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ABSTRACT  

Globalization is a fascinating concept mostly because of its influence on the world and the 

systems within it. The external factors in the surrounding world can make any country adapt 

to new ways of thinking. This effect has come to impact how education works and evolves 

and in what way education should persist. The educational sector in Sweden is no exception 

to globalizations effects on how its systems work and what should be thought of it. How this 

phenomenon, globalization, is met by the students and the public mostly depends on how it is 

presented by the media and educators.  

Moreover we can see that there is a need for continuous education of teachers and develop-

ment of their skills for them to stay up to date and face globalization on the world arena. Be-

cause of this we can see politics getting involved in the educational system to be able to main-

tain control over its development, this involves both economical and ideological views. The 

presented subjects in this abstract is what the coming essay will explore. Some effects of these 

external factor could be and how teachers should work with globalization as a phenomenon! 

Nyckelord: Globalism, Internationalisering, Globalisering, Skola, Samhällskunskap, Socio-

logi, konstruktivism, Multikulturell och Mångfald 
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1. INLEDNING 

Lärares sätt att arbeta är i kontinuerlig förändring. Det tillkommer nya områden, nya krav och 

nya pedagogiska metoder. Detta sker på grund av läraryrkets utformning och dess möjlighet 

att bli influerat av olika internationella strömningar något som Nihlfors (2008) tar upp. Hon 

menar att detta sker på grund av globalisering. I och med kartläggningen av detta begrepp och 

dess koppling till utbildning i denna uppsats visas det hur globalisering bör behandlas och 

mötas i klassrummen.  

Begreppet globalisering är både svårtolkat och komplicerat. Den vanligaste tolkningen av 

detta begrepp är en ökande kontakt och ett ömsesidigt beroende länderna mellan. Globali-

sering består av olika dimensioner såsom politiska, kulturella, sociala, ekonomiska och miljö-

mässiga (Jensen och Tollefsen, 2012). Politiska och ekonomiska aspekter av globalisering på-

verkar utformningen av utbildning. Eftersom länder förhåller sig olika till globalisering kom-

mer också utbildningssektorn påverkas på olika sätt i olika länder.  

I den svenska skolan idag kan vi se att i samtliga av samhällskunskapskurserna för gymnasiet, 

att globaliseringens olika aspekter börjat belysas och arbetas med på olika nivåer och svårig-

hetsgrader. Det framkommer bland annat i några av skolans styrdokument som exempelvis 

läroplanen för gymnasiet (Skolverket Läroplan, 2011). Mångkultur och flerspråkighet kan ses 

som olika aspekter av globalisering på grund av länders ökande kontakt, och något som ut-

bildningar behöver arbeta med (Skolverket, 2011). Hur svenska skolverksamheten arbetar 

med nämnda områden och hur lärare kan tänkas förhålla sig till dem, är något som kommer att 

bearbetas i kommande uppsats.  

I de kommande avsnitten kommer lärarens möjligheter att undervisa globalisering både som 

begrepp och fenomen att tas upp, detta samtidigt som globalisering är med och påverkar sam-

hället dagligen. Uppsatsen kommer sedan att synliggöra hur dessa två delar kolliderar med 

varandra, och hur olika didaktiska, politiska och ekonomiska viljor på den globala spelplanen 

är med och formar förutsättningar för skolan i sin helhet. 

Utöver ovanstående, kommer även politiska ageranden i en globaliserad värld att belysas och 

hur dessa ageranden formar utbildningen inom ett land. Detta tillsammans med de ekono-

miska aspekternas som visar hur länder kan tänkas agera för att skapa goda grunder för sitt 

land.  
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1.1 SYFTE  

Samhället i stort blir mer och mer globalt på många fronter, då människan kontinuerligt ut-

vecklar sina möjligheter att förflytta sig själv och konsumtionsvaror över nationella och kultu-

rella gränser (Globalisering, 2019). Det utbytet av information och kultur som sker, påverkar 

skolans värld. Globaliseringen som fenomen är utgångspunkten i detta arbete och utgör där-

med grunden för uppsatsen. 

På grund av att globalisering som fenomen och dess effekter som inte alltid är tydliga, kom-

mer denna uppsats försöka förtydliga hur globalisering kan tänkas påverka den svenska sko-

lan samt hur skolverksamheten kan tänkas arbeta med detta fenomen.  

Syftet med detta arbete är att: 

 Fördjupa förståelsen för hur globaliseringen påverkar utbildning. 

