). I det som författarna benämner det moderna 
samhället hade en språklärare ett relativt renodlat kunskapsuppdrag och undervisningen 
kunde då fokuseras på exempelvis grammatikregler, vokabulär och realia. I det senmoderna 
samhället har syftet med språkundervisningen vidgats, och omfattar numera även skolans 
demokratiuppdrag. Det innebär alltså att arbetet med värdegrundsfrågor ska inkluderas i 
språkstudierna.   
 
Ovanstående beskrivning visar att dagens språkundervisning, och då även undervisningen i 
moderna språk, vilar på två ben. I en diskussion kring de moderna språkens legitimitet som 
undervisningsämne gäller det alltså att inte bara ta hänsyn till de kunskapsmässiga, utan också 
till de demokratimässiga aspekterna av undervisningen.   
  
 
 
 
 
                                                
1 Enligt Skolverket omfattar kursplanen för moderna språk samtliga språk, förutom svenska, svenska som 
andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. Även modersmålsundervisning har sin egen 
kursplan (Skolverket 2016).  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med examensarbetet är att bidra till en diskussion gällande de moderna språkämnenas 
legitimitet, genom att belysa på vilka sätt språkundervisningen kan medverka i uppfyllandet 
av skolans demokratiuppdrag. Examensarbetet har inte en normativ ansats, utan avsikten är att 
lyfta fram språklärares syn på möjligheten att inkludera värdegrundsfrågor i undervisningen i 
moderna språk.  
 
Vidare är tanken att undersöka om, och i så fall hur, undervisningen i moderna språk kan 
bidra med andra aspekter till värdegrundsarbetet, utöver dem som eleverna möter i ämnet 
engelska.  
 
Följande två frågeställningar ligger till grund för den studie som genomförs inom ramen för 
examensarbetet: 
 

På vilka sätt kan undervisningen i moderna språk bidra till fullföljandet av skolans 
demokratiuppdrag?  
 
Kan undervisningen i moderna språk bidra med ytterligare dimensioner till 
värdegrundsarbetet, i förhållande till det obligatoriska språkämnet engelska? 

 
 
1.2. Disposition 
 
Efter denna introduktion till examensarbetet följer nu en redogörelse för bakgrunden till själva 
studien, där skolans demokratiuppdrag diskuteras i en nutida såväl som i en historisk kontext. 
I det följande teorikapitlet presenteras sedan ett urval av den för undersökningsområdet 
relevanta forskningen, vilken kommer att fungera som vetenskaplig förankring för 
redovisningen och analysen av studiens resultat. Innan själva analysen tar vid är det dock på 
sin plats att också redogöra för den metod som har använts för att söka svar på studiens 
frågeställningar. Resonemanget i det kapitlet kretsar kring såväl datainsamlings-, som 
analysmetoder och där återfinns också en beskrivning av de avgränsningar som har gjorts för 
att smalna av de relativt brett formulerade undersökningsfrågorna.  
 
Efter analysen av samtalsintervjuerna avslutas examensarbetet genom en sammanfattande 
diskussion kring den genomförda studien, något som även inkluderar en reflektion kring vald 
undersökningsmetod. Det avslutande kapitlet är i viss mån också framåtblickande, då det 
mynnar ut i ett förslag om framtida forskning.  
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2. Bakgrund     
  
2.1. Demokratiuppdraget enligt skolans styrdokument 
 
Att arbetet med demokratifrågor ska genomsyra skolans verksamhet är något som framgår av 
såväl Skollag (2010:800)2 som läroplaner (Lgr11 2016, respektive Gy20113). I skollagens 
första kapitel, femte paragraf står det skrivet att "[u]tbildningen ska utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheterna" (2010:800), och när det gäller läroplanerna för grundskolan och gymnasiet 
kretsar hela kapitel 1 kring just skolans värdegrund och uppdrag.4 Redan i kapitlets allra 
första mening fastslås till exempel att "[s]kolväsendet vilar på demokratins grund" (Lgr11 
2016:7, Gy2011:5).   
 
Den svenska skolan har med andra ord inte enbart ett kunskapsrelaterat uppdrag, utan också 
ett demokratimässigt dito, vilket sammanfattas i följande mening i grundskoleläroplanens 
värdegrundskapitel: "Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället" (Lgr11 
2016:9).5  
 
Enligt Skolverket (2017b) kan värdegrundsarbetet i skolan beskrivas utifrån tre olika 
perspektiv: om, genom och för. Det handlar om att eleverna ska få lära sig om demokrati och 
mänskliga rättigheter, ett perspektiv där själva kunskapen står i fokus. Kunskaperna ska 
eleverna tillägna sig genom ett demokratiskt arbetssätt, där de får chans till delaktighet i och 
faktiskt inflytande över skolans verksamhet. Elevernas demokratiska kompetens kan då 
utvecklas, vilket är av betydelse för framtidens demokrati.     
 
De demokratirelaterade aspekterna av skolans uppdrag framträder också i flera kurs-, 
respektive ämnesplaner. Kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter har framförallt en 
koppling till de samhällsorienterade ämnena, på grundskolan såväl som på gymnasiet, där 
denna typ av kunskap hör till det centrala innehållet (Skolverket 2017b). De andra två 
perspektiven är däremot mer generella. Att "[u]ndervisningen ska bedrivas i demokratiska 
arbetsformer" (Lgr11 2016:8),6 det vill säga att utrymme ska ges för elevinflytande, gäller till 
exempel för skolverksamheten som helhet.  
 
Elevernas demokratiska kompetens kan också utvecklas på andra sätt inom en rad 
undervisningsämnen. Som exempel lyfter Skolverket fram den kommunikativa förmågan, 
vilken tränas inom all form av språkundervisning, men också inom till exempel matematik, 
musik, idrott och hälsa och de naturvetenskapliga ämnena. Centralt för den demokratiska 
kompetensen är också ett kritiskt tänkande, ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga till 
reflektion, vilket hör till det centrala innehållet inom flera ämnen på både grundskole- och 
gymnasienivå (Skolverket 2017b).   
 
                                                
2 Observera att denna referens innefattar årtal och löpnummer, inte årtal och sidhänvisning.    
3 De två läroplanernas fullständiga titlar är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
reviderad 2016, respektive Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.  
4 I Lgr11 är rubriken för det första kapitlet just "Skolans värdegrund och uppdrag" (Lgr11 2016:7), medan det i 
Gy2011 benämns "Skolans värdegrund och uppgifter" (Gy2011:5).  
5 I Gy2011 lyder motsvarande formulering: "Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla 
kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället" (Gy2011:6). 
6 Motsvarande formulering återfinns på sidan 6 i Gy2011.   
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Tittar man slutligen specifikt på undervisningen i moderna språk, finns det enligt Skolverket 
en tydlig koppling till skolans demokratiuppdrag och värdegrundsarbete. I myndighetens 
kommentarmaterial till grundskolans kursplan för dessa ämnen återfinns nämligen följande 
skrivning:  
 

Genom interkulturella erfarenheter och möten utvecklas individens sociokulturella 
kunskaper, det vill säga kunskaper om vad som är accepterade koder och värderingar i 
andra kulturer. Detta kan på sikt leda till tolerans och förståelse för olika kulturer och 
interkulturell medvetenhet. Språkkunskaper kan på så vis bli viktiga för elevernas 
perspektiv på värdegrundsfrågor och bidra till minskade klyftor i samhället och till ökad 
delaktighet (Skolverket 2017a:7). 

 
Innehållet i de moderna språkens kurs- respektive ämnesplan kommer att diskuteras mer 
ingående längre fram i examensarbetet.  
 
 
2.2. Demokratiuppdraget - en historisk tillbakablick 
 
Att demokratifrågor och värdegrundsarbete ska genomsyra skolans verksamhet kom inte som 
någon nyhet vid införandet av de nuvarande läroplanerna år 2011. Skolan har nämligen under 
mer än femtio års tid haft i uppdrag att förmedla demokratiska värderingar till sina elever 
(Fritzén 2003:78). Begreppet värdegrund introducerades under 1990-talet i samband med 
utredningen Skola för bildning (1992:94, se Zackari och Modigh 2000:34), genomförd av 
Läroplanskommittén. Hädanefter skulle detta begrepp komma att utgöra en viktig grund för 
läroplanerna, och därmed också för den dagliga skolverksamheten (Zackari och Modigh 
2000:34).  
 
Året 1999 utsågs av Utbildningsdepartementet till värdegrundsår, då man också initierade ett 
nationellt värdegrundsprojekt. Projektet hade som syfte att "stödja och stimulera det lokala 
arbetet i skolor och kommuner med att omsätta värdegrunden i praktisk handling genom olika 
målgruppsanpassade insatser" (Ibid.:11). Projektet mynnade ut i Värdegrundsboken - om 
samtal för demokrati i skolan, vilken används som referens i detta avsnitt. Boken riktade sig 
först och främst till förskole- och skolpersonal och tanken var att uppmuntra till fördjupade 
samtal kring skolans värdegrundsarbete - dess problem såväl som dess möjligheter (Ibid.: 
bakre bokomslag). Att sådana samtal fortfarande är aktuella att föra framgår i nedanstående 
teorikapitel och tematiken går också igen i detta examensarbete.    
 
 
3. Teoretiskt ramverk  
 
Detta teoretiska kapitel består av fyra avsnitt. Kapitlet inleds med ett kort resonemang om 
möjliga sätt att definiera demokrati som begrepp, något som är av betydelse för den 
påföljande diskussionen kring skolans demokratiarbete. I avsnitt 3.2 presenteras sedan ett 
urval av den forskning som kretsar kring skolans demokratiuppdrag. Fokus kommer då 
framförallt att ligga på studier med koppling till de tre perspektiv (dvs. om, genom och för 
demokrati och mänskliga rättigheter) som enligt Skolverket utgör utgångspunkt för 
värdegrundsarbetet. Därefter introduceras en forskningsartikel som diskuterar möjligheten att 
i undervisningen integrera kunskaps- och demokratiuppdraget. Avslutningsvis riktas blicken 
mot forskningen om språkundervisning, och då specifikt mot studier som lyfter fram 
undervisningens demokratirelaterade aspekter.  
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3.1. Demokrati som begrepp 
 
Att finna en entydig och universellt accepterad definition av begreppet demokrati tycks vara i 
princip omöjligt. Begreppets språkliga innebörd är förvisso tydlig, där demo- står för folk och 
-krati för välde. Men vad detta folkvälde, eller folkstyre, i praktiken innebär är omtvistat, 
särskilt med tanke på att demokrati som företeelse är i konstant förändring. Vidare används 
begreppet inte enbart i politiska sammanhang, utan det talas också om exempelvis 
"ekonomisk demokrati", liksom om "demokrati som livsform". Det sistnämnda syftar på 
samhället som helhet och innebär att leva tillsammans utifrån gemensamma värden, såsom 
jämlikhet, förståelse, solidaritet och ömsesidig respekt (Nationalencyklopedin, uppslagsord 
"demokrati").   
 
För att föra diskussionen om demokratibegreppet närmare en skolkontext är det här lämpligt 
att lyfta fram idéer framförda av Gert Biesta, professor i pedagogik. I flera publicerade 
artiklar7 diskuterar Biesta kopplingen mellan utbildning och demokrati och han resonerar då 
också kring just demokratibegreppets definition. I enlighet med Nationalencyklopedin 
konstaterar Biesta att begreppet demokrati har tolkats på en mängd olika sätt genom historien, 
trots tydligheten i dess bokstavliga innebörd. Med hänvisning till Held (1987) förklarar han 
också att i princip alla människor idag kallar sig demokrater, oavsett politisk åsikt, vilket 
möjligen har lett till en urvattning av begreppet. Samtidigt kan det vara nödvändigt med en 
kontinuerlig diskussion kring demokratins innebörd, då det ligger i sakens natur att vi 
människor ständigt ifrågasätter och omvärderar dess mening och betydelse. Biesta citerar här 
John Dewey, som menade att demokratin som idé "has to be constantly discovered, and 
rediscovered, remade and reorganized" (Dewey 1987a[1937], cit. av Biesta 2007:745).  
 
Även när det gäller själva definitionen av demokrati landar Biesta i en formulering uttryckt av 
just Dewey, som ansåg att demokrati är "more than a form of government" och "primarily a 
mode of associated living" (Dewey 1966, cit. av Biesta 2007:745). Utifrån denna definition 
handlar alltså demokrati inte enbart om aktivt deltagande i det politiska livet, utan också i det 
sociala (Biesta 2007:745). Paralleller kan här dras till det som i Nationalencyklopedin 
benämns "demokrati som livsform" (se ovan).  
 
Deweys definition av demokratibegreppet fungerar som utgångspunkt för Biestas resonemang 
kring förhållandet mellan demokrati och utbildning, vilket kommer att beskrivas närmare i 
nästkommande avsnitt.  
 
 
3.2. Skolans demokratiuppdrag  
 
Om, genom och för demokrati  
 
Skolans värdegrundsarbete kan, som redan nämnts, beskrivas utifrån tre perspektiv: lärande 
om, genom och för demokrati och mänskliga rättigheter (Skolverket 2017). Dessa tre 
perspektiv har en vetenskaplig förankring och återfinns bland annat i Biestas diskussioner om 
relationen mellan utbildning och demokrati. Sådana diskussioner är enligt Biesta ständigt 

                                                
7 Se exempelvis "Education and the Democratic Person: Towards a Political Conception of Democratic 
Education" (Biesta 2007) och den till svenska översatta artikeln "Demokrati - ett problem för utbildning eller ett 
utbildningsproblem" (Biesta 2003).  
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aktuella och han konstaterar att relationen först och främst brukar beskrivas som utbildning 
för demokrati och utbildning genom demokrati (Biesta 2007:741).  
 
Att utbilda för demokrati handlar om att ge eleverna8 kunskaper om demokrati, liksom att låta 
dem utveckla demokratiska färdigheter och värderingar, för att de därigenom ska vara väl 
förberedda för ett aktivt deltagande i framtidens demokratiska samhälle. Det är dock inte 
tillräckligt att lära ut om demokrati i undervisningssammanhang, utan det krävs att skolan 
som helhet kännetecknas av ett demokratiskt arbetssätt. Detta är anledningen till att många 
utbildare9 förespråkar utbildning genom demokrati som främsta tillvägagångssätt när det 
gäller att utbilda för demokrati (Biesta 2007:746-747). Här inkluderas med andra ord alla de 
tre perspektiv som Skolverket lyfter fram i sin presentation av värdegrundsarbetet, där om och 
genom demokrati och mänskliga rättigheter möjliggör utvecklandet av en demokratisk 
kompetens för framtiden.   
 
Biesta konstaterar att såväl utbildning för, som utbildning genom demokrati innebär en 
instrumentell och individualistisk syn på demokratisk utbildning. Med detta menar han att 
utbildning blir ett slags instrument för att åstadkomma demokrati, liksom att det handlar om 
att förse individer med "rätt" demokratiska kunskaper och värderingar (Ibid.:742-743). Detta 
skulle således också gälla värdegrundsarbetet inom det svenska skolväsendet.  
 
Biesta menar att de två perspektiven för och genom demokrati kan kopplas till idéer framförda 
av filosoferna Immanuel Kant och John Dewey - idéer som kretsar kring demokratisk 
subjektivitet och vad det innebär att vara en demokratisk person.  
 
Enligt Biesta hade upplysningsfilosofen Kant en uppenbart individualistisk syn på det 
demokratiska subjektet. Detta gällde också hans inställning till demokratisk utbildning, vilken 
i filosofens ögon hade som syfte att utveckla den enskilda individens kunskaper och 
förmågor. Biesta anser därför att Kants idéer överensstämmer med det perspektiv som kallas 
utbildning för demokrati (Ibid.:758).  
 
John Deweys tankar om demokratisk subjektivitet skilde sig enligt Biesta i mångt och mycket 
från Immanuel Kants. Biesta beskriver Deweys synsätt som socialt, i och med att denne 
filosof ansåg att en demokratisk person kännetecknas av social intelligens. Enligt Dewey 
utvecklas en individs sociala intelligens genom deltagande i sociala sammanhang och i det 
demokratiska livet.10 Det handlar dock inte om att individen ska omfamna befintliga meningar 
och handlingsmönster, utan om att åstadkomma ett gemensamt meningsskapande inom den 
sociala gruppen. Deweys syn på förhållandet mellan utbildning och demokrati kan därmed, 
enligt Biesta, beskrivas som utbildning genom demokrati (Biesta 2007:751-753).   
 
 
 
 
 

                                                
8 I texten skriver Biesta "children - and 'newcomers' more generally" (2007:746). Det framgår inte specifikt vad 
"newcomers" innebär, men i den på svenska publicerade artikeln "Demokrati - ett problem för utbildning eller ett 
utbildningsproblem" (Biesta 2003:62) är ordet översatt till "nykomlingar".  
9 Biesta använder termen "educationalist" (2007:746).  
10 Här framgår likheter med Deweys definition av begreppet demokrati, vilken beskrivs i avsnitt 3.1.  
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Demokrati här och nu 
 
Utifrån ovanstående resonemang bör man kunna dra slutsatsen att det framförallt är ett 
individualistiskt och socialt synsätt på demokratisk utbildning som ligger till grund för 
Skolverkets beskrivning av värdegrundsarbetet inom den svenska skolan. Biesta ställer sig 
dock frågan huruvida det kan finnas ett alternativt sätt att se på utbildningens funktion i 
förhållande till demokratin - ett sätt som inte handlar om att "producera" demokratiska 
medborgare (Biesta 2007:742-743). Han söker med andra ord ett alternativ till utbildning för, 
respektive genom demokrati. Detta alternativ finner han i de idéer som har framförts av 
filosofen Hannah Arendt (Ibid.:753).  
 
Både Kant och Dewey tillskrev en demokratisk person vissa specifika egenskaper, medan 
Arendt istället lade fokus på individens handlande. Det är genom att handla, och genom att ge 
andra människor möjlighet att svara på detta handlande utan att försöka kontrollera deras 
gensvar, som vi kan bli demokratiska personer. Enligt Biesta kan Arendts syn på det 
demokratiska subjektet ses som politiskt, på grund av att hon lyfte fram pluralitet som ett 
avgörande villkor för människans agerande. Demokratisk subjektivitet kan med andra ord 
endast förekomma i de sociala situationer som även ger utrymme för andra att vara just 
subjekt (Ibid.:755-759). 
 
I artikeln "Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem?" (2003) 
föreslår Biesta en utbildningsdefinition av demokrati, vilken lyder som följer: "Demokrati är 
den situation i vilken alla mänskliga varelser kan bli subjekt" (2003:65). Denna definition, 
menar Biesta, ligger i linje med Deweys relativt breda definition11 av begreppet (Ibid.) och 
den stämmer också väl överens med Arendts sätt att förhålla sig till det demokratiska 
subjektet (Biesta 2007:757). I utbildningssammanhang skulle detta alltså innebära att det inte 
är lärandet som leder till demokratisk subjektivitet, utan att det är erfarenheterna av att ha 
varit (eller att inte ha varit) ett subjekt som leder till lärande (Ibid.:741). I 
doktorsavhandlingen Demokratiuppdrag i förskolan (Ribaeus 2014), vilken tar sin 
utgångspunkt i Biestas idéer, beskrivs detta sätt att se på demokratiutbildning som "att göra 
demokrati här och nu" (2014:36-38). Fokus ligger med andra ord på nutid, snarare än på 
framtid.  
 
Utifrån Arendts sätt att se på demokratisk utbildning och subjektivitet menar Biesta att den 
viktigaste frågan att ställa sig är i vilken utsträckning som barn och elever ges möjlighet att 
agera och handla inom ramen för skolans verksamhet. Eller annorlunda uttryckt: "whether 
children and students can actually be democratic persons in the school" (Biesta 2007:759-
760). Denna fråga kan också vara relevant att ställa sig i förhållande till undervisningen i 
moderna språk. De tre perspektiven om, genom och för demokrati och mänskliga rättigheter, 
vilka ligger till grund för analysen i detta examensarbete, kompletteras därför med ett här och 
nu-perspektiv. Fokus hamnar då inte enbart på enskilda elevers tillägnande av specifika 
egenskaper, utan också på handling och interaktion människor emellan.     
 
 
Om, genom, för, här och nu - ett forskningsexempel  
 
I slutet av föregående avsnitt gjordes en hänvisning till doktorsavhandlingen 
Demokratiuppdrag i förskolan (Ribaeus 2014). Som titeln antyder kretsar denna avhandling 
                                                
11 Se avsnitt 3.1 för Deweys definition av begreppet demokrati.   
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kring demokratiarbete inom ramen för förskolans verksamhet. Anledningen till att den ändå är 
relevant att nämna i detta skolsammanhang är att Ribaeus bygger sitt teoretiska analysverktyg 
på Biestas idéer om utbildning och demokrati. I sin analys av förskoleverksamheten utgår hon 
alltså ifrån perspektiven om och för, respektive genom demokrati, men också det alternativa 
perspektivet demokrati här och nu. Avhandlingen kan därför sägas ge stöd till det 
analysupplägg som har använts i detta arbete. Ribaeus avhandling innefattar också en analys 
av förskolebarnen som demokratiska subjekt, vilken utgår ifrån Biestas sätt att kategorisera 
Kants, Deweys och Arendts respektive syn på demokratisk subjektivitet (Ribaeus 2014:34-
39). En sådan analys kommer dock inte att inkluderas i examensarbetet, på grund av att den 
här studiens frågeställningar i första hand är ämnes- och lärar-, snarare än elevfokuserade.  
 
 
3.3. Kunskaps- kontra demokratiuppdraget  
 
I och med att examensarbetet har ett ämnesdidaktiskt fokus är det relevant att lyfta fram 
vetenskapliga studier som diskuterar möjligheten att i ämnesundervisningen integrera skolans 
kunskaps- och demokratiuppdrag. I artikeln "Ämneskunnande och demokratisk kompetens - 
en integrerad helhet?" (2003) konstaterar Lena Fritzén att det traditionellt sett har funnits en 
differentiering mellan dessa två uppdrag, dvs. att de har setts som fristående ifrån varandra. 
Det går till och med att prata om en motsättning, där uppdragen på grund av tidsbrist inom 
undervisningen har blivit varandras konkurrenter (Ibid.:68). Ytterligare en anledning till 
differentieringen är att traditionella kunskaper är enklare att mäta och kontrollera på ett 
objektivt sätt, medan demokratisk kompetens är betydligt mer komplext och dessutom något 
som sker i interaktion mellan individer (Ibid.:79).   
 
Att skolans kunskaps- och demokratiuppdrag differentieras ifrån varandra är något som 
Fritzén anser problematiskt, vilket framgår av följande citat:  
 

Så länge vi uppfattar kunskap och demokrati som dualistiska enheter kommer barn och 
ungas lärande att bli ytligt och fragmentiserat. Det finns mycket att vinna, både i tid och 
kvalitet, genom att integrera kunskap, normer och värden till en helhet i den pedagogiska 
praktiken (Fritzén 2003:68).  
 

För att denna typ av integrering ska vara möjlig anser Fritzén att didaktiken måste skifta 
fokus. Med detta menar hon att det snäva individperspektivet, som utgår ifrån relationen 
mellan lärare, elev och innehåll, bör överges till förmån för ett mera socialt/samhälleligt 
perspektiv. Ett sådant perspektiv grundar sig i "det pedagogiska förhållandet mellan 
individen, samhället och det kulturellt förankrade innehållet" (Ibid.:73) och ger eleverna 
möjlighet att utveckla både kunskaper i ämnet och en demokratisk förmåga (Ibid.:74).   
 
Med stöd i idéer framförda av filosofen Jürgen Habermas argumenterar Fritzén för att lärande 
bör ses som en kommunikativ process, med fokus på begrepp såsom dialog, argumentation, 
ömsesidighet och delaktighet. Genom kvalificerade samtal ges eleverna möjlighet att utmana 
sina egna föreställningar, vilket kan bidra till en fördjupad begreppsförståelse. För att eleverna 
ska känna sig engagerade att delta i denna typ av samtal är det emellertid nödvändigt att 
undervisningsinnehållet har koppling till deras egen livssituation (Ibid.:74-75).   
 
Fritzén förklarar att ett kommunikativt perspektiv på lärande knyter an till den deliberativa 
demokratin - en demokratisyn som betonar just vikten av samtal (Ibid.:75). Fritzén hänvisar 
här till Christer Fridell (2003), som klargör innebörden av det deliberativa samtalet. I ett 
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sådant samtal har alla parter lika stor rätt att tala och framföra sina argument, liksom en 
skyldighet att ta in och lyssna på de andra deltagarnas åsikter. Samtliga argument ska 
respekteras och noggrant övervägas och deltagarna ska också sträva efter att ta varandras 
perspektiv, i syfte att uppnå opartiskhet i kommunikationen (Fridell 2003:33, cit. av Fritzén 
2003:77). För elevernas del handlar det då om att ta sig an ett specifikt undervisningsinnehåll, 
med läroplanen som utgångspunkt, och sedan pröva kraften i sina egna argument utifrån olika 
perspektiv. Detta tillvägagångssätt kan enligt Fritzén både främja förståelsen för 
ämnesspecifika begrepp och bidra till utvecklingen av elevernas demokratiska kompetens. 
Fritzén sammanfattar: "Inom ramen för ett kommunikativt perspektiv på lärande och ett 
deliberativt förhållningssätt till demokrati skulle skolans båda uppdrag - kunskapsuppdraget, 
demokratiuppdraget - kunna integreras till en helhet" (Fritzén 2003:77-78).   
 
Återigen med hänvisning till Habermas förklarar Fritzén att den pedagogiska 
kommunikationen i klassrummet bör kretsa kring både objektiva, normativa och subjektiva 
aspekter av ett ämne. Det är först då som kunskapsbildande och meningsskapande kan 
förenas. Fritzén poängterar att detta krav gäller samtliga undervisningsämnen, då "[i]nget 
ämne kan avhända sig ansvaret för demokratisk fostran" (Ibid.:81). Fostranskravet omfattar 
med andra ord också undervisningen i moderna språk, vilket är en viktig utgångspunkt för den 
studie som har genomförts inom ramen för detta examensarbete.  
 
Det går att skönja likheter mellan Fritzéns resonemang och Hanna Arendts syn på 
demokratisk subjektivitet, vilken av Biesta kallas för politisk. I linje med Arendts beskrivning 
av den demokratiska personen12 menar nämligen Fritzén att den demokratiska kompetensen 
inte är statisk och individuell,13 utan tvärtom dynamisk och situationsbunden (2003:83). 
Fritzén hänvisar till Per Gerrevall (2001), som har konstaterat följande angående kompetens 
mer generellt: "Med andra ord är man inte kompetent en gång för alla, utan man handlar mer 
eller mindre kompetent i olika typer av situationer" (Gerrevall 2001:195, cit. av Fritzén 
2003:77).  
 
Fritzéns artikel publicerades år 2003. För att beskriva det då rådande läget för 
demokratiarbetet inom den svenska skolan hänvisar hon i artikeln till en statlig utredning från 
2001, där man uttryckte en oro över att skolan i allt högre grad "tappat sin demokratiska 
innebörd" (Ds 2001:4814, cit. av Fritzén 2003:78). Sedan artikeln skrevs har det kommit en ny 
läroplan, vilket dock inte per automatik innebär att frågan om differentieringen av skolans två 
uppdrag numera är inaktuell. Trots att artikeln har ett antal år på nacken är den därför 
fortfarande en intressant utgångspunkt för analysen av språklärares syn på värdegrundsarbete 
inom undervisningen i moderna språk.    
 
 
3.4. Demokratiuppdraget i språkundervisningen  
 
Hittills i examensarbetet har det vid flera tillfällen konstaterats att arbetet med 
demokratifrågor är något som ska genomsyra hela skolans verksamhet och alltså inte enbart 
vissa specifika undervisningsämnen. Däremot kan det finnas en variation mellan olika ämnen 
när det gäller vilka aspekter av värdegrundsarbetet som är aktuella att inkludera i 
undervisningen, något som framkommer av informationen på Skolverkets hemsida (2017b).  

                                                
12 Biestas beskrivning av Arendts synsätt återfinns i avsnitt 3.2.   
13 Detsamma, menar Fritzén, gäller för den ämnesspecifika kompetensen (2003:83).  
14 Observera att denna referens innefattar årtal och löpnummer, inte årtal och sidhänvisning.   



 

 14 

I detta avsnitt är ambitionen att lyfta fram forskning som har anknytning till demokratiarbete 
inom språkundervisning, innefattande både moderna språk och engelska. Redogörelsen 
kommer att kopplas till värdegrundsarbetets olika perspektiv som tidigare har presenterats, 
dvs. lärande om, genom och för demokrati, liksom demokrati här och nu.  
 
Redan i examensarbetets inledande kapitel beskrevs hur språkundervisningens syfte har 
förändrats över tid, något som knyter an till just uppfyllandet av skolans två uppdrag. Tidigare 
kunde en språklärare till fullo ägna sig åt det kunskapsrelaterade uppdraget, och därmed 
fokusera på "målspråkets form och vokabulär samt på faktakunskaper om målspråkslandet" 
(Forsman, Björklund och Sjöholm 2011:223). Idag är situationen en annan, då språklärare 
även har i uppgift att inkludera värdegrundsfrågor i sin undervisning (Ibid.).15 Detta var en 
viktig anledning till valet av de frågeställningar som ligger till grund för examensarbetet.  
 
Forsman, Björklund och Sjöholm, som har författat antologikapitlet "Språkdidaktik för ett 
föränderligt samhälle" (2011), konstaterar alltså att skolans värdegrund är något som enligt 
läroplanen ska genomsyra all undervisning. De ställer sig därefter frågan hur 
värdegrundsarbetet skulle kunna integreras i engelskundervisningen.16 Tillvägagångssättet är 
nämligen inte givet, "speciellt inte då det som lärarna ofta ser som de rent ämnesmässiga 
aspekterna, t.ex. rent lingvistiska element när det gäller språkundervisningen, både räcker till 
och blir över" (Forsman, Björklund och Sjöholm 2011:229). Författarna väljer här att lyfta 
fram begreppet generell interkulturell kompetens, vilket de menar är en värdegrundsrelaterad 
aspekt som kommit att betonas alltmer inom europeisk språkundervisning. I en 
undervisningskontext handlar begreppet om att ge eleverna förutsättningar att utveckla nya 
värderingar, såsom en "ökad öppenhet och respekt för olikhet på många olika plan" (Ibid.). 
Innebörden av kompetens när det gäller språkundervisningens kulturella inslag har därmed 
vidgats, från att tidigare ha varit kulturspecifik till att numera ses som mer generell (Ibid.).  
 
Med hänvisning till Olga Dysthe (1996) menar Forsman, Björklund och Sjöholm att 
språkelevers generella interkulturella kompetens har förutsättningar att utvecklas genom en 
språkundervisning som präglas av ett dialogiskt synsätt. En sådan undervisning kan beskrivas 
på följande sätt: 
 

[E]tt dialogiskt grepp på undervisningen (...) innebär att många olika källor till kunskap 
används i klassrummet, och att eleverna involveras i såväl skriftlig som muntlig 
interaktion med lärare, sinsemellan och med det ämnesinnehåll som fokuseras i 
processen. Lärandeprocessen ses här som en progression från enkla till mer komplexa 
förståelsemodeller, där reflektionsförmåga och helhetsförståelse kan utvecklas parallellt 
med grundläggande faktakunskaper (Forsman, Björklund och Sjöholm 2011:231).  

 
Här framgår tydliga likheter med Fritzéns (2003) förslag på hur man inom ämnesdidaktiken 
kan förena arbetet med skolans kunskaps- och demokratiuppdrag (se föregående avsnitt). 
Fritzén förespråkar som sagt inslag av deliberativa samtal i undervisningen, vars innebörd 
överensstämmer med det dialogiska synsättet. 
 
 

                                                
15 Författarnas jämförelse gäller situationen i det moderna respektive det senmoderna samhället, men man 
specificerar inte någon exakt tidpunkt för vidgandet av språklärarens uppdrag.   
16 Paralleller kan här dras till de frågeställningar som utforskas i detta examensarbete, men där fokus i första 
hand ligger på undervisningen i moderna språk.   
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Kultur som utgångspunkt för värdegrundsarbete 
 
Forsman, Björklund och Sjöholm lägger alltså i stor utsträckning fokus på värdegrundsfrågor 
i relation till de kulturella aspekterna av språkundervisning. Man diskuterar bland annat 
språklärares olika sätt att förhålla sig till just begreppet kultur (2011:226-227) och hänvisar i 
det sammanhanget till en forskningsstudie utförd av Eva Larzén (2005).  
 
Larzén har genomfört intervjuer med finlandssvenska högstadielärare i engelska, i syfte att 
undersöka deras inställning till engelskundervisningens kulturella delar. Det hon var 
intresserad av att ta reda på var huruvida dagens språkundervisning kan beskrivas som 
interkulturell, "in the sense that culture is taught with the aim of promoting intercultural 
understanding, tolerance and empathy" (2005:5). Här framträder en koppling till den svenska 
skolans värdegrundsarbete, och då specifikt det värdegrundsperspektiv som handlar om att 
eleverna ska få utveckla sin demokratiska kompetens. Enligt Skolverket innefattar denna 
kompetens nämligen en förmåga att "sätta sig in i någon annans perspektiv", liksom att "visa 
förståelse och empati" (2017b).  
 
Larzén inordnar sina intervjupersoners svar i tre olika kategorier, vilka alltså representerar tre 
möjliga sätt att förhålla sig till kultur inom språkundervisning. Inom den första kategorin 
fokuserar man på förmedling av faktakunskaper, medan kategori nummer två kretsar kring 
förberedelser inför elevernas framtida möten med individer från målspråkslandet/-länderna. 
Inom den tredje kategorin, slutligen, ser man på undervisningens kulturella inslag som ett sätt 
att möjliggöra perspektivbyten. Eleverna ska med andra ord uppmuntras att betrakta sin egen 
kultur utifrån andra perspektiv än sitt eget, liksom att utveckla empati för andra individer och 
respekt för människors olikheter. Detta gäller inte enbart i förhållande till målspråkslandet, 
utan rent generellt. Larzén förklarar att det är språkundervisning utifrån kategori nummer tre 
som kan karaktäriseras som genuint interkulturell, men i hennes studie var det endast ett fåtal 
av de intervjuade engelsklärarna som representerade detta synsätt (2005:145). Utvecklandet 
av elevernas generella interkulturella kompetens (ett begrepp som introducerades i det 
föregående avsnittet) var alltså inte en prioriterad målsättning bland flertalet av de 
medverkande engelsklärarna.  
 
Larzéns studie åskådliggör att det finns en potentiell koppling mellan skolans 
värdegrundsarbete och språkundervisningens kulturella aspekter. Kopplingen är dock inte 
självklar, utan beror på den enskilda lärarens sätt att förhålla sig till kulturbegreppet. Detta är 
något som kommer att diskuteras vidare i analysen av de intervjuer med lärare i moderna 
språk som har genomförts inom ramen för examensarbetet.   
 