 Tydliggöra internationella och politiska kopplingar mellan globalisering och skolverk-

samhet.  

 Skapa en större förståelse för hur pedagoger kan arbeta med globalisering i skolverk-

samheten. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att det skall vara möjligt att kunna uppnå syftet med denna uppsats har tre frågeställningar 

valts. Frågeställningarna hjälper till att skapa möjligheter att belysa fenomenet globalisering 

inom utbildningssektorns från olika infallsvinklar.  

Uppsatsens frågeställningar är: 

- Hur hanteras globalisering som begrepp i styrdokumenten?  

- Hur kan globalisering tänkas hanteras i undervisningen? 

- Vilka effekter har globalisering påvisats ha på skolverksamheten? 
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2. AVGRÄNSNINGAR 

För att kunna svara på frågeställningarna i uppsatsen krävs vissa avgränsningar. En avgräns-

ning handlar om att hitta relevanta källor, framför allt tidigare forskning (vetenskapliga artik-

lar) men också rapporter och andra dokument. Den valda litteraturen till detta arbete, har fo-

kus på skolan, lärare och utbildning i förhållande till de identifierade frågeställningarna. 

I det kommande kapitlet, bakgrund, kommer definitionen av globalisering som användas i 

denna uppsats att presenteras. Den valda definitionen av begreppet avgränsar uppsatsen. Detta 

gjordes för att globalisering i sin helhet är för brett att behandla i denna uppsats. 

Den diskussion som kommer att genomföras kommer inte att lägga stor vikt vid ramfaktorer 

såsom geografisk förutsättningar eller andra förutsättningar med annan utgångspunkt än glo-

balisering. Detta arbete kommer att fokusera på kulturella, politiska, ideologiska och ekono-

miska synsätt, på globalisering inom och gentemot utbildningsverksamheten. Detta för att 

kunna forma en givande analys som skapar förståelse kring globalisering och för att ge inblick 

och verktyg i hur man som lärare kan tänkas arbeta med fenomenet. Ingen egen värdering gäl-

lande globalisering kommer att vägas in i detta arbete, utan denna uppsats ska skapa underlag 

till pedagoger snarare än ledning. 

Avgränsning kommer även att ske genom att ha ett mer modernt fokus, där det historiska per-

spektivet kommer ta betydlig mindre plats än det moderna. De historiska aspekterna som ändå 

tas upp är till för att skapa förståelse kring fenomenet och dess koppling mot skolverksam-

heten. Vidare kommer det historiska perspektivet att presenteras i början av resultatet i syfte 

att påvisa kopplingen mellan globalisering och tid. Globalisering som fenomen har påverkat 

samhället under en längre tid, något som påvisas i samband med granskningen av Olivestam 

(1977) vars studie kommer att belysas nedan. Ett historiskt perspektiv kan även hjälpa till att 

förtydliga motsägningar kring huruvida detta fenomen är nytt eller historiskt, men fokus i 

uppsatsen är på det moderna.   

Vidare som avgränsning läggs fokus på att behandla utbildningen på gymnasialnivå gällande 

lärares förhållningssätt till ämnet och hur det bör läras ut. De kurser som kommer behandlas 

är samhällskunskap 1B, 2 och 3 (se Skolverket, 2011). Anledningen till att samhällskunskap 

1A1 och 1A2 valdes bort är att de inte är lika omfattande som 1B samtidigt som de behandlar 

likartad kunskap (Skolverket, 2011). Valet av gymnasiet är också för att minska arbetets stor-
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lek och omfång. Dock kommer det att användas litteratur kring utbildningsfokus för högre ut-

bildning. Anledningen till detta är för att kunna studera de politiska effekterna på utbildnings-

sektorn då antalet studier kring det här från ett gymnasialt perspektiv är begränsat.  

Valda avgränsningar bidrar till att arbetet inte skall bli för abstrakt och stort. Avgränsningarna 

gör det möjligt för en tydligare och snävare infallsvinkel på fenomenet globalisering och skol-

världen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 | S i d a  

 

3. METOD 

Denna konsumtionsuppsats har sin utgångspunkt i tidigare gjord forskning gällande globali-

sering. Det är en kvalitativ teoretisk uppsats där data insamlingen består av en litteraturunder-

sökning. Uppsatsen handlar därmed om att undersöka och granska andra personers forskning 

och studier.  