De tre kategorier som Larzén utgår ifrån i sin studie har likheter med de tre analytiska 
perspektiv på kultur i språkundervisningen som har utvecklats av Ulrika Tornberg.17 I sin 
avhandling från år 2000 har Tornberg studerat kursplaner och läromedel från år 1962 fram till 
millennieskiftet och har utifrån det materialet valt att lyfta fram följande kulturperspektiv:    
 

1. Kultur som ett fullbordat faktum 
2. Kultur som en kompetens för framtiden  
3. Kultur som ett möte i ett öppet landskap  

 
                                                
17 Larzén hänvisar också till Tornberg i sin forskningsstudie (2005:25-26).  
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Enligt Tornberg handlar både perspektiv nummer ett och två om att skaffa sig kunskaper om 
en främmande kultur, där det som är de är åtskilt från det som är vi. Kultur ses utifrån dessa 
två perspektiv som en produkt och den kulturella identiteten är starkt knuten till nationalitet. 
Utifrån det tredje perspektivet, däremot, sker det kulturella mötet mellan jag och du i ett 
gränsland som kan delas av alla men som inte ägs av någon. Kulturen är förflyttad till nuet 
och betraktas inte längre som en produkt, utan snarare som en process (Tornberg 2000:58-85). 
Med hänvisning till professor Claire Kramsch (1996) förklarar Tornberg hur detta perspektiv 
kan ta sig uttryck i språkundervisningen:   
 

Relaterat till språkundervisningen innebär kulturperspektivet möte i öppet landskap att 
det kan vara undervisningens här och nu som utgör det öppna landskapet, att det är i 
relation till undervisningens gemensamt skapade och ständigt omskapade "kultur" som 
även "främmande" kulturer kan diskuteras. Det innebär att eleverna inte kan ses som 
passiva mottagare eller konsumenter av en konstruerad mainstream culture som 
förmedlas av läraren eller genom läromedlet eller att språkfunktioner huvudsakligen övas 
för eventuellt framtida bruk. Eleverna deltar på egna villkor, in their own right, och 
skapar på detta sätt också en egen kultur i undervisningen (Tornberg 2000:86).  

 
Det är således genom att fokusera på nuet, på "undervisningens här och nu", som vi kan få 
inblick i de skillnader som finns mellan oss individer och också få en förståelse för hur vi 
förhåller oss till varandra och våra olikheter. Kulturen blir då en process som ständigt skapas 
och omskapas - ett "flerstämmigt meningsskapande" (Ibid.:79 och 86). Det sistnämnda 
innebär att alla elever i klassrummet får chans att komma till tals och att de därmed har 
möjlighet att bidra till det gemensamma meningsskapandet (Tornberg 2015:23). I likhet med 
Forsman, Björklund och Sjöholm (2011:231) hänvisar Tornberg i detta sammanhang till 
Dysthe (1996, se Tornberg 2015:23). Det flerstämmiga meningsskapandet kan med andra ord 
ses som ett resultat av en dialogisk undervisning, vilket framgår av följande citat: "En 
dialogisk undervisning (...) strävar mot gemensamt meningsskapande genom att många olika 
perspektiv från olika källor får synas och höras när ett visst innehåll, t.ex. stereotyper, tas 
upp" (Forsman, Björklund och Sjöholm 2011:231).    
 
Att elever ska få chans att delta "in their own right" i språkundervisningen förklaras av 
Tornberg som att de i klassrummet inte bara ska få träna sig i att tala målspråket utan också 
ges möjlighet att verkligen samtala med varandra. Detta ska alltså gälla även om elevernas 
språkkunskaper är begränsade (Tornberg 2000:266-267).   
 
Tornbergs sätt att beskriva det kulturperspektiv som benämns kultur som ett möte i öppet 
landskap har gemensamma beröringspunkter med filosofen Hanna Arendts idéer om 
demokratisk subjektivitet. Som tidigare har beskrivits menar Arendt att den demokratiska 
personen utvecklas genom handlande och interaktion med andra, där pluralitet är en 
förutsättning för att någonting nytt ska kunna skapas genom mötet.18 Det handlar om 
demokrati här och nu. Återigen ser vi alltså att kultur- och demokratifrågor har potential att i 
språkundervisningen gå hand i hand.  
 
Det hittills förda resonemanget gällande värdegrundsarbete inom språkundervisningen kan 
sammanfattas på följande sätt: Det finns enligt forskare en potential att inkludera 
värdegrundsfrågor i de kulturstudier som ingår i språkundervisning, i synnerhet om man som 
språklärare planerar undervisningen på ett sätt som ger eleverna förutsättningar att utveckla en 

                                                
18 Arendts syn på den demokratiska personen beskrivs i avsnitt 3.2. 
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generell interkulturell kompetens. Denna typ av kompetens kännetecknas av exempelvis 
öppenhet och respekt för människors olikheter, samt en förmåga till perspektivbyte. 
Paralleller kan här dras till det som enligt Skolverket karaktäriserar en demokratisk 
kompetens. Utifrån Tornbergs tredje perspektiv på kultur i språkundervisningen, där kultur ses 
som en process och ett möte i "gränslandet", framträder också likheter med det som utifrån 
Biestas resonemang kan beskrivas som demokrati här och nu.  
 
Förmedling av faktakunskaper är enligt Larzén och Tornberg inte ett kulturperspektiv som 
gynnar det generella interkulturella lärandet. Samtidigt kan grundläggande kunskaper i ett 
ämne vara en förutsättning för att i en diskussion kunna framföra relevanta synpunkter, vilket 
Fritzén också poängterar i sin argumentation för ett kommunikativt perspektiv på lärande:  
 

Att i en deliberativ process lyfta fram goda argument som kan övertyga andra, förutsätter 
inte bara ett normativt och subjektivt förhållningssätt. Om den objektiva aspekten saknas 
är risken att de argument som eleverna utvecklar begränsas till allmänt tyckande utan 
förankring i en vetenskaplig grund (Fritzén 2003:83).  

 
Detta torde också vara anledningen till att Skolverket (2017b) lyfter fram lärande om 
demokrati som ett tillvägagångssätt för att åstadkomma lärande för demokrati, dvs. 
demokratisk kompetens. Tilläggas bör ändå att faktainnehållets eventuella betydelse för 
värdegrundsarbetet beror på vad man som lärare väljer att lyfta fram. Kulturstudier är ett vitt 
begrepp och läroplanen ger stort utrymme för tolkning.  
 
 
Elevinflytande i språkundervisningen 
 
Att språkundervisningen bör präglas av demokratiska arbetssätt betonas i boken Språkdidaktik 
(2015), också den författad av Ulrika Tornberg. Tornberg menar att elevinflytande kan 
inverka positivt på elevernas möjligheter att tillägna sig nya kunskaper, vilket hon förklarar på 
följande sätt:  
 

En människa som själv bestämmer vad hon vill lära sig, till exempel ett komplicerat 
dataspel, brukar vanligtvis också lyckas utan att någon talar om för henne hur hon ska 
bära sig åt. Problemet med lärandet i skolan är kanske att det oftast är styrt uppifrån, att 
målen inte är uttalade och att eleven saknar delaktighet i processen (2015:92). 

 
Tornberg anser alltså att läraren och eleverna tillsammans bör diskutera igenom 
språkundervisningens mål, liksom att eleverna ska ges möjlighet att reflektera kring dessa i 
relation till sina egna kunskapsbehov. Detta tillvägagångssätt är enligt Tornberg, med 
hänvisning till Habermas, ett konkret exempel på hur den demokratiska kommunikationen 
kan förankras i klassrummet (Ibid.:93-94).   
 
I sin avhandling diskuterar Tornberg också ett generellt antagande kring demokratiska 
arbetsmetoder, nämligen att språkinlärningen blir mer effektiv om innehållet utgår ifrån 
elevernas personliga erfarenheter och intressen. Tornberg motsätter sig inte detta antagande, 
men menar att språkundervisningen som ett demokratiskt forum "här och nu" riskerar att få 
stå tillbaka om undervisningen i första hand utformas i syfte att bli så effektiv som möjligt 
(2000:267).  
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Det teoretiska kapitel som nu avslutas inkluderar ett urval av den forskning som kretsar kring 
skolans demokratiuppdrag i allmänhet och värdegrundsarbete inom språkundervisningen i 
synnerhet. De nämnda forskningsstudierna utgör en vetenskaplig förankring för analysen av 
de intervjuer som har genomförts inom ramen för detta examensarbete. Denna analys 
presenteras efter metodkapitlet, som följer härnäst.  
 
 
4. Metod  
 
I detta kapitel presenteras de metodval som har gjorts inom ramen för examensarbetet. 
Kapitlet innehåller således information om tillvägagångssätt för såväl datainsamling som 
analys av resultatet.  
 
 
4.1. Samtalsintervjuer som metod  
 
De två frågeställningar som utgör utgångspunkt för examensarbetet riktar sig till språklärare 
och det är därför just denna yrkesgrupp som står i fokus för den undersökning som genomförs 
inom ramen för arbetet. Frågorna kommer att utforskas och besvaras med hjälp av 
samtalsintervjuer. Enligt Esaiasson m.fl. (2017:261) är samtalsintervjuer att föredra framför 
frågeundersökningar19 vid studier som kretsar kring synliggörande, då man vill visa hur ett 
fenomen tar sig uttryck. Detta stämmer väl överens med examensarbetets syfte, då ambitionen 
är att lyfta fram språklärares tankegångar gällande möjligheten att inkludera 
värdegrundsfrågor i undervisningen i moderna språk. Därigenom framträder förhoppningsvis 
en bild av hur demokratiarbetet kan gestalta sig inom dessa ämnen.   
 
Givetvis är det också möjligt att vända sig till läroplanen för att ta reda på hur skolans 
värdegrundsarbete kan förenas med undervisningen i moderna språk. I kursplanen för 
moderna språk i grundskolan står det till exempel skrivet att eleverna ska få utveckla sin 
förmåga att ”reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 
sammanhang och delar av världen där språket används” (Lgr11 2016:65)20, en målsättning 
som mycket väl kan knytas till skolans demokratiuppdrag. Samtidigt ger kursplaner och 
ämnesplaner relativt stort utrymme för tolkning och det är därmed företrädesvis ämneslärarna 
som kan beskriva hur styrdokumentens formuleringar omsätts i faktisk undervisning. 
Intervjuer med dessa aktörer bör med andra ord ge svar som ligger närmare verkligheten, i 
jämförelse med den information som framkommer utifrån en renodlad textanalys. Självklart 
kommer läroplanen ändå att fungera som en viktig utgångs- och referenspunkt, både för 
utformandet av intervjufrågor och för analysen av intervjusvaren.  
 
 
 
 

                                                
19 Enligt Metodpraktikans författare finns det två huvudsakliga typer av frågeundersökningar: 
intervjuundersökningar och enkätundersökningar. I båda fall handlar det om att forskaren ställer frågor till 
svarspersonerna, medan det under en samtalsintervju förs ett "interaktivt samtal" (2017:236-240).  
20 Samma formulering återfinns i ämnesplanen för moderna språk på gymnasiet (Skolverket 2011b), med det 
enda tillägget att gymnasieeleverna inte bara ska utveckla sin förmåga att reflektera, utan också diskutera, kring 
dessa frågor/företeelser.  
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4.2. Val av respondenter   
 
Eftersom att examensarbetets frågeställningar kretsar kring både undervisningen i moderna 
språk och i engelska har valet fallit på att intervjua lärare med just denna ämneskombination. 
Respondenterna bör då ha en rimlig möjlighet att bidra med välgrundade reflektioner och 
jämförelser i avseende på värdegrundsarbetet inom dessa språkämnen. 
 
När det gäller antalet intervjupersoner menar Kvale och Brinkmann (2014:156) att det vid en 
kvalitativ undersökning är vanligt att intervjua 15+/-10 personer, men att hänsyn också måste 
tas till undersökningens syfte, liksom till den tid och de resurser som står till ens förfogande. 
Esaiasson m.fl. (2017:270) poängterar dessutom att det allra viktigaste inte är att intervjua så 
många som möjligt, utan att urvalet är noga genomtänkt och att man förbereder sig på bästa 
sätt. Till exempel riskerar slarvighet vid genomförandet av intervjuer eller vid efterföljande 
databearbetning att leda till en lägre reliabilitet för studien som helhet, dvs. en ökad förekomst 
av slumpmässiga fel (Ibid.:64). 
 
I den undersökning som genomförs inom ramen för examensarbetet intervjuas sju personer, 
vilket faller inom det spann som anges av Kvale och Brinkmann (2014:156). Ambitionen med 
studien är inte att ge en heltäckande bild av språkundervisningens värdegrundsarbete, utan att 
lyfta fram några enskilda exempel på hur lärare i moderna språk förhåller sig till 
demokratiuppdraget i sin undervisning. 
 
Som exempel på urvalsmetod vid undersökningar av respondentkaraktär nämner Esaiasson 
m.fl. principen maximal variation. Denna princip innebär en strävan efter att inkludera "så 
många olika tankesätt som möjligt" (2017:273). I den aktuella undersökningen har avsikten 
därför varit att uppnå en variation bland intervjurespondenterna gällande följande faktorer: 
 

• Undervisningsämne (inom moderna språk): De moderna språken har visserligen en gemensam 
kurs-, respektive ämnesplan, men det skulle ändå kunna finnas en variation mellan de olika 
ämnestraditionerna när det gäller hur man konkret arbetar med värdegrundsfrågor.   

 
• Skolform (grundskolan eller gymnasiet): Genom att intervjua både högstadie- och 

gymnasielärare kan studien sättas i relation till såväl Lgr11 som Gy2011. Studien täcker då 
också ett större ålders- och kunskapsspann bland de elever som respondenterna undervisar, i 
jämförelse med om fokus hade legat på enbart en av skolformerna.  

 
• Antal år som verksam lärare: Det som här eftersträvas är framförallt en variation gällande när, 

och utifrån vilken läroplan, som respondenterna har genomfört sin lärarutbildning. Sättet att 
arbeta med värdegrundsfrågor inom utbildningen, i allmän- såväl som ämnesdidaktik, kan 
nämligen ha varierat över tid.   

 
• Utbildningsnivå: Avsikten har varit att det bland respondenterna ska finnas personer både med 

och utan lärarexamen. Huruvida man har genomgått en lärarutbildning eller ej skulle nämligen 
kunna påverka hur man i sin undervisning väljer att förhålla sig till skolans kunskaps- 
respektive demokratiuppdrag.  

 
I resultat- och analyskapitlet presenteras spridningen bland de sju respondenterna i avseende 
på dessa fyra faktorer.21  

                                                
21 Respondenternas kön har inte tagits i beaktande vid urvalet, på grund av att denna faktor torde ha mindre 
betydelse för deras sätt att besvara intervjufrågorna.  
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4.3. Intervjuernas upplägg 
 
De sju samtalsintervjuerna har genomförts med utgångspunkt i en intervjuguide22, vilken i sin 
tur var uppbyggd kring de tre perspektiv som enligt Skolverket (2017b) ska genomsyra 
värdegrundsarbetet inom den svenska skolan: lärande om, genom, respektive för demokrati 
och mänskliga rättigheter. Här handlade det alltså om att ta reda på lärarnas syn gällande 
möjligheten att inkludera respektive perspektiv i sin språkundervisning. Mot slutet av 
intervjun ställdes också frågor med fokus på jämförelse mellan moderna språk och engelska.  
 
Intervjuguiden utformades med inspiration från Esaiasson m.fl. (2017), som i Metodpraktikan 
bland annat betonar vikten av korta och lättförståeliga frågor som inbjuder till långa och 
utförliga svar. De rekommenderar också att man inleder intervjun med ett antal 
"uppvärmningsfrågor" innan de tematiska frågorna tar vid, liksom att man avslutar samtalet 
genom att fråga om det är något som respondenten vill tillägga (Ibid.:274). Det föreslagna 
upplägget anammades vid samtliga sju intervjuer.  
 
När det gäller förhandsinformation till ens intervjurespondenter menar Esaiasson m.fl. att det 
kan vara lämpligt att "berätta om temat för intervjun och allmänt om vilka som valts ut, men 
inte gå in på detaljer" (Ibid.:278). I detta fall togs beslutet att skicka intervjufrågorna till 
respondenterna i förväg. Beslutet motiverades med att frågorna kretsar kring ett relativt 
komplext ämne och att deltagarna därför skulle kunna ge mer genomtänkta svar om de fick 
chans att förbereda sig. Intervjuerna skulle då också kunna genomföras på ett mer effektivt 
sätt. Samtidigt finns det givetvis en risk att intervjusvar blir mer tillrättalagda om 
respondenterna på förhand vet vilka frågor som kommer att ställas. För att säkerställa att 
svaren verkligen bottnar i den konkreta undervisningen har respondenterna därför 
kontinuerligt ombetts att förtydliga dessa med hjälp av exempel tagna just från sin egen 
undervisning.  
 
Förutom intervjufrågorna fick respondenterna i förväg också ta del av ett informationsbrev23, 
vilket hade utformats i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002:7). 
Brevet innehöll information om intervjuns syfte och ungefärliga tidsåtgång. Där framkom 
också att deltagandet i studien var helt frivilligt, liksom att samtliga intervjusvar skulle 
redovisas anonymt. Slutligen förklarades att intervjuerna skulle komma att spelas in, men att 
det inspelade materialet skulle raderas efter avslutad studie.  
 
 
4.4. Analysmetod 
 
Analysen i detta examensarbete kretsar kring de intervjusvar som har lämnats av 
respondenterna i de sju nämnda samtalsintervjuerna. I syfte att säkerställa en teoretisk 
förankring tar analysen sin utgångspunkt i Biestas beskrivning av möjliga synsätt på 
relationen mellan utbildning och demokrati. Det handlar om för, om och genom demokrati, 
liksom om demokrati här och nu.24 Som redan nämnts överensstämmer de tre förstnämnda 
synsätten med Skolverkets presentation av skolans värdegrundsarbete, och därmed också med 
intervjuernas tematiska upplägg. Det sista perspektivet, här och nu, diskuteras istället på ett 
mer övergripande sätt utifrån respondenternas svar. Varje del av analysen innehåller en 

                                                
22 Intervjuguiden återfinns i bilaga 2.  
23 Informationsbrevet återfinns i bilaga 1.  
24 Biestas idéer gällande relationen mellan utbildning och demokrati beskrivs i avsnitt 3.2.   
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diskussion kring lärarnas syn på undervisningen i moderna språk (utifrån det aktuella 
perspektivet), och mot slutet av kapitlet redovisas också deras jämförelser med 
undervisningen i engelska.  
 
Vidare kopplas analysen av intervjusvaren till specifika skrivningar i läroplanerna (Lgr 11 och 
Gy2011), eftersom det är dessa styrdokument som ska vägleda lärarna i undervisningen. Det 
är i detta sammanhang relevant att lyfta fram skrivningar från såväl värdegrundskapitlet 
(kapitel 1), som från kurs- och ämnesplaner i moderna språk25 och engelska.   
 
 
5. Resultat och analys 
 
Detta kapitel väver samman en presentation av det insamlade intervjumaterialet och en analys 
av detsamma. Kapitlet inleds dock med en kort beskrivning av de sju medverkande 
respondenterna.  
 
 
5.1. Medverkande respondenter   
 
I nedanstående tabell redovisas information om de sju respondenter som har deltagit i studien, 
med avseende på de faktorer som har legat till grund för urvalet.26 Variation har eftersträvats 
för samtliga faktorer, förutom när det gäller Övrigt ämne. Här var engelska ett villkor för 
respondenternas deltagande i studien. 
 
 
Tabell 1. Information om studiens respondenter.  
 

 
Respondent 

 

 
Modernt 

språk 

 
Övrigt 
ämne 

 
Skolform: 

Gymnasiet/
Högstadiet 

Antal år sedan 
avslutad 

lärarutbildning 

 
Utbildningsnivå 

 
 

1 Franska Engelska Gymnasiet Ca 20 
(Lgy70/Lpf94)27 

Lärarexamen 
 

2 Franska Engelska Gymnasiet 
 

Ca 15 
(Lpf 94) 

Lärarexamen 

3 Franska Engelska Högstadiet 34 
(Lgy70/Lgr 80)28 

Lärarexamen 
 

4 Tyska Engelska Högstadiet 29 
(Lgr 80) 

Lärarexamen 
 

5 Tyska Engelska Högstadiet Ca 15 
(Lpo 94) 

Lärarexamen 
 

6 Spanska Engelska Högstadiet 12 
(Lpo 94) 

Lärarexamen 
 

7 Spanska Engelska Gymnasiet 
 

Ej avslutad utb. 
(Lpf94) 

Ingen lärarexamen 

 
                                                
25 Ämnesplanen för moderna språk på gymnasiet ingår inte i Gy2011, utan redovisas i examensarbetet som en 
separat källa (Skolverket 2011b).  
26 Studiens urvalsfaktorer presenteras och motiveras i kapitlet Metod, avsnitt 4.2.  
27 I detta fall var det inte helt tydligt om läraren hade utbildats enligt Lgy70 eller Lpf94.  
28 Här är det inte helt klart huruvida läraren har utbildats enligt gymnasieskolans eller grundskolans läroplan.   
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Som tabellen på föregående sida visar uppnåddes en god spridning bland respondenterna 
gällande såväl undervisningsämne inom moderna språk (3+2+2)29 som skolform (3+4). När 
det gäller faktorn Antal år sedan avslutad lärarutbildning finns det en variation från 12 år och 
uppåt. Däremot är det ingen av respondenterna som har genomfört sin lärarutbildning utifrån 
2011 års läroplaner, vilket möjligen kan ses som en brist i sammanhanget. Samtidigt bör det 
poängteras att en lärare som har läst hela eller merparten av sin utbildning enligt 
Lgr11/Gy2011 är relativt nyutexaminerad och därför inte har hunnit arbeta aktivt med 
värdegrundsfrågor under någon längre tid. De konkreta exemplen från den egna 
undervisningen kan därför tänkas vara begränsade till antalet.  
 
Ser man slutligen till faktorn Utbildningsnivå så är det endast en av respondenterna som inte 
har någon lärarexamen. Däremot har denna person genomgått större delen av sin 
lärarutbildning med godkänt resultat och kan därför tänkas ha tillägnat sig merparten av 
utbildningens innehåll. Utbildningsnivå är därför den faktor där lägst grad av variation har 
uppnåtts och det kommer därför inte vara möjligt att dra några specifika slutsatser kring 
förhållandet mellan de medverkande lärarnas utbildningsnivå och deras syn på 
värdegrundsarbete i språkundervisningen. Å andra sidan bör det ur ett samhällsperspektiv ses 
som positivt att man som forskare stöter på svårigheter då man söker efter undervisande 
språklärare utan lärarutbildning.   
 
 
5.2. Kategorisering av respondenternas svar  
   
Härnäst följer en redovisning av de svar som har framkommit under samtalsintervjuerna. 
Svaren är sorterade i kategorier enligt de möjliga sätt att förhålla sig till relationen mellan 
utbildning och demokrati som har presenterats i tidigare kapitel, nämligen lärande om, genom 
och för demokrati, samt demokrati här och nu. Biesta inkluderar perspektivet om i lärande för 
demokrati, men här redovisas det under en egen rubrik. I Skolverkets beskrivning av de tre 
perspektiven om, genom och för presenteras dessa nämligen som en jämbördig treenighet. Det 
finns däremot inga vattentäta skott mellan kategorierna, utan ibland kommer en redogörelse 
som utgår ifrån ett specifikt perspektiv också att snudda vid ett annat. Som redan nämnts 
kommer varje kategori dessutom att kopplas till aktuella skrivningar i läroplanerna.  
 
Efter genomgången av samtliga kategorier avslutas kapitlet med en presentation av lärarnas 
jämförelser mellan moderna språk och engelska, i avseende på möjligheten att inkludera 
värdegrundsfrågor i språkundervisningen.  
 
 
5.3. Demokratiska kunskaper 
 
Innebörd 
 
Perspektivet lärande om demokrati och mänskliga rättigheter innebär att låta eleverna tillägna 
sig kunskaper om demokrati, vilket enligt Biesta ingår som en del i utbildning för demokrati 
(2007:746-747). Även Skolverket (2017b) ser elevens tillägnande av demokratiska kunskaper 

                                                
29 Kursplanen för moderna språk inkluderar som tidigare nämnts samtliga språk, förutom svenska, svenska som 
andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. Även modersmålsundervisning har sin egen 
kursplan. Det som huvudmannen är skyldig att erbjuda i grundskolan är två av de tre språken franska, tyska och 
spanska (Skolverket 2016).  



 

 23 

som ett viktigt steg i utvecklingen mot en demokratisk kompetens, av betydelse för framtidens 
demokratiska samhälle.  
 
 
Koppling till läroplanen  
 
I både grund- och gymnasieskolans läroplaner återfinns flera formuleringar som kan kopplas 
till perspektivet lärande om demokrati. I kapitlet "Övergripande mål och riktlinjer" i Lgr 11 
presenteras t.ex. följande kunskapsmål: "Skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället" (Lgr11 2016:13-14). I 
motsvarande kapitel i Gy2011 står det istället att skolan har ett ansvar att se till att varje elev 
"har kunskaper om de mänskliga rättigheterna" och "förutsättningar för att delta i 
demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv" (Gy2011:9-10).  
 
När det gäller perspektivet lärande om demokrati och mänskliga rättigheter finns det som sagt 
vissa ämnen som har ett större ansvar än andra. Skolverket lyfter här i första hand fram de 
samhällsorienterande ämnena (2017b). Det finns dock även skrivningar i kurs-, respektive 
ämnesplanen för moderna språk som skulle kunna kopplas till detta perspektiv. I redogörelsen 
för ämnets syfte på grundskolenivå återfinns t.ex. följande formulering: "Undervisningen i 
ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och 
kunskaper om omvärlden och sammanhang där språket används..." (Lgr11 2016:65). I 
ämnesplanen för moderna språk på gymnasiet lyfter man också fram elevernas utvecklade 
omvärldskunskaper som en målsättning för språkundervisningen, liksom "kunskaper om 
livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där 
språket används" (Skolverket 2011b). Dessa brett formulerade målsättningar ger 
uppenbarligen utrymme för tolkning. Det kan därför finnas en variation bland språklärare 
huruvida man väljer att koppla målsättningarna till kunskaper om demokratifrågor och 
mänskliga rättigheter. I nästkommande avsnitt presenteras hur studiens respondenter resonerar 
i denna fråga.    
 
 
Resultat från intervjuerna 
 
Ovanstående skrivningar från läroplanen knyter an till den del av språkundervisningen som 
brukar kallas realia, vilket enligt Nationalencyklopedin innefattar "fakta om konkreta ting i 
den omgivande verkligheten; särsk. i språkped. sammanhang i mots. till rent språkligt stoff" 
(Nationalencyklopedin, uppslagsord: "realia"). Inom realia kretsar alltså språkundervisningen 
kring själva målspråkslandet/-länderna, snarare än kring språket som sådant.  
 
Realia är det arbetsområde som i första hand lyftes fram av studiens respondenter då de under 
intervjun fick frågan om möjligheten att inkludera lärande om demokrati i undervisningen i 
moderna språk. Det är med andra ord inom detta område som man tänker sig att perspektivet 
möjligen skulle kunna inrymmas. Då respondenterna såg till sin egen språkundervisning 
konstaterade dock de flesta av dem att perspektivet nog berörs i viss utsträckning, men inte på 
ett djupgående plan eller som huvudfokus för undervisningen. Detta gällde både de 
intervjuade högstadie- och gymnasielärarna. Någon lärare berättade att man framförallt 
behandlar grundläggande fakta om målspråkslandet/-länderna, fakta som visserligen kan 
knyta an till demokratifrågor men på en relativt basal nivå (till exempel att landet ifråga har 
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presidentstyre). En annan respondent förklarade att det absolut skulle finnas tillfällen att 
fördjupa sig i demokratirelaterade frågor, men att det inte är en självklarhet att så sker. Flera 
av lärarna pekade på möjligheten till ämnesövergripande samarbeten med de 
samhällsorienterande ämnena, men ingen av dem hade hittills arbetat på det sättet. Här finns 
det också vissa praktiska svårigheter, vilket en av respondenterna poängterade, i och med att 
grupperna i moderna språk utgörs av elever från flera olika klasser. En annan lärare förklarade 
att ämnesövergripande samarbeten skulle innebära att "det blir mycket svenska på 
språklektionerna och då tycker vi att vi tappar lite tid" (respondent 6). Respondenten gav dock 
ingen mer detaljerad förklaring till varför den typen av arbetssätt per automatik skulle leda till 
ökad kommunikation på svenska. Här kan det också tilläggas att lärare enligt läroplanen har 
ansvar för att eleverna ges möjlighet till ämnesövergripande arbete, i grundskolan (Lgr11 
2016:14) såväl som på gymnasiet (Gy2011:11).   
 
Att eleverna i moderna språk har relativt begränsade språkkunskaper lyftes under flera av 
intervjuerna fram som en anledning till att realians innehåll får en tämligen enkel karaktär. I 
ämnesplanen för de moderna språken på gymnasiet står det nämligen skrivet att 
undervisningen "i allt väsentligt" ska ske på målspråket (Skolverket 2011b). Två av 
gymnasielärarna förklarade att det därför finns större möjligheter att beröra mer komplexa 
fenomen och företeelser inom de högre stegen. Detta framgår också av ämnesplanens centrala 
innehåll, där det finns en tydlig skillnad mellan steg 3 och steg 5 i avseende på 
realiaundervisningen. I steg 3 ska kommunikationen kretsa kring "[l]evnadssätt, sociala 
relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används" 
(Ibid.). I steg 5 har innehållet utökats och ska då behandla "[l]evnadsvillkor, attityder, 
värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika 
sammanhang och områden där språket används" (Ibid.). Dock var det endast en av de tre 
intervjuade gymnasielärarna som i nuläget bedrev undervisning på steg 5, och då med blott en 
elev. De konkreta exempel på innehåll som lärarna delade med sig av berörde därför i första 
hand språkundervisning på de lägre stegen.  
 
Att undervisningen ska bedrivas på målspråket är inte något som fastslås i grundskolans 
kursplan för moderna språk (Lgr 11). Dock finns det ändå högstadielärare i studien som har 
ambitionen att i klassrummet använda målspråket i största möjliga mån. Enligt lärarna i fråga 
begränsar denna målsättning deras möjligheter att lyfta mer komplexa frågor, såsom 
demokratins funktionssätt i olika länder.    
 
När det gäller lärande om demokrati är det i första hand en lärare (respondent 4) som avviker 
från de andra i sin syn på möjligheten att inkludera detta perspektiv i undervisningen. 
Respondenten, som undervisar i tyska på högstadiet, beskrev under intervjun att hen i sin 
undervisning lägger relativt stor vikt vid Tysklands historia och framförallt då utvecklingen 
från år 1945 och framåt. I denna lärares tyskagrupper tittar man bland annat på filmer som 
utspelar sig under DDR-tiden och för då också diskussioner om det dåvarande tyska 
samhället, liksom om hur det var att leva i landet på den tiden. Enligt läraren kommer man då 
naturligt in på frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, exempelvis yttrandefrihet.30 
Läraren förklarade att samtalsspråket i denna typ av undervisning varierar mellan tyska och 
svenska:  
 

                                                
30 Det tyska samhället under DDR-tiden lyfts alltså inte fram som ett demokratiskt idealsamhälle, namnet till 
trots (DDR står för Deutsche Demokratische Republik).  
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Om vi har sett en film i nian så försöker jag att ta det på tyska. Men sen kommer man till 
en punkt när innehållet blir viktigare än själva språket. När det handlar mer om att det är 
viktigt att de [eleverna] förstår hur det här landet fungerade och inte fungerade. Då tänker 
man att det kanske är viktigare att budskapet går fram än att man tvunget måste ta allting 
på tyska. För då blir de i vissa lägen stumma. Det vill man ju inte heller. Man vill att vi 
ska kunna prata och diskutera (respondent 4). 

 
Här framgår en tydlig skillnad mellan denna lärare och den andra av de intervjuade 
högstadielärarna som också undervisar i tyska. Den sistnämnda tillhör nämligen de 
respondenter som betonade målsättningen att i så hög grad som möjligt bedriva 
undervisningen på målspråket, och som därmed behandlar exempelvis Tysklands historia på 
en relativt basal nivå.  
 
Här kan det tilläggas att respondent 4 inte enbart väver in historia i sin tyskundervisning för 
att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Hen ser det också som ett sätt att höja vissa av 
elevernas motivation, i och med att de genom exempelvis filmerna kan inse att 
språkundervisning handlar om mer än grammatiska genomgångar. Språkinlärningen sätts då 
också in i en vidare kontext. Lärarens resonemang får stöd i följande formulering i 
grundskolans kursplan för moderna språk: "Undervisningen ska stimulera elevernas intresse 
för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper" (Lgr 11 2016:65).    
 
Utifrån de sju respondenternas resonemang kring frågan om möjligheten att koppla lärande 
om demokrati till språkundervisningen kan man konstatera att denna fråga inte har något 
entydigt svar. Det handlar nämligen om att man som lärare tvingas till en avvägning mellan 
språk och innehåll, mellan relativt ytliga samtal om grundläggande fenomen och mer 
djupgående diskussioner kring komplexa frågor.    
 
De sju intervjuerna visar inte på någon märkbar skillnad mellan de olika moderna språken när 
det gäller möjligheten att inkludera just perspektivet lärande om demokrati i 
språkundervisningen. Flertalet av lärarna förklarade att perspektivet får ett visst utrymme i 
undervisningen, men då på ett relativt ytligt plan. Det var som sagt en högstadielärare i tyska 
som särskilde sig från de övriga i detta sammanhang, vilket möjligen skulle kunna förklaras 
med att just Tyskland har en tämligen brokig historia med nära anknytning till 
demokratirelaterade frågor. Skillnaden skulle dock också kunna bero på den specifika lärarens 
egna intressen och personliga erfarenheter av att ha vistats i Tyskland under DDR-tiden, 
vilket hen själv också konstaterade. Den andra tyskläraren valde ju som sagt att inte lägga 
något större fokus på denna typ av historiska frågor.    
 
Av naturliga skäl fanns det en variation mellan språken när det gällde vilka konkreta exempel 
som lärarna lyfte fram under intervjuerna. I tyskundervisningen kan det, som redan nämnts, 
handla om historiska händelser (DDR-tiden, Berlinmuren och andra världskriget), men också 
om Tysklands politik idag. Lärarna brukar t.ex. berätta för eleverna att landet är indelat i 
förbundsländer, där varje delstat kan stifta egna lagar. Vidare pratar man om vem som är 
förbundskansler och ibland också om aktuella politiska händelser, till exempel då landet går 
till val. Båda de intervjuade tysklärarna har i första hand fokus på just Tyskland, och i 
betydligt lägre utsträckning på Europas andra tysktalande länder.  
 
Även i franskundervisningen tar man upp viktiga politiska begivenheter, såsom presidentval. 
En av lärarna på gymnasiet nämnde också den franska revolutionen, och att hen i det 
sammanhanget brukar föra in diskussionen på rättvisefrågor. Vidare präglas undervisningen 
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av det faktum att den franskspråkiga delen av världen inkluderar många länder, vilka 
sinsemellan uppvisar relativt stora variationer. Franskläraren på högstadiet beskrev till 
exempel att hen brukar förklara orsakerna bakom den franskspråkiga världens utbredning för 
sina elever och därmed blir kolonialismen ett givet samtalsämne i undervisningen.  En annan 
lärare berättade att hen brukar låta sina gymnasieelever få titta på filmklipp, som till exempel 
visar hur barn i olika fransktalande länder tar sig till skolan. Därigenom kan eleverna få 
inblick i hur stora skillnaderna kan vara mellan fattiga och rika länder och enligt läraren har 
man då också möjlighet att beröra frågor om mänskliga rättigheter. Denna typ av 
undervisning kan sägas knyta an till lärande för demokrati, där förmåga till perspektivbyte är 
en central aspekt. Den diskussionen kommer dock i huvudsak att föras i avsnittet 
"Demokratiska medborgare".  
 