En kvalitativ teoretisk litteraturundersökning ger möjlighet att studera och analysera den in-

samlade informationen på ett strukturerat sätt. För att kunna genomföra analysen användes en 

modell för systematisk litteraturstudie i enlighet med Eriksson Barajas, Forsberg och Weng-

ströms, (2013). Denna metod alstrar de förutsättningar som krävs för att kunna bearbeta, sålla 

och strukturera upp all insamlad data. Metoden går ut på att systematisk söka litteratur där ar-

tiklar väljs ut för att sedan kunna sammanställa, granska och analysera litteraturen inom äm-

net. Systematisk litteraturstudie ansågs vara en god metod till uppsatsen då den inger en bild 

över kunskapsläget som ska behandlas. 

För att möjliggöra insamlingen av informationen till detta arbete, har huvudsakligen kun-

skapsbaserna som finns nära till hands via Linköpingsuniversitet använt, såsom olika databa-

ser vid Linköpings universitets bibliotek och sökfunktioner som Diva och Google Scholar 

men även andra källor såsom Skolverket och Nationalencyklopedin.  

Valet av dessa kunskapsbaser är till stor del på grund av deras lättillgänglighet, då de till stor 

del är digitala. Valet av biblioteket beror dels på dess storlek och att detta bibliotek har god 

tillgång till akademiska texter. 

För att kunna hålla en röd tråd valdes följande sökord i detta arbete: Globalism, International-

isering, Globalisering, Skola, Samhällskunskap, Sociologi, konstruktivism, Multikulturell och 

Mångfald. 

Källorna kommer huvudsakligen att vara akademiska tidskrifter och böcker, då det ger en för-

djupad bild för att sedan kunna uppnå en bättre förståelse för fenomenet globaliserings kopp-

ling mot utbildning. 

Till uppsatsen valdes även två olika teorier för att bemöta och bearbeta materialet. Den första 

teorin är socialkonstruktionism som valdes för att kunna tackla de didaktiska infallsvinklarna. 

Globaliseringsteori valdes för att skapa förståelse kring och smalna av globalisering som be-

grepp. Dessa två teorier kommer att presenteras mer grundligt i kommande kapitel, delvis hur 
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de kommer att användas och vad de innebär. Det hade varit möjligt att nyttja andra teorier till 

denna uppsats men dessa har en stor relevans för både syftet och frågeställningarna av denna 

uppsats 

Ett urval av källor behövde göras, då urvalet blev allt för omfattande för att kunna ta del av i 

sin helhet. I slutet av denna uppsats, källförteckningen, återfinns det slutliga urvalet av in-

formation som har använts.  

3.2 STRUKTUR 
Valet av underrubrikerna i kapitlen resultat och bakgrund finns på grund av deras koppling till 

frågeställningarna. 5.2 handlar om Samhällskunskap 1B, 2 och 3 finns på grund av dess kopp-

ling mot styrdokumenten och vad som ska behandlas i skolan. 6.2 om Politik och Utbildning, 

och 6.3 om Utbildning och Ekonomi finns på grund av deras koppling till effekterna av och 

konsekvenserna som sker på grund av globalisering. Slutligen handlar 6.4 om Globalisering, 

Mångkultur och Språk samt 6.5 Globalisering, Skola och IT finns på grund av deras relevans 

för hur globalisering kan tänkas behandlas i skolverksamheten. 

De två underrubrikerna 5.1 och 6.1 finns med av andra anledningar. 5.1 Globalisering finns 

för att påvisa skillnader och likheter mellan begreppet globalisering och globaliseringsteori, 

medan 6.1 Historia, Globalisering och Utbildning finns med i syfte som presenterades under 

avgränsningar.  
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4. TEORI 

4.1 SOCIALKONSTRUKTIONISM 
Socialkonstruktionistisk teori grundar sig på hur det sociala samspelet mellan individer inom 

en sociokulturell grupp resulterar i nyfunnen kunskap. Inte endast akademisk kunskap lärs ut 

inom en grupp utan allt från uppfattningar gällande andra individer till uppfattningar om värl-

den. Enligt denna teoribildning skapas kunskap i det sociala rummet och inom en social kon-

text. Individers individuella positioner i denna kontext formar deras maktposition och deras 

möjlighet till in- och utlärning. Det gör att relationer mellan bland annat elever och lärare blir 

viktiga teman. Deltagarna inom gruppen uppmanas att ifrågasätta och pröva sina perspektiv 

för att kunna utmana den traditionella kunskapen (Woolfolk, 2010). 