Skillnader i avseende på mänskliga rättigheter mellan olika länder är också något som kan 
diskuteras i spanskundervisningen, enligt den intervjuade gymnasieläraren i detta ämne. Hen 
förklarade att man till exempel kan komma in på hur olika spansktalande samhällen fungerar, 
men också göra jämförelser med det svenska samhället. Högstadieläraren i spanska berättade i 
sin tur att hen, genom en realiatext om Mexiko, brukar lyfta det faktum att många mexikaner 
strävar efter att flytta till USA. Läraren brukar då också i korta drag beskriva livssituationen 
för de mexikanska medborgarna och möjliga orsaker till att man vill lämna landet.  
 
"Det finns ingen bok som jag har kikat i som ens tar upp att man har president i Frankrike". 
Så besvarade respondent 1 frågan om huruvida de läromedel som hen använder i sin 
franskundervisning på något sätt behandlar perspektivet lärande om demokrati och mänskliga 
rättigheter. Som svaret antyder ansåg alltså denna gymnasielärare att perspektivet inte alls 
förekom i läroböckerna. Hens erfarenhet är dock inte helt representativ för respondentgruppen 
som helhet, då den andra franskläraren på gymnasiet menade att läromedlen i franska kommer 
in på både politik och andra samhällsfrågor. Generellt var dock uppfattningen att böckernas 
texter i huvudsak kretsar kring andra frågor än demokrati och mänskliga rättigheter och att 
man får komplettera med annat material om sådant ska diskuteras.  
 
 
5.4. Demokratiska arbetssätt  
 
Innebörd 
 
Nästa perspektiv som ska fungera som utgångspunkt för redovisningen av respondenternas 
intervjusvar är lärande genom demokrati och mänskliga rättigheter, vilket enligt såväl Biesta 
(2007:747) som Skolverket (2017b) handlar om att skolan ska genomsyras av ett demokratiskt 
arbetssätt. Biesta förklarar också att lärande genom demokrati ofta anses som det viktigaste 
tillvägagångssättet för att uppnå lärande för demokrati, det vill säga demokratisk kompetens 
för framtiden (2007:747).  
 
När det gäller lärares förhållningssätt till demokratiska arbetsmetoder i skolan står följande att 
läsa på Skolverkets hemsida:  
 

Vuxna i förskola och skola är förebilder vars förhållningssätt påverkar barn och elevers 
förståelse och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Ett öppet tillitsfullt 
klassrumsklimat är en nyckel till ett framgångsrikt värdegrundsarbete med demokrati och 
mänskliga rättigheter (2017b). 
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Det är således uppenbart att lärarna har en viktig roll att spela i detta sammanhang. De 
språklärare som deltog i studien tillfrågades därför om möjligheten att i moderna språk 
inkludera demokratiska arbetssätt, det vill säga att göra eleverna delaktiga i undervisningen 
och låta dem få reellt inflytande över dess utformning. Detta var alltså ett sätt att konkretisera 
lärande genom demokrati och mänskliga rättigheter.  
 
 
Koppling till läroplanen 
 
Att verksamheten inom den svenska skolan ska präglas av demokratiska metoder framgår 
med all önskvärd tydlighet redan i läroplanernas första kapitel. I Lgr 11 står följande att läsa: 
"Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet" (Lgr 11 2016:8). En snarlik formulering 
återfinns också i gymnasieskolans läroplan (Gy2011:6). Skrivningen kan tolkas som att 
lärande om demokrati och mänskliga rättigheter inte räcker som enda tillvägagångssätt för att 
eleverna ska utveckla en demokratisk kompetens (för framtiden). Även lärande genom 
demokrati är ett betydelsefullt perspektiv i detta sammanhang.  
 
När det gäller kurs- respektive ämnesplanen för moderna språk finns det ingen specifik 
skrivning om att undervisningen ska bedrivas på ett demokratiskt sätt. Däremot står det i de 
två styrdokumenten att eleverna ska få möjlighet att "sätta innehållet i relation till egna 
erfarenheter och kunskaper" (Skolverket 2011b), respektive "utveckla förmågan att sätta 
innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen" (Lgr 11 2016:65). Detta 
kan tolkas som att undervisningen ska utgå ifrån elevernas egna perspektiv och att de 
därigenom ges möjlighet att påverka dess utformning. I formuleringarna går det också att läsa 
in att eleverna ska få chans att göra jämförelser mellan sin egen kultur och målspråkslandets/-
ländernas, något som kommer att diskuteras vidare i avsnittet "Demokratiska medborgare".  
 
 
Resultat från intervjuerna 
 
Bland de sju lärare som har intervjuats inom ramen för examensarbetet fanns det de som 
poängterade att demokratiska arbetssätt är möjliga att applicera inom alla 
undervisningsämnen och så också i moderna språk. Respondent 6 betonade vikten av att 
eleverna upplever språkundervisningen som lustfylld, medan respondent 1 förklarade att hen i 
sin undervisning kontinuerligt strävar efter att eleverna ska känna sig delaktiga. Vid kursstart 
brukar denna lärare därför låta eleverna skriva ner sina förväntningar på kursen och sedan 
också göra regelbundna utvärderingar under kursens gång. Hen underströk dessutom 
betydelsen av en god kommunikation i klassrummet, så att man närsomhelst kan lyfta frågor 
om kursens struktur och innehåll.  
 
Flera av lärarna förklarade att man inom moderna språk givetvis måste arbeta med samtliga 
språkrelaterade förmågor31, men att det finns utrymme för variation när det gäller hur man 
väljer att ta sig an dem. Om eleverna ska genomföra uppgifter kan de till exempel få välja om 
de ska arbeta enskilt eller i grupp och de kan också ha möjlighet att påverka hur ett arbete ska 
redovisas. Två av de tre gymnasielärarna förklarade dessutom att man som lärare måste vara 
                                                
31 I moderna språk är undervisningen till stor del fokuserad på följande kommunikativa förmågor: lyssna och 
läsa (reception), tala och skriva (produktion), samt samtala (interaktion) (Lgr11 2016:65-67).  
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lyhörd inför hur eleverna upplever sin arbetsbelastning rent generellt. Detta var inte något 
som togs upp av de lärare som undervisar på högstadiet, vilket skulle kunna bero på att 
eleverna på gymnasienivå som regel har en tyngre studiebörda.  
 
Bland de sju intervjuade lärarna var det två stycken som särskilde sig från övriga respondenter 
i sin syn på demokratiska arbetsmetoder i språkundervisningen. Den ena av dessa två 
förklarade att det säkerligen finns utrymme för elevinflytande i klassrummet, men att hen inte 
arbetar med det på ett medvetet sätt: "Det finns ju lärare som är jättemålmedvetna och 
strukturerade i det här demokratiska arbetssättet, men det är inte jag" (respondent 4). Däremot 
beskrev läraren att hen i vissa lägen frågar eleverna om vilka texter de skulle vilja läsa eller 
vad eleverna skulle tycka vara roligt att arbeta med.  
 
Den andra respondenten som utmärkte sig i detta sammanhang hade tidigare arbetat relativt 
konsekvent med elevinflytande, genom att hen i början av terminen lät eleverna titta igenom 
läroböckerna och tala om vad de tyckte verkade intressant att jobba med. Läraren fann det 
dock svårhanterligt att ta hänsyn till allas olika viljor och valde därför att gå ifrån det 
arbetssättet - en förändring som enligt läraren själv inte har gett upphov till negativa 
reaktioner från elevernas håll: "Jag tycker inte att det är ett problem, eleverna tar det ganska 
bra och litar på att jag är professionell" (respondent 5). Båda de två sistnämnda lärarna 
undervisar i tyska, men detta torde snarare bero på slumpen än att det skulle finnas ett 
samband mellan undervisningsspråk och grad av elevinflytande.     
 
Det som däremot kan vara värt att nämna när det gäller de olika moderna språken är att 
utrymmet för elevinflytande kan påverkas av elevgruppernas storlek. Den intervjuade 
högstadieläraren i franska förklarade att hens franskagrupper är så små att de "blir som en 
liten familj" (respondent 3). I grupperna kan de därför kontinuerligt föra en dialog om 
undervisningens upplägg och läraren har också stora möjligheter att tillmötesgå elevernas 
önskemål om aktiviteter.  
 
Även högstadieläraren i spanska refererade till gruppernas storlek då frågan om demokratiska 
arbetssätt kom på tal. I detta fall handlar det emellertid om att läraren har ett stort antal elever 
i sina spanskagrupper, vilket hen menade begränsar möjligheten att tillgodose elevernas 
förslag på hur undervisningen ska utformas. Om det finns en variation mellan de olika 
moderna språken när det gäller antalet elever i klassrummet, skulle detta med andra ord också 
kunna leda till skillnader i graden av elevinflytande.  
 
Även de lärare som under intervjuerna sade sig arbeta medvetet med demokratiska metoder 
konstaterade att det finns tillfällen då undervisningen blir mer styrd. Det handlar då 
framförallt om moment som ses som obligatoriska att inkludera, såsom genomgångar i 
grammatik. Någon lärare påpekade dessutom att det är mycket som ska hinnas med i 
språkundervisningen, vilket i sig begränsar möjligheten att låta eleverna välja fritt. Läraren 
tycks alltså i detta sammanhang uppleva att hen tvingas välja mellan kunskapsförmedling och 
värdegrundsarbete, vilket speglar Fritzéns (2003:68) tidigare nämnda konstaterande om den 
traditionella motsättningen mellan skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. Fritzén menar ju 
dock att denna motsättning kan överbryggas, vilket diskuteras vidare i avsnitt 6.2.32  
 

                                                
32 Fritzéns artikel "Ämneskunnande och demokratisk kompetens - en integrerad helhet?" (2003) diskuteras i 
avsnitt 3.3.  
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Vidare tycks språkundervisningen bli relativt styrd då man arbetar i läroböckerna, vilka i 
mycket liten utsträckning uppmuntrar till elevinflytande och delaktighet. Det sistnämnda var 
samtliga sju lärare rörande överens om.  
 
Avslutningsvis kan det vara värt att lyfta fram en klassrumsepisod som gymnasieläraren i 
spanska återgav under sin intervju, och som kan kopplas till frågan om elevinflytande och 
delaktighet. Det läraren berättade var att hen en gång hade haft en elev som under 
spanskalektionen hade ifrågasätt poängen med den arbetsuppgift som klassen arbetade med 
just då. En annan elev förekom lärarens svar och uppmanade kompisen att inte fundera kring 
detta, utan att istället slutföra sin uppgift. Läraren valde dock att direkt ta en diskussion i 
klassen om orsakerna till arbetsuppgiften, eftersom att det är "utvecklande att diskutera varför 
och hur man gör saker" (respondent 7). Hens sätt att agera ligger väl i linje med något som 
Ulrika Tornberg lyfter fram som väsentligt i boken Språkdidaktik (2015:93-94), nämligen att 
lärare och elever tillsammans bör diskutera undervisningens mål och att eleverna bör ges 
möjlighet att reflektera kring dessa utifrån sitt eget perspektiv. Som tidigare konstaterats är 
det denna typ av kommunikation som Tornberg, med hänvisning till Habermas, hävdar kan 
skapa möjligheter för demokrati i klassrummet.    
 
 
5.5. Demokratiska medborgare 
 
Innebörd 
 
Det tredje perspektiv som de medverkande respondenternas svar ska filtreras igenom är 
lärande för demokrati och mänskliga rättigheter. Detta perspektiv syftar på ett lärande för 
framtiden, dvs. att eleverna ska utveckla sin demokratiska kompetens för att längre fram i 
livet kunna delta aktivt i det demokratiska samhället (Skolverket 2017b).33 Som redan 
konstaterats är lärande om och genom demokrati och mänskliga rättigheter betydelsefulla 
tillvägagångssätt för att utveckla denna kompetens (Biesta 2007:743 och Skolverket 2017b).   
 
Enligt Biesta (2007:746-747) handlar lärande för demokrati och mänskliga rättigheter alltså 
om att eleverna34 ska tillägna sig kunskaper om demokrati, men också utveckla demokratiska 
färdigheter och värderingar. Skolverket är något mer konkret i sin presentation av 
perspektivet och lyfter t.ex. fram att eleverna ska få chans att träna sin kommunikativa 
förmåga, liksom sitt kritiska tänkande och sin förmåga till reflektion. Vidare ska de ges 
möjlighet att "öva sig i att argumentera, lyssna, sätta sig in i någon annans perspektiv, visa 
förståelse och empati, diskutera och debattera" (2017b). 
 
 
Koppling till läroplanen 
 
Perspektivet Lärande för demokrati och mänskliga rättigheter återspeglas på flera ställen i 
läroplanerna, både i de inledande kapitlen och i kurs- respektive ämnesplanen för moderna 

                                                
33 Som Fritzén (2003:79) konstaterar är den demokratiska kompetensen svårare att mäta och bedöma än 
traditionella kunskaper, givet dess högre grad av komplexitet (se teorikapitlet). Att det dessutom handlar om att 
uttala sig om elevernas framtida kompetens bidrar onekligen till denna komplexitet.  
34 I texten skriver Biesta "children - and 'newcomers' more generally" (2007:746). Det framgår inte specifikt vad 
"newcomers" innebär, men i den på svenska publicerade artikeln "Demokrati - ett problem för utbildning eller ett 
utbildningsproblem" (Biesta 2003:62) är ordet översatt till "nykomlingar". 
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språk. I värdegrundstexten anges t.ex. att "[u]tbildningen ska förmedla och förankra respekt 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på" (Lgr11 2016:7, Gy2011:5), liksom att "[s]kolan ska främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse" (Ibid). Dessutom betonas vikten av 
ett internationellt perspektiv på undervisningen, för att eleverna ska utveckla en förmåga att 
"kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell 
solidaritet" (Lgr11 2016:9, Gy2011:7). I dessa formuleringar kan en koppling skönjas till flera 
av de förmågor som enligt Skolverket utgör målet för det aktuella värdegrundsperspektivet, 
såsom förståelse, empati och förmåga att sätta sig in i andra människors perspektiv.     
 
I kapitlet "Övergripande mål och riktlinjer" i Lgr11 återfinns bl.a. en skrivning om att 
eleverna ska ges chans att utveckla ett kritiskt tänkande, liksom att de ska få möjlighet att lära 
sig att kommunicera på något ytterligare främmande språk utöver engelska (Lgr11 2016:13)35. 
Den kommunikativa förmågan betonas givetvis också i kurs-, respektive ämnesplanen för 
moderna språk, där man även inkluderar flera av de andra nämnda förmågorna (exempelvis 
förståelse och förmåga till perspektivbyte). Redan i det inledande avsnittet i grundskolans 
kursplan fastslås t.ex. att "kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade 
möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva" (Ibid.:65)36 och lite 
längre ner i texten, där de ämnesspecifika förmågorna listas, anges att eleverna "ska ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och 
kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används" (Ibid.).37  
 
Ovanstående redogörelse visar på en solid förankring i läroplanerna för perspektivet Lärande 
för demokrati och mänskliga rättigheter. Hur perspektivet kan ta sig uttryck i faktisk 
undervisning framgår dock inte av läroplanen, utan detta kommer nu att diskuteras med 
utgångspunkt i de sju intervjuer med lärare i moderna språk som har genomförts inom ramen 
för examensarbetet.  
 
 
Resultat från intervjuerna 
 
De sju språklärarna har alltså tillfrågats om möjligheten att inkludera perspektivet Lärande för 
demokrati och mänskliga rättigheter i undervisningen i moderna språk. Frågan förtydligades 
genom hänvisning till Skolverkets (2017b) konkretisering av perspektivet, där utvecklingen 
av elevernas demokratiska kompetens är det som betonas.  
 
När det gäller möjligheten för eleverna i moderna språk att träna upp sin förmåga att 
argumentera och diskutera på målspråket hade de tre gymnasielärarna i princip samma 
inställning. De menade att det är först på steg 4 som eleverna har nått en sådan språklig nivå 
att de kan börja arbeta med argumenterande uttryck och fraser.38 Detta sker enligt respondent 

                                                
35 De moderna språken lyfts inte fram på motsvarande sätt i Gy2011, men däremot framhålls i kapitlet "Skolans 
värdegrund och uppgifter" (Gy2011:7) att eleverna ska få träna sitt kritiska tänkande och sin kommunikativa 
förmåga.  
36 En snarlik formulering återfinns i ämnesplanen för moderna språk (Skolverket 2011b).  
37 Enligt gymnasieskolans ämnesplan för moderna språk ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin "[f]örmåga 
att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 
områden där språket används" (Skolverket 2011b). Här betonas alltså inte enbart reflektion, utan också 
diskussion.  
38 Moderna språk steg 3 är den första kursen som eleverna läser på gymnasiet, under förutsättning att de 
fortsätter med samma språk som de har studerat på högstadiet (Skolverket 2011b).   
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2 främst muntligen, efter att läraren har försett eleverna med "ett litet bibliotek av 
argumenterande meningar". Utgångspunkt för diskussionen kan t.ex. vara en lärobokstext 
eller en nyhetssändning som man tillsammans har tagit del av.  
 
De medverkande högstadielärarna förklarade att det på grund av elevernas begränsade 
kunskaper i målspråket är svårt att arbeta med argumentation och diskussion i 
språkundervisningen. Någon respondent berättade att man möjligen kan införa 
argumentationsuppgifter i årskurs 9, men då på en mycket basal nivå.  
 
Lärarnas svar visar alltså att det framför allt är på de högre stegen i moderna språk som det är 
möjligt för eleverna att öva upp sin argumentations- och diskussionsförmåga. Däremot tränas 
givetvis deras kommunikativa förmåga på andra sätt redan från start, eftersom denna går som 
en röd tråd genom de språkrelaterade förmågor39 som enligt flertalet lärare utgör 
undervisningens främsta fokus.   
 
När det gällde perspektivet Lärande för demokrati och mänskliga rättigheter kretsade 
samtalsintervjuerna också kring möjligheten för eleverna att i språkundervisningen utveckla 
sin förmåga till perspektivbyte, liksom att få en ökad förståelse för andra människors 
livssituation. Här gav samtliga lärare flera konkreta exempel från sin undervisning i moderna 
språk, vilka ofta handlade om att man på olika sätt arbetar med jämförelser mellan Sverige 
och målspråkslandet/-länderna. Respondent 7 uttryckte sig på följande sätt: "Genom att 
eleverna möter andra länders kulturella företeelser får de också chans att ifrågasätta sin egen 
kultur. Oftast blir det ju den som man jämför med". Denna typ av jämförelser har en 
förankring i såväl kurs- som ämnesplanen för moderna språk, genom skrivningar om att 
eleverna ska "få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper" (Skolverket 
2011b), respektive "utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, 
livsvillkor och intressen" (Lgr11 2016:65). Flera av lärarna beskrev att man i detta 
sammanhang som regel utgår ifrån ett ungdomsperspektiv, vilket även det ligger i linje med 
nämnda formuleringar.  
 
Respondent 2, gymnasielärare i franska, berättade t.ex. att de i steg 4 arbetar med den 
fransktalande delen av Nordafrika och att de då brukar titta på en film från UR som handlar 
om ungdomar i Tunisien. Utifrån den filmen kan klassen sedan diskutera kulturella skillnader 
och likheter mellan Sverige och Tunisien, med avseende på frågor som eleverna själva kan 
relatera till. Denna lärare nämnde också att hen i sin undervisning brukar jämföra det franska 
skolsystemet med det svenska, medan respondent 1 som tidigare nämnts brukar samtala med 
sina franskelever kring temat Min väg till skolan och då visa på likheter och skillnader mellan 
Sverige och olika fransktalande länder.  
 
Två av respondenterna, 5 och 6, påpekade att förmågan till perspektivbyte kan tränas i många 
olika sammanhang inom undervisningen i moderna språk. Innehållet behöver alltså inte ha 
koppling till exempelvis frågor om demokrati och mänskliga rättigheter. Respondent 5, 
högstadielärare i tyska, resonerade på följande sätt: "Sen tänker jag att alltid när du lär dig 
språk, så lär du ju dig också kultur. Då öppnar du ju ögonen jättemycket". Respondenten 
fortsatte med att förklara att elevernas vyer kan vidgas även då hen i sin tyskundervisning tar 
upp t.ex. skillnader i julfirande mellan Sverige och de tysktalande länderna, eller då man i 
klassen diskuterar hur människor i olika länder hälsar eller uttrycker sig i telefon. Respondent 
6, som undervisar i spanska på högstadiet, beskrev i sin tur hur hen rent konkret brukar arbeta 
                                                
39 Se fotnot 31.  
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för att eleverna ska lära sig att byta perspektiv och sätta sig in i andra människors 
livssituation. Enligt läraren kan utgångspunkten vara t.ex. en text eller ett filmklipp om unga 
människor i spansktalande länder och därefter förs följande typ av samtal med eleverna:  
 

Såhär är det att fylla 15 i ett land i Sydamerika. Det är en jättestor grej. Titta vad som 
händer här. Tjejerna ska ta på sig värsta klänningarna, vad hade ni tyckt om det? Bara för 
att fira att man blir vuxen. Pojkarna ska göra det här, hur skulle det fungera här i Sverige? 
(respondent 6)  

 
Spanskläraren förklarade att dessa samtal med eleverna som regel förs på svenska, men att 
diskussionen ändå blir unik för spanskämnet i och med att den på ett tydligt sätt utgår ifrån 
undervisningsinnehållet som då är språkspecifikt. Här kan det återigen vara värt att belysa 
språklärares möjliga dilemma när det gäller huruvida man ständigt bör prioritera 
språkfärdighetsträning, det vill säga kommunikation på målspråket, eller om själva innehållet 
i vissa sammanhang kan ge fog för diskussioner på svenska. Som tidigare nämnts finns båda 
synsätten representerade bland de intervjuade lärarna i denna studie.  
 
Den undervisning som spanskläraren beskriver bör kunna anses präglad av ett dialogiskt 
synsätt, vilket som sagt ska kunna ge eleverna förutsättningar att utveckla en generell 
interkulturell kompetens (jfr Forsman, Björklund och Sjöholm 2011:231). Samtidigt medgav 
läraren att de diskussioner som hen beskrev inte brukar bli särskilt djupgående, utan att man 
mestadels "skrapar på ytan" då man jämför livssituationen för ungdomar i olika länder. 
Läraren förklarade vidare att det absolut finns möjlighet till större arbeten kring 
värdegrundsrelaterade frågor inom spanskundervisningen, men att hen upplever tidsbristen 
som begränsande i sammanhanget.  
 
Tidsaspekten nämndes också av respondent 2, som är gymnasielärare i franska och som bland 
annat brukar använda läromedlen som utgångspunkt för diskussioner i klassrummet kring 
fördomar och förutfattade meningar. Diskussionernas omfattning styrs då dels av 
elevgruppernas intressen och dels av den tid man har till sitt förfogande.  
 
I samband med diskussionen om tidsaspektens betydelse för språkundervisningens innehåll är 
det lämpligt att referera till Forsman, Björklund och Sjöholm, vilka har författat 
antologikapitlet "Språkdidaktik för ett föränderligt samhälle" (2011). Dessa författare medger 
att man som språklärare kan uppleva att undervisningens språkfärdighetsrelaterade aspekter 
upptar så pass mycket tid, att det inte finns så stort utrymme för arbete med värdegrundsfrågor 
(2011:229). Med detta konstaterande som utgångspunkt diskuterar sedan författarna vilka 
förutsättningar som finns för att inkludera även demokratirelaterade aspekter i 
språkundervisningen, och att därmed ge eleverna möjlighet att utveckla en generell 
interkulturell kompetens:   
 

Det gäller för lärarna att hitta balansen mellan lärarstyrt och elevcentrerat, mellan att 
fokusera faktakunskaper och mer generella kompetenser, både med fokus på den 
språkliga och den kulturella dimensionen. Och egentligen är det inte fråga om en balans, 
utan om en integrering av olika element i en undervisning där fakta placeras i ett 
betydelsebärande sammanhang, en undervisning som fokuserar både kunskaps- och 
demokratiuppdraget (Ibid.:232).  

 
Vidare förklarar författarna att den begränsade tid som står till språklärarens förfogande 
givetvis leder till att prioriteringar måste göras. Gamla undervisningsstrukturer och etablerade 
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didaktiska principer kan då behöva ses över, i syfte att skapa förutsättningar för ett mer 
holistiskt angreppssätt (Ibid.:236).    
 
I och med detta tredje avsnitt omfattar nu analysen samtliga tre perspektiv som enligt 
Skolverket (2017b) ska ligga till grund för skolans värdegrundsarbete, dvs. lärande om, 
genom och för demokrati och mänskliga rättigheter. I Biestas mening finns det dock, som 
sagt, ytterligare ett sätt att förhålla sig till relationen mellan utbildning och demokrati 
(2007:742-743), nämligen det som här benämns demokrati här och nu. Detta synsätt utgör 
utgångspunkt för det nästkommande avsnittet.   
 
 
5.6. Demokrati här och nu  
 
Innebörd  
 
Som tidigare nämnts är Biesta kritisk till det faktum att både lärande för (inklusive om) och 
genom demokrati handlar om att förbereda individer inför framtiden och om att förse dem 
med vissa specifika egenskaper. Det alternativa synsätt som han föreslår, med stöd i idéer 
framförda av filosofen Hannah Arendt, är istället förankrat i nutid och fokuserar på individers 
handlande snarare än på deras egenskaper (Biesta 2007:753-757).    
 
I avhandlingen Demokratiuppdrag i förskolan använder Ribaeus (2014:36) beteckningen 
demokrati här och nu för att beskriva Biestas alternativa perspektiv. Enligt Ribaeus kan detta 
synsätt ta sig uttryck genom att lärare i sin praktik tillvaratar alla de tillfällen som möjliggör 
demokrati, och att de därmed också bemöter de eventuella initiativ som kommer ifrån barnen: 
"Om demokratiutbildning inte längre bara syftar till att göra om och utbilda barn till blivande 
demokratiska samhällsmedborgare så kan vi öppna upp för barns handlande och varande här 
och nu" (Ibid.). Med Ribaeus konkretisering av perspektivet som utgångspunkt har studiens 
deltagande språklärare därför tillfrågats om huruvida deras elever brukar ta initiativ till 
aktiviteter inom undervisningen i moderna språk. Lärarna fick då också besvara på vilket sätt 
som de bemöter dessa initiativ, liksom vilka möjligheter de har att tillmötesgå elevernas 
önskemål. Demokrati här och nu utgjorde dock inget separat tema i intervjuguiden, utan detta 
perspektiv berördes i samband med samtalet om demokratiska arbetssätt (Lärande genom 
demokrati).   
 
Innan analysen av de sju genomförda intervjuerna tar vid, följer först en redogörelse för den 
möjliga kopplingen mellan det aktuella synsättet och läroplanernas skrivningar.  
 
 
Koppling till läroplanen 
 
Det är inte helt enkelt att finna formuleringar i läroplanerna som kan sägas motsvara 
perspektivet Demokrati här och nu. Elevinflytande och delaktighet berörs visserligen vid 
återkommande tillfällen i dessa styrdokument, men skrivningarna är då som regel fokuserade 
på förberedelser inför elevernas framtida deltagande i samhällslivet (se t.ex. Lgr11 2016:8). 
Den formulering som möjligen skulle kunna kopplas till det aktuella perspektivet återfinns 
under rubriken "Elevernas ansvar och inflytande" i kapitlet "Övergripande mål och riktlinjer". 
Som rubriken antyder kretsar detta avsnitt kring elevinflytande inom skolverksamheten och 
där fastslås bland annat följande: "Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor 
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som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen (Lgr11 2016:15, 
Gy2011:12). Nyckelordet här är initiativ, vilket betonas av Ribaeus, och som också kan 
knytas till Biestas och Arendts fokus på handlande när det gäller den demokratiska 
subjektiviteten. Skrivningen kan med andra ord sägas förespråka att eleverna, inom ramen för 
utbildningen, ska ges möjlighet att agera och därmed vara demokratiska personer (jfr Biesta 
2007:759-760). 
 
 
Resultat från intervjuerna  
 
När det gällde frågan om initiativtagande i klassrummet menade flertalet av de intervjuade 
lärarna i moderna språk att initiativ till aktiviteter kan komma från både deras och elevernas 
håll. En lärare påpekade dock att elevernas initiativförmåga varierar mellan olika 
undervisningsgrupper: "En del har idéer, men andra väntar på att jag ska hitta på allt" 
(respondent 4).  
 
Även om det alltså kommer en del förslag från eleverna i moderna språk på hur 
undervisningen ska utformas, ansåg respondenterna att det i första hand är de själva som 
erbjuder eleverna valmöjligheter. Detta innebär att det är läraren som lägger fram ett antal 
förslag på aktiviteter, vilka eleverna sedan får välja bland. Att man som lärare använder sig av 
detta upplägg kan bero på att man då har möjlighet att styra språkundervisningen i önskad 
riktning, samtidigt som man ger visst utrymme för elevinflytande. Det kan dock också ha sin 
orsak i bristande engagemang från elevernas sida. Respondent 2 förklarade: "Det är nog jag 
som gör upplägget. Min erfarenhet är att elever inte alltid vill så mycket själva. 'Bestäm du'. 
Det är inte alltid så lätt att få till elevinflytande".  
 
Flera av lärarna påpekade att det stundtals är knepigt att tillmötesgå elevernas önskemål inom 
undervisningen i moderna språk. En högstadielärare i tyska berättade t.ex. att hens elever 
ibland föreslår att de ska få skriva arbeten, eftersom att det är ett arbetssätt som de är vana vid 
från andra ämnen. Enligt läraren är detta möjligt inom t.ex. realia, men däremot kan det vara 
svårt att få till ett bra upplägg på grund av elevernas relativt begränsade tyskakunskaper. 
Samma sak gäller med elevernas önskemål om att få titta på film i språkundervisningen, 
vilket flera av lärarna angav som det vanligaste förslaget som kommer från elevernas håll. 
Även i detta fall är det just elevernas begränsade språkkunskaper som kan göra det svårt att 
låta deras initiativ få genomslag, något som lyftes fram av den andra högstadieläraren i tyska: 
 

Det eleverna säger är 'Kan vi inte titta mer på film?', men jag vet ju att det inte finns några 
tyska filmer som är på den nivån att de kan förstå det. Så det är inte alltid så lätt att 
tillgodose det de önskar (respondent 5).  
  

Även om man skulle välja att visa filmer som är textade på svenska kan det fortfarande vara 
svårt att hitta material som ligger på rätt nivå rent innehållsmässigt. Detta konstaterades av 
respondent 4, som tillsammans med sina elever i årskurs 8 har tittat på en serie som utspelar 
sig under DDR-tiden i Tyskland. Enligt läraren var innehållet definitivt relevant ur 
undervisningssynpunkt, men hen var ändå fundersam över om serien lämpade sig att visa för 
elever på högstadiet.  
 
För att sammanfatta avsnittet så finns det alltså visst utrymme för demokrati här och nu inom 
undervisningen i moderna språk, om man med detta menar att eleverna ges möjlighet att ta 
initiativ som följs upp och eventuellt också tillmötesgås av läraren. Samtidigt förutsätter detta 
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en handlingskraft hos eleverna, liksom att de förslag som framförs är förenliga med elevernas 
språkliga förmåga och undervisningens målsättningar.   
 
 
5.7. Moderna språk kontra engelska  
 
Detta examensarbete har i första hand fokus på moderna språk, men i viss mån även på 
undervisningsämnet engelska. En avsikt med arbetet har nämligen varit att undersöka 
huruvida undervisningen i moderna språk kan bidra med andra aspekter till 
värdegrundsarbetet, utöver dem som eleverna möter under engelsklektionerna. Anledningen 
till denna jämförelse är att engelska är ett kärnämne som samtliga elever läser, medan de 
moderna språken ryms inom ramen för språkval. Efter avslutad skoltid finns det alltså elever 
som har tillägnat sig kunskaper i två eller fler främmande språk, medan andra enbart har 
engelska med sig i bagaget. Erik Cardelús beskriver dessutom i sin doktorsavhandling en 
generell utveckling som innebär att flerspråkigheten både i Sverige och i andra länder 
minskar, på grund av att engelskan ensidigt lyfts fram som tillräcklig språkkompetens "för de 
allra flesta behov" (2016:21).  
 
Som tidigare nämnts har språkundervisningen förändrats över tid, från att i princip 
uteslutande ha utgått ifrån ett kunskapsuppdrag till att också omfatta skolans 
demokratiuppdrag (Forsman, Björklund och Sjöholm 2011:223). Behovet av att lära sig språk 
kan således diskuteras ur såväl ett kunskaps- som ett demokratiperspektiv. Dessa två 
perspektiv kan då också fungera som utgångspunkt för en diskussion om hur många språk 
som en elev bör studera i skolan. Att detta är en diskussion som pågår framgår t.ex. av en 
krönika publicerad i Svenska Dagbladet, med titeln "Det är engelskans fel att vi inte kan 
spanska" (Josephson 2015). Krönikör Olle Josephson lägger fram tre argument för varför man 
bör studera moderna språk, varav två är kunskapsrelaterade och det tredje är 
demokratirelaterat. Detta tredje argument kallas av Josephson för "det humanistiska 
argumentet" och lyder som följer: "Vi begriper vår svenska kultur och den internationellt 
anglosaxiska. Har vi språkliga redskap att tränga in i en tredje, minst fördubblas perspektiven 
på mänskligt tänkande och beteende" (Ibid.). Argumentet har en tydlig koppling till 
värdegrundsperspektivet Lärande för demokrati, vilket inkluderar bland annat förmåga till 
perspektivbyte.40 
 
Givet examensarbetets syfte var det alltså de demokratirelaterade aspekterna av 
undervisningen som låg till grund för respondenternas jämförelser mellan moderna språk och 
engelska. Det är därmed skolans värdegrundsarbete som står i fokus även i detta kapitel.  
 
 
Jämförelse med engelskans kurs-/ämnesplan  
 
En genomläsning av grundskolans kursplan och gymnasieskolans ämnesplan för engelska, 
visar på flera likheter mellan dessa styrdokument och de moderna språkens dito. Detta gäller 
bland annat de skrivningar som har anknytning till skolans demokratiuppdrag, där det inte 
tycks förekomma några egentliga skillnader alls. Nedan följer ett antal exempel på sådana 
identiska eller snarlika formuleringar, plockade ifrån kursplanerna (tabell 2) respektive 
ämnesplanerna (tabell 3).  
 
                                                
40 Lärande för demokrati diskuteras i avsnitt 5.5. 
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Tabell 2: Formuleringar i grundskolans kursplan för moderna språk respektive engelska, med koppling 
till olika värdegrundsperspektiv41 
 

Moderna språk 
(Lgr11 2016:65) 

Engelska 
(Lgr11 2016:34) 

Värdegrundsperspektiv 

 
"Undervisningen i ämnet 

moderna språk ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper 

i målspråket och kunskaper om 
områden och sammanhang där 

språket används..." 

 
"Undervisningen i ämnet engelska 
ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper i engelska språket och 

kunskaper om områden och 
sammanhang där engelska 

används..."  

 
 
 

Lärande om demokrati och 
mänskliga rättigheter 

 
"I mötet med talat språk och 

texter ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla förmågan 
att sätta innehållet i relation till 
egna erfarenheter, livsvillkor 

och intressen". 
 

 
"I mötet med talat språk och 

texter ska eleverna ges möjlighet 
att utveckla förmågan 

att sätta innehållet i relation till 
egna erfarenheter, livsvillkor och 

intressen". 

 
 

Lärande genom och för 
demokrati och mänskliga 

rättigheter 

 
"Att ha kunskaper i flera språk 

kan ge nya perspektiv på 
omvärlden, ökade möjligheter 

till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva". 

 
"Att ha kunskaper i flera språk 

kan ge nya perspektiv på 
omvärlden, ökade möjligheter  

till kontakter och större förståelse 
för olika sätt att leva".  

 
 

Lärande för demokrati och 
mänskliga rättigheter 

 
"Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att 
utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga". 

 
"Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att 
utveckla en allsidig  

kommunikativ förmåga".  
 

 
 

Lärande för demokrati och 
mänskliga rättigheter 

Eleverna ska "ges 
förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att reflektera över 
livsvillkor, samhällsfrågor och 

kulturella företeelser i olika 
sammanhang och delar av 

världen där språket används". 

Eleverna ska "ges  
förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att reflektera över 
livsvillkor, samhällsfrågor och 

kulturella företeelser i olika 
sammanhang och delar av världen 

där engelska används". 
 

 
 

Lärande för demokrati och 
mänskliga rättigheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
41 Observera att skrivningarnas koppling till värdegrundsperspektiven är baserade på examensarbetesförfattarens 
tolkning, med utgångspunkt i Skolverkets presentation av respektive perspektiv.  
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Tabell 3: Formuleringar i gymnasieskolans ämnesplan för moderna språk respektive engelska, med 
koppling till olika värdegrundsperspektiv42 
 

Moderna språk 
(Skolverket 2011b) 

Engelska 
(Gy2011:53-54) 

Värdegrundsperspektiv 

 
"Undervisningen ska bidra till 

att eleverna utvecklar 
kunskaper om livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika delar av 

världen där språket används". 
 

 
"Eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla kunskaper om 
livsvillkor, samhällsfrågor och 

kulturella företeelser i olika 
sammanhang och delar av 

världen där engelska används". 

 
 

Lärande om demokrati och 
mänskliga rättigheter 

 
"I undervisningen ska eleverna 
(...) få sätta innehållet i relation 

till egna erfarenheter och 
kunskaper". 

 

 
"I undervisningen ska eleverna 
(...) få sätta innehållet i relation 

till egna erfarenheter och 
kunskaper". 

 
Lärande genom och för 

demokrati och mänskliga 
rättigheter 

 
"Kunskaper i moderna språk 

kan dessutom ge nya perspektiv 
på omvärlden, ökade 

möjligheter till kontakter och 
större förståelse för olika sätt att 

leva". 
 

 
"Kunskaper i engelska kan 

dessutom ge nya perspektiv på 
omvärlden, ökade möjligheter 

till kontakter och större 
förståelse för olika sätt att leva". 

 
 

Lärande för demokrati och 
mänskliga rättigheter 

 
"Eleverna ska ges möjlighet att, 

genom språkanvändning i 
funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en 
allsidig kommunikativ 

förmåga". 
 

 
"Eleverna ska ges möjlighet att, 

genom språkanvändning i 
funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en 
allsidig kommunikativ 

förmåga". 
 

 
 

Lärande för demokrati och 
mänskliga rättigheter 

                                 
"Förmåga att diskutera och 
reflektera över livsvillkor, 

samhällsfrågor och 
kulturella företeelser i olika 
sammanhang och områden 

där språket används". 

 

 
"Förmåga att diskutera och 
reflektera över livsvillkor, 

samhällsfrågor och kulturella 
företeelser i olika sammanhang 

och delar av världen där 
engelska används". 

 
 

Lärande för demokrati och 
mänskliga rättigheter 

 
 
Ovanstående sammanställning tydliggör att läroplanerna inte särskiljer moderna språk och 
engelska från varandra när det gäller inkluderingen av värdegrundsrelaterade frågor i 
undervisningen. Utifrån dessa styrdokument skulle det därför vara svårt att besvara 
examensarbetets andra frågeställning, dvs. frågan som kretsar kring huruvida undervisningen i 

                                                
42 Observera att skrivningarnas koppling till värdegrundsperspektiven är baserade på examensarbetesförfattarens 
tolkning, med utgångspunkt i Skolverkets presentation av respektive perspektiv. 
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moderna språk kan bidra med ytterligare dimensioner till värdegrundsarbetet i förhållande till 
engelskämnet. Med detta konstaterande som bakgrund följer nu en redogörelse för de sju 
respondenternas jämförelser mellan dessa ämnen, i avseende på möjligheten att i sin 
språkundervisning förena skolans kunskaps- och demokratiuppdrag.43 
 
 
Resultat från intervjuerna  
 
De deltagande respondenternas redogörelser för skillnaderna mellan moderna språk och 
engelska, när det gäller möjligheten att integrera värdegrundsfrågor i undervisningen, hade i 
första hand fokus på engelskämnets fördelar. Samtliga lärare, både de som undervisar på 
högstadiet och på gymnasiet, konstaterade att eleverna generellt sett ligger på en mycket 
högre språklig nivå i engelska jämfört med i moderna språk. Detta gör att man i 
engelskundervisningen t.ex. kan ta sig an ett mer komplext innehåll - åtminstone om man, 
som respondent 6 påpekade, ska hålla sig till målspråket. Detta torde då också skapa bättre 
förutsättningar för lärande om demokrati.  
  
Vidare var lärarna överens om att engelskämnet ger betydligt större möjligheter att arbeta med 
exempelvis argumentationsuppgifter, något som kan kopplas till värdegrundsperspektivet 
lärande för demokrati. Respondent 3 förklarade: "Eleverna har med sig ett annat bagage när 
de kommer till engelskan. Det går inte att jämföra på samma dag. Diskussion, argumentation 
etc. - språket är där inget hinder". Samtalen i engelskundervisningen kan med andra ord bli 
mer djupgående och på en högre idémässig abstraktionsnivå än i moderna språk. Enligt 
respondent 7 är det dessutom lättare att engagera eleverna i diskussioner i engelskan p.g.a. att 
de har större kunskaper om den anglosaxiska världen, och därmed också fler åsikter om 
denna, än om exempelvis de spansktalande länderna.  
 
Respondenterna tillfrågades också om eventuella skillnader mellan språken när det gäller 
möjligheten att använda sig av demokratiska arbetssätt i undervisningen. I detta fall hade de 
delvis olika ståndpunkter. Några lärare ansåg att det finns utrymme för elevinflytande i alla 
undervisningsämnen, och att det således inte föreligger någon nämnvärd skillnad mellan 
engelska och moderna språk i just det hänseendet. Den intervjuade högstadieläraren i franska 
såg dock större möjligheter till elevinflytande inom franskundervisningen än i engelskan, 
p.g.a. att lärarens franskgrupper är mindre än engelskgrupperna. Lärarens åsikt berodde alltså 
inte på upplevda skillnader mellan undervisningsämnena som sådana, utan på olika 
strukturella förutsättningar. Av motsatt åsikt var en av högstadielärarna i tyska (respondent 5), 
som alltså ansåg att demokratiska arbetssätt var betydligt lättare att implementera i 
engelskundervisningen än i moderna språk. Denna lärares ståndpunkt var på ett tydligare sätt 
relaterad till ämnena. Läraren menade nämligen att eleverna i engelska kan välja mycket mer 
fritt vad de ska jobba med och att det finns större möjligheter att "släppa dem fria" tack vare 
deras goda färdigheter i språket. I tyskan är det istället mer fokus på tillägnande av 
grundläggande kunskaper, såsom att lära sig att berätta om sig själv, och då väljer denna 
lärare i första hand att hålla ihop gruppen och göra arbetsuppgifter tillsammans.   
 
Studiens medverkande språklärare var alltså generellt sett av åsikten att det är lättare att arbeta 
med värdegrundsfrågor i engelska än i moderna språk, på grund av elevernas större 

                                                
43 Den fråga som ställdes till lärarna angående eventuella skillnader mellan undervisningen i engelska och 
moderna språk när det gäller möjligheten att arbeta med värdegrundsfrågor var relativt öppet formulerad. Denna 
del av samtalet kretsade därför inte nödvändigtvis kring varje enskilt värdegrundsperspektiv.  
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färdigheter i engelska. Därmed inte sagt att lärarna såg de moderna språken som betydelselösa 
i detta sammanhang. På frågan om de moderna språken kan bidra med aspekter till 
värdegrundsarbetet som eleverna inte möter i engelskundervisningen, var det endast en lärare 
som svarade definitivt nej. Övriga respondenter gav förslag som bland annat kan kopplas till 
värdegrundsperspektivet Lärande för demokrati och då specifikt målsättningarna förståelse 
och förmåga till perspektivbyte. Respondent 2 formulerade sig exempelvis på följande sätt:   
 

"Jag tycker absolut att man ska läsa ett språk till minst [utöver engelska]. För man lär ju 
känna världen på ett annat sätt. Man ser vad det finns för skillnader och kanske också kan 
ha förståelse för alla de människor som kommer till vårt land, att de är olika, att det är 
väldigt olika" (respondent 2).  

 
Respondent 7, som undervisar i spanska på gymnasiet, konstaterade dessutom att de svenska 
skoleleverna är vana vid den amerikanska kulturen och att det därför kan vara nyttigt för dem 
att bekanta sig med andra kulturer genom de moderna språken. Därigenom kan de också möta 
nya perspektiv. Respondentens svar ligger väl i linje med det så kallade "humanistiska 
argumentet" för studier i moderna språk som beskrevs ovan, och som alltså handlar om att 
kunskaper i fler främmande språk utöver engelska leder till att man som individ får tillgång 
till ytterligare perspektiv "på mänskligt tänkande och beteende" (Josephson 2015).  
 
Flera lärare poängterade också att språkkunskaper är en förutsättning för att på riktigt kunna 
lära känna en kultur och ett folk: "Du kommer aldrig åt en kultur om du inte kan tala 
målspråket dit du kommer. Du kan göra dig förstådd, men du kan aldrig lära känna människor 
på djupet, du kan aldrig lära känna kulturen på djupet" (respondent 6). Detta är alltså ett 
argument som talar för att man bör skaffa sig kunskaper i flera främmande språk. Argumentet 
i sig skulle kunna knyta an till perspektivet lärande om demokrati, om man tänker sig att man 
genom att lära känna en kultur också får inblick i hur själva samhället fungerar. Det kan också 
kopplas till perspektivet lärande för demokrati, och då specifikt den aspekt som handlar om 
förståelse för andra människor.  
 
 
6. Diskussion  
 
Syftet med detta examensarbete har varit att bidra till en diskussion kring de moderna språk-
ämnenas legitimitet, genom att åskådliggöra vad språkundervisningen kan tillföra när det 
gäller uppfyllandet av skolans demokratiuppdrag. Mer konkret har avsikten varit att 
undersöka språklärares syn på möjligheten att arbeta med värdegrundsfrågor i undervisningen 
i moderna språk, liksom att i det sammanhanget göra jämförelser med undervisningsämnet 
engelska. De två frågeställningar som låg till grund för den nu genomförda studien, och som 
också ska diskuteras i detta avslutande kapitel, var formulerade på följande sätt:  
 

1. På vilka sätt kan undervisningen i moderna språk bidra till fullföljandet av skolans 
demokratiuppdrag?  
2. Kan undervisningen i moderna språk bidra med ytterligare dimensioner till 
värdegrundsarbetet, i förhållande till det obligatoriska språkämnet engelska? 

 
Svar på frågeställningarna har sökts genom samtalsintervjuer med sju undervisande lärare i 
moderna språk och engelska. Materialet från dessa intervjuer har sedan analyserats med 
utgångspunkt i Biestas idéer om relationen mellan utbildning och demokrati, liksom i 
Skolverkets presentation av värdegrundsarbetet i den svenska skolan. Lärarnas intervjusvar 
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har också kopplats till aktuella skrivningar i läroplanerna, i syfte att jämföra styrdokument 
och undervisningspraktik.  
 
 
6.1. Diskussion kring vald undersökningsmetod  
 
Precis som alla undersökningsmetoder har samtalsintervjuer såväl för- som nackdelar. 
Esaiasson m.fl. lyfter i Metodpraktikan t.ex. fram risken för intervjuareffekter, vilket kan ta 
sig uttryck på olika sätt (2017:276-277). En variant är att intervjuaren, medvetet eller 
omedvetet, försöker påverka respondenternas svar eller lyssnar selektivt på vad de har att säga 
(Ibid.:243). I detta fall har ambitionen genomgående varit att ställa frågorna på ett neutralt sätt 
och utifrån en i förväg komponerad intervjuguide. Vidare har samtliga intervjusamtal spelats 
in och all väsentlig information från respondenterna har därmed fångats upp. Inspelningarna 
gjorde det dessutom möjligt att efter varje samtal utvärdera såväl intervjutekniken som 
interaktionen med respondenten. 
 
Ett annat fenomen som enligt Esaiasson m.fl. kan klassas som intervjuareffekt är då 
respondenter tillrättalägger sina svar efter vad de tror att intervjuaren vill höra, något som kan 
vara svårt för den sistnämnda att påverka (Ibid.). I de sju genomförda samtalsintervjuerna 
ombads lärarna därför kontinuerligt att konkretisera svaren på frågorna med hjälp av exempel 
från sin egen undervisning. Det fåtalet svar som inte underbyggdes på detta sätt har inte 
inkluderats i analysen.   
 
Fem av intervjuerna skedde vid fysiska träffar, medan två av dem genomfördes via video- 
respektive telefonsamtal. Ovan nämnda strategier har dock tillämpats vid samtliga 
intervjutillfällen, vilket borde innebära att själva formen för respektive samtal inte får någon 
avgörande effekt på dess slutresultat.     
 
Själva analysen av intervjumaterialet har av naturliga skäl innefattat ett visst mått av tolkning, 
t.ex. i samband med kategoriseringen av respondenternas intervjusvar. I detta sammanhang 
menar Esaiasson m.fl. att det är viktigt att kunna understödja sina tolkningar med hjälp av 
relevanta citat (2017:281), vilket genomgående har gjorts i texten. Transparens har 
eftersträvats, i syfte att skapa trovärdighet för själva analysen och för studien som helhet.  
  
 
6.2. Diskussion kring studiens resultat 
 
Fyra synsätt  
 
De fyra synsätt som rör lärande om, genom och för demokrati, samt demokrati här och nu, är 
alla på något sätt representerade i det insamlade intervjumaterialet om undervisningen i 
moderna språk. Detta gäller alltså om man ser till respondentgruppen som helhet. Man kan 
också konstatera att samtliga sju respondenter i någon mån kan se kopplingar mellan skolans 
demokratiuppdrag och den egna språkundervisningen, vilket innebär att ingen av de 
intervjuade lärarnas undervisning är alltigenom fokuserad på undervisning i formell 
språkriktighet. Detta ligger i linje med det faktum att språklärare numera har dubbla uppdrag 
vilande på sina axlar (jfr Forsman, Björklund och Sjöholm 2011:223). Däremot uppvisar 
respondenternas intervjusvar en viss variation sinsemellan, då man tittar närmare på hur de 
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förhåller sig till respektive synsätt. Här handlar det alltså om vilken aspekt av 
demokratiuppdraget som är mest framträdande i den enskilda lärarens språkklassrum.   
 
Att de deltagande lärarna i moderna språk har delvis olika sätt att ta sig an de fyra 
perspektiven på demokratisk utbildning kan givetvis ha varierande orsaker, varav några har 
framträtt i samband med samtalsintervjuerna. Till exempel tycks en lärares egna intressen och 
personliga erfarenheter av målspråket ha viss betydelse för vad man väljer att fokusera på 
inom realia, vilket i sin tur kan påverka hur stort utrymme som ges för perspektivet lärande 
om demokrati. Detta var något som framträdde i en jämförelse mellan de två högstadielärarna 
i tyska och deras respektive inställning till att inkludera det tyska samhällets moderna historia 
i språkundervisningen.  
 
En annan faktor som av naturliga skäl har betydelse för språkundervisningens upplägg är 
elevernas kunskaper i målspråket. Till exempel poängterade de två nämnda tysklärarna att det 
kan vara svårt att tillmötesgå elevernas återkommande önskemål om att få titta på film i 
undervisningen, på grund av de sistnämndas begränsade tyskakunskaper. Detta var alltså 
något som försvårade möjligheten att låta elevernas initiativ få genomslag, vilket har 
anknytning till perspektiven lärande genom demokrati och demokrati här och nu. Graden av 
elevinflytande i klassrummet tycks dessutom kunna påverkas av elevgruppernas storlek.  
 
Elevernas kunskapsnivå i målspråket kan på flera olika sätt påverka möjligheten att arbeta 
med värdegrundsfrågor i undervisningen i moderna språk. Hur detta samband tar sig uttryck 
kan främst sägas bero på lärarens val av undervisningsspråk.44 Intervjusamtalen visade att de 
lärare som i första hand prioriterar att bedriva undervisning på målspråket tenderar att bli mer 
begränsade när det gäller möjligheten till djupgående samtal kring, och jämförelser mellan, 
olika länders samhällsstrukturer och kulturella företeelser. Att först och främst prioritera 
språkfärdighetsträning skulle därmed kunna innebära att de två perspektiven lärande om och 
för demokrati i vissa avseenden får ett mer begränsat utrymme i undervisningen. Samtidigt 
finns det flera argument som i detta sammanhang talar för att konsekvent använda sig av 
målspråket i klassrummet. Eleverna får då t.ex. större chans att utveckla en god 
kommunikativ förmåga på ytterligare ett främmande språk, vilket även det kan ses som en 
viktig del av perspektivet lärande för demokrati. Dessutom kan språkinlärningen i sig bidra 
till vidgade vyer, då ett lands kulturella särdrag i många avseenden avspeglas i språket och i 
människors sätt att uttrycka sig. Detta var också något som fastslogs av respondent 5: "Bara 
sådana saker som hur man hälsar i olika länder, eller hur man pratar i telefon, gör ju att man i 
alla fall får ett annat perspektiv - om man sen själv inte har möjlighet att ge sig ut och resa". 
Således bör elevernas generella interkulturella kompetens kunna utvecklas både vid samtal på 
svenska och på målspråket, om än i olika avseenden. Som Forsman, Björklund och Sjöholm 
(2011:229) konstaterar är denna typ av kompetens en viktig målsättning inom dagens 
språkundervisning. Det sistnämnda är föga förvånande, då generell interkulturell kompetens 
kan sägas utgöra en aspekt av det som Skolverket benämner demokratisk kompetens.  
 
Slutligen kan det också nämnas att tidsaspekten torde få större betydelse för möjligheten att 
arbeta med värdegrundsfrågor inom undervisningen i moderna språk, om man i dessa 
sammanhang kommunicerar på svenska istället för på målspråket. Då tvingas man som lärare 
nämligen göra avkall på språkfärdighetsträningen, något som flera respondenter nämnde som 

                                                
44 Här bör det återigen nämnas att man som lärare i moderna språk på gymnasiet har en skyldighet att "i allt 
väsentligt" bedriva undervisningen på målspråket (Skolverket 2011b). Motsvarande formulering återfinns dock 
inte i grundskolans kursplan för moderna språk.  
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olyckligt, och något som man helst ville undvika. I förlängningen kan ett sådant synsätt leda 
till att demokratifrågorna ges lägre prioritet. Denna situation överensstämmer väl med något 
som Fritzén (2003:68) beskriver i artikeln "Ämneskunnande och demokratisk kompetens - en 
integrerad helhet?", nämligen att skolans kunskaps- och demokratiuppdrag ofta har upplevts 
som varandras konkurrenter. Anledningen till detta är just undervisningens begränsade 
tidsutrymme.45   
 
För att skapa möjlighet att integrera de två uppdragen i skolundervisningen förespråkar 
Fritzén som sagt ett kommunikativt perspektiv på lärande, där eleverna ges chans att fördjupa 
sig i kvalificerade samtal som för tankarna till den deliberativa demokratin (Fritzén 2003:77-
78). Det är ju dock just de kvalificerade samtalen som kan vara svåra att förena med 
språkfärdighetsträning när det gäller undervisning i moderna språk, åtminstone på de lägre 
nivåerna. Därmed är Fritzéns förslag inte nödvändigtvis applicerbart i detta fall. Samtidigt 
menar Tornberg att språkelever bör få chans att på riktigt samtala med varandra, oavsett hur 
begränsade deras språkkunskaper är, eftersom det är den typen av kommunikation som gör att 
eleverna får möjlighet att vara "speakers in their own right" (2000:266-267). Det är också 
sådana samtal som kan leda till ett gemensamt meningsskapande i klassrummet (Ibid. 
2015:23), vilket knyter an till synsättet demokrati här och nu.  
 
Ytterligare något som bör lyftas fram med avseende på tidsaspekten är vikten av dialog 
mellan berörda parter - lärare, elever etc. - när det gäller vad som bör prioriteras i 
språkklassrummet (jfr Forsman, Björklund och Sjöholm 2011:236). Detta för att säkerställa 
att alla väsentliga kompetenser ges utrymme. Enligt Tornberg (2015:93-94) är ju 
gemensamma diskussioner i klassrummet kring undervisningens mål också det ett sätt att 
skapa demokrati i skolan. En konkret illustration av ett sådant arbetssätt är den tidigare 
nämnda klassrumssituation som beskrevs av respondent 7, då en elevs ifrågasättande av en 
arbetsuppgift i spanskan ledde till att man tog en gemensam diskussion om den aktuella 
uppgiftens syfte.46 
 
 
Jämförelse med engelskämnet 
 
I en diskussion om de moderna språkens legitimitet i undervisningssammanhang torde det 
vara relevant att sätta denna samlade skara av ämnen i relation till något annat, relativt 
likvärdigt dito. Detta i syfte att studera om de moderna språken kan tillföra något unikt till 
elevers utbildning, eller om de kan fortsätta att tappa mark inom den svenska skolan utan att 
konsekvenserna blir särskilt allvarliga. Eftersom att engelska är det enda främmande språk 
som i dagsläget är obligatoriskt för svenska elever att studera, föll det sig naturligt att välja 
just detta undervisningsämne som jämförelsepunkt.  
 
De kunskapsrelaterade aspekterna av en sådan jämförelse lämnas i detta examensarbete 
därhän, även om flera av respondenterna också berörde sådana frågor under intervjusamtalen. 
Det som här sätts i blickfånget är istället värdegrundsarbetet, vilket bedrivs inom ramen för 
skolans demokratiuppdrag.  
 
Då studiens respondenter tillfrågades om möjligheten att genom undervisningen i moderna 
språk bidra med andra aspekter till värdegrundsarbetet, utöver dem som förmedlas i 
                                                
45 Fritzéns diskussion kretsar inte specifikt kring moderna språk, utan kring undervisning rent generellt.  
46 Se även avsnitt 5.4.  
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engelskämnet, var det i huvudsak två synpunkter som fördes fram. Kortfattat handlade den 
första synpunkten om att kunskaper i ett visst språk genererar större möjligheter att lära känna 
människor som talar just det språket, och även deras kultur. Den andra synpunkten kretsade 
istället kring tillägnande av nya perspektiv och en ökad förståelse för olika kulturella 
företeelser, något som enligt vederbörande lärare möjliggörs allteftersom man lär sig fler 
språk.    
 
De två nämnda synpunkterna ska nu utforskas mer i detalj, genom jämförelse med Eva 
Larzéns (2005) forskningsstudie om högstadielärares inställning till kultur i 
engelskundervisningen. Denna studie lyftes fram i examensarbetets teorikapitel.  
 
Som tidigare beskrivits använder sig Larzén av tre olika kategorier för att strukturera de svar 
som hon får av sina intervjupersoner, vilka samtliga är lärare i engelska. Dessa kategorier 
motsvarar alltså tre olika sätt att förhålla sig till kultur i språkundervisningen. Kategori 1 har 
fokus på förmedling av faktakunskaper, kategori 2 på förberedelser inför möten med individer 
från målspråkslandet/-länderna och kategori 3 på möjliggörande av perspektivbyten 
(2005:145). Med sin studie hade Larzén för avsikt att undersöka om dagens 
språkundervisning kan klassas som genuint interkulturell, vilket hon kopplar till det synsätt 
som finns representerat i kategori 3 (Ibid.:5). Det är alltså då språklärare väljer att lyfta in 
olika perspektiv på innehållet i kulturundervisningen som eleverna har möjlighet att utveckla 
det som Forsman, Björklund och Sjöholm (2011:229) kallar för en generell interkulturell 
kompetens. Kategori 1 och 2 däremot, är enligt Larzéns beskrivning mer kulturspecifikt 
inriktade.    
 
Anledningen till att Larzéns studie lyfts fram i detta sammanhang är att två av de tre 
kategorier som hon presenterar har tydliga likheter med de synpunkter som nämnts gällande 
vad de moderna språken kan tillföra till värdegrundsarbetet, utöver det som tas upp i 
engelskämnet. Den första synpunkten, dvs. att kunskaper i ett visst språk förbättrar chanserna 
att komma nära ett folk och en kultur, finner sin motsvarighet i Larzéns kategori nummer 2. 
Detta ska nu tydliggöras med ett exempel: En av de två intervjuade fransklärarna på 
gymnasiet brukar informera sina elever om att kunskaper i engelska inte räcker särskilt långt 
om man på riktigt vill lära känna fransmännen och deras kultur. Att kunna kommunicera på 
franska är med andra ord en nödvändighet i detta sammanhang. Utifrån Larzéns andra 
kategori skulle detta exempel kunna uttryckas som att målet med kulturstudier inom 
franskundervisningen är att skapa förutsättningar för goda möten med individer från 
fransktalande länder, i detta fall Frankrike. Den första varianten handlar om språkstudier på 
ett generellt plan, den andra om studiernas kulturella inslag. Men i båda dessa fall ligger fokus 
på målspråkslandet och målsättningen är således tydligt kulturspecifik.  
 
Den andra huvudsakliga synpunkten som de intervjuade lärarna lade fram handlade som sagt 
om att elever som bedriver studier i moderna språk har förutsättningar att tillägna sig fler 
perspektiv, exempelvis på kulturella företeelser, i jämförelse med om de enbart hade studerat 
engelska. Någon lärare nämnde ju t.ex. att hen tillsammans med sina elever har jämfört 
livssituationen för svenska och tunisiska ungdomar, medan någon annan brukar diskutera hur 
det är att fylla 15 år i ett sydamerikanskt land jämfört med i Sverige. Dessa frågor är direkt 
kopplade till undervisningen i franska respektive spanska och kan därför inte beröras på ett 
lika naturligt sätt i engelskan, åtminstone inte utifrån samma perspektiv. Respondent 7 
betonade dessutom att de moderna språken är viktiga för att förse eleverna med andra 
kulturella perspektiv än det amerikanska. Synpunkten stämmer därför väl överens med 
synsättet inom Larzéns tredje kategori, där man alltså förknippar språkundervisningens 
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kulturstudier med möjliggörande av perspektivbyten. Här framträder med andra ord en syn på 
språk- respektive kulturstudier som inte handlar om att tillägna sig färdigheter i förhållande 
till ett specifikt land, utan om att utveckla en mer generell kompetens - en generell 
interkulturell kompetens.  
 
Båda de huvudsakliga synpunkter som lyftes fram av denna studies respondenter skulle kunna 
framföras till elever som har svårt att inse värdet av studier i moderna språk. I grundskolans 
kursplan för dessa ämnen framgår det nämligen att undervisningen ska "förmedla nyttan av 
språkkunskaper" (Lgr11 2016:65). Här är det dock viktigt att anpassa argumenten efter 
respektive elevs personliga erfarenheter och intressen. Det kulturspecifika argumentet skulle 
kunna vinna framgång hos de elever som redan uppvisar ett intresse för det aktuella 
målspråkslandet. Om detta intresse ännu inte har blommat ut torde det vara mer fördelaktigt 
att betona språkstudiernas positiva effekter på ett mer generellt plan. Det handlar då alltså om 
att förankra argumenten i en vidare kontext, där eleverna kan se nyttan av att ytterligare 
utveckla sin generella interkulturella kompetens.  
 
 
6.3. Avslutande reflektion 
 
Som nämndes inledningsvis har avsikten med detta examensarbete inte varit att ge en 
heltäckande bild av språklärares syn på möjligheten att integrera skolans värdegrundsarbete i 
undervisningen i moderna språk. Istället har ambitionen varit att på ett djupare plan utforska 
ett fåtal konkreta exempel som kretsar kring denna undervisning och som också inkluderar 
jämförelser med undervisningsämnet engelska.  
 
Den aktuella studien syftade som sagt till att bidra till en diskussion kring de moderna 
språkens legitimitet som undervisningsämnen. Kunskapsperspektivet har inte berörts, utan det 
som har varit i fokus är möjligheten för dessa ämnen att tillföra något unikt till arbetet med 
skolans demokratiuppdrag. I detta sammanhang har det bland respondenterna t.ex. lyfts fram 
att studier i fler främmande språk än engelska kan förse elever med ytterligare perspektiv på 
sin egen tillvaro och andra människors livssituation. Detta kan i sin tur leda till en utveckling 
av elevernas generella interkulturella kompetens, vilket innebär att nyttan av språkstudierna 
sträcker sig bortom den språkliga och kulturella kontext inom vilken undervisningen bedrivs. 
Det är därmed också i ett större sammanhang än det rent ämnesspecifika som legitimiteten 
hos de moderna språken bör värderas.  
 
Ett möjligt sätt att bygga vidare på den nu genomförda studien skulle kunna vara att vända 
blicken mot eleverna och deras motivation för studier i moderna språk. En intressant sak att 
undersöka är t.ex. om en ökad betoning av språkundervisningens demokratiaspekter kan 
påverka elevernas motivation i positiv riktning, givet att nyttan av studierna då kan förstås i 
en vidare kontext.  
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Bilaga 1. 
 

 
 

Intervju för examensarbete 

Hej, 

Jag heter Anna Näsström och jag läser den sista terminen på en kompletterande pedagogisk utbildning 

vid Högskolan Dalarna. Just nu genomför jag mitt examensarbete, där jag har för avsikt att undersöka 

språklärares syn på möjligheten att inkludera värdegrundsfrågor i undervisningen i moderna språk. 

Min ambition är också att göra en jämförelse med undervisningen i ämnet engelska.  

 

Du tillfrågas härmed om du kan tänka dig att delta i denna studie, genom en intervju med 

utgångspunkt i frågor som bifogas detta brev. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter.     

 

Intervjusvaren kommer att behandlas anonymt och varken ditt eller din arbetsplats namn kommer att 

anges i uppsatsen. För att underlätta hanteringen av intervjumaterialet kommer intervjusamtalet att 

behöva spelas in, men denna inspelning kommer att raderas efter avslutad studie.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet 

utan närmare motivering.   

 

Presentationen av undersökningen kommer att ske i form av en examensuppsats vid Högskolan 

Dalarna. I uppsatsen kommer som sagt alla personnamn m.m. att vara anonymiserade.  

 

Ytterligare upplysningar om studien lämnas av mig, Anna Näsström, eller min handledare vid 

Högskolan Dalarna, Mattias Aronsson.  

 

Anna Näsström   Handledare: Mattias Aronsson 

h14annns@du.se    mar@du.se  
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Bilaga 2.  
 
Intervjuguide  
 
 
1. Kort beskrivning av intervjuns syfte och utgångspunkt: 
 
 
Intervjuns syfte:  
Syftet med de intervjuer som genomförs inom ramen för examensarbetet är att lyfta fram 
språklärares syn på möjligheten att inkludera värdegrundsfrågor i undervisningen i moderna 
språk. Syftet är också att göra en jämförelse med undervisningen i engelska.  
 
 
Utgångspunkten för intervjun:  
Utgångspunkten för intervjun är värdegrundsarbetets tre perspektiv, såsom det beskrivs av 
Skolverket: Lära OM, GENOM och FÖR demokrati och mänskliga rättigheter.   
 
 
2. Några inledande frågor:  

• Hur många år har du arbetat som lärare? 
• Undervisar du på högstadiet och/eller gymnasiet? 
• Vilka är dina undervisningsämnen (kurser)? 
• Har du genomgått någon slags fortbildning i värdegrundsarbete (t.ex. i form av 

studiecirkel)?  
 
 
3. Tematiska frågor kring undervisningen i moderna språk (utifrån de tre 
värdegrundsperspektiven): 
 
 
3a - Lära om demokrati och mänskliga rättigheter:   
Nyckelord: kunskaper 
 

• Ser du några möjligheter för dina elever att utveckla kunskaper om demokrati och 
mänskliga rättigheter inom ramen för undervisningen i moderna språk? 

 
• Finns det något specifikt arbetsområde inom moderna språk där undervisning om 

demokrati och mänskliga rättigheter kan vara aktuellt att inkludera? 
 

• Anser du att denna demokratiaspekt finns representerad i de läromedel som du 
använder i moderna språk? 

 
• Kan du ge några konkreta exempel på hur du i undervisningen inkluderar lärande om 

demokrati och mänskliga rättigheter?  
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3b - Lära genom demokrati och mänskliga rättigheter: 
Nyckelord: demokratiskt arbetssätt (elevinflytande och delaktighet)  
 

• I vilken utsträckning anser du att det finns utrymme för demokratiska arbetssätt 
(elevinflytande, delaktighet) inom undervisningen i moderna språk?  

 
• Finns det något specifikt arbetsområde inom moderna språk där elevinflytande och 

delaktighet lämpar sig väl?  
 

• Anser du att denna demokratiaspekt finns representerad i de läromedel som du 
använder i moderna språk? 

  
• Kan du ge några konkreta exempel på hur du i undervisningen i moderna språk arbetar 

med elevinflytande och delaktighet? 
 
 
3c - Lära för demokrati och mänskliga rättigheter:  
Nyckelord: demokratisk kompetens/förmåga 
 

• I vilken utsträckning anser du att undervisningen i moderna språk ger eleverna 
möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens?  

 
• Finns det något specifikt arbetsområde inom moderna språk där eleverna har 

möjlighet att utveckla sin demokratiska kompetens?  
 

• Anser du att denna demokratiaspekt finns representerad i de läromedel som du 
använder i moderna språk? 

  
• Kan du ge några konkreta exempel på hur du i undervisningen arbetar med 

utvecklandet av elevernas demokratiska kompetens? 
 
 
4. Jämförelse mellan undervisningen i moderna språk och engelska (utifrån de tre 
värdegrundsperspektiven):  
 

• Anser du att det finns några skillnader mellan undervisningen i moderna språk och 
undervisningen i engelska när det gäller möjligheten att inkludera värdegrundsarbetets 
tre perspektiv?  

Ø Om ja, vilka?   
 

• Anser du att de moderna språken kan bidra med andra aspekter till 
värdegrundsarbetet, utöver dem som eleverna möter i ämnet engelska? 

 
 
5. Det kollegiala samarbetet: 
 

• Är värdegrundsarbete (utifrån perspektiven om, genom och för demokrati och 
mänskliga rättigheter) något som ni diskuterar i ditt arbetslag/ämneslag?  

Ø Om ja, på vilket sätt?  
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Ø Finns det en koppling mellan era diskussioner och din undervisning?  
6. Avslutningsvis: 

• Finns det något som du vill tillägga? 
 

Stort tack för din medverkan! 
Vänligen, 

Anna Näsström 
 

  