Enligt socialkonstruktionism formas kunskap genom interna, kognitiva, och externa faktorer 

det vill säga via miljö och sociala sammanhang. De yttre influenserna från omvärlden visar 

vilka realiteter och sanningar som gäller och därmed också, vad som blir kunskap. Detta gör 

att lärande får en viktig roll inom denna teoribildning (Woolfolk, 2010).  

Socialkonstruktionismen kommer att användas för att kunna belysa hur en lärare kan förhålla 

sig till undervisning som sker i samspel mellan människor. Socialkonstruktionismen menar att 

lärandet sker inom grupper och vikten läggs vid vilka relationer och den miljö som individen 

är i samt hur det påverkar individens möjligheter till lärande. Denna teoribildning kommer att 

underlätta tolkningen av data när det kommer till hur lärande bör ske och hur lärare ska för-

hålla sig till inlärning i undervisningen. 

4.2 GLOBALISERINGSTEORI 
Olika teorier om globalisering användas i detta arbete, på grund av dess relevans till syftet och 

frågeställningarna. Begreppet globalisering förklaras i antologin Globalization Theory (Iken-

berry, G. J, 2007, Part 1:2) bland annat som att det är oundvikligt att inte bli influerad av 

starka statsmakter, för som det har visats gång efter annan, finns konflikter mellan samhällen 

om vad som anses vara ”rätt”, där de starka statsmakterna vanligen influerar de svagare. Influ-

enser som dessa är med och formar hur länder väljer att agera och hur politik skall föras. T.ex. 

det globala tänkandet och öppenheten mot marknaden är ett resultat av den amerikanska libe-

rala synen. Globalisering som teori visar på hur krafter kan influera och påverka länder som 

inte ens är angränsande till dem.  
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Globalisering består inte vara av ekonomiska aspekter, utan globalisering som fenomen har 

fler dimensioner. Den socialkonstruktivistiska synen på globaliseringsteori står för att männi-

skan är en socialt interagerande varelse som inte lever separat och skilt från varandra inom 

samhällets strukturer. Det gör att när förändringar sker i ett samhälle, exempelvis politiska el-

ler ekonomiska, kommer även individerna ta del av dem, normer och sociala trender kommer 

att påverkas (Risse, T, 2007, Part 1:6). Det som visas i och med denna teori är att en mer ho-

mogen kultur växer fram i samband med globalisering. 
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5. BAKGRUND 

5.1 GLOBALISERING 
Till skillnad mot internationalisering, är globalisering ett ganska ungt begrepp vars grund 

kommer från sextiotalet. Jones (2010) beskriver i sin bok att begreppet spåras tillbaka till 

detta årtionde. Under den perioden, 60-talet, publiceras det texter gällande globalisering, med 

utgångspunkt i hur amerikanska företag skapar globala expansiva strategier.  

Som skrivet ovan, tar även Brantefors (1999) upp att globalisering som begrepp oftast har sin 

grund i en ekonomisk och geografisk ståndpunkt. Detta är dock på väg att ändras. Globali-

seringsforskningen och diskussionerna har succesivt blivit mer och mer kulturellt inriktade. 

En stark bidragande faktor till detta kan troligen bero på att kunskap och information inte 

längre är bundet till rumsliga faktorer. De nätverk som formas i samband med utvecklingen av 

ny elektronik gör det möjligt att transportera data på global nivå (Brantefors, 1999) via exem-

pelvis internet. Den kulturella aspekten av globalisering antar att samhällen börjar fokusera på 

medmänniskan, maktens fördelning och hur kulturer från andra samhällsstrukturer kommer att 

representeras (Brantefors, 1999) i exempelvis skolan.  

Globalisering är ett svårtolkat och komplicerat begrepp. Som Jensen och Tollefsen (2012) an-

tyder, kan det nästan ta vilken form som helst, beroende på vilken ämnesdisciplin som stude-

rar det eller hur en författare väljer att problematisera begreppet.  

Ett av de vanligaste kännetecknen på globalisering är ökande antal kontakter och ett ömsesi-

digt beroende mellan länder. Det finns oftast med flera olika dimensioner och vinklar av be-

greppet som politiska, ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga. Det som visar sig i 

och med detta är att globalisering som begrepp har en tydlig koppling till samhällsutveckling 

på samtliga nivåer (Jensen och Tollefsen, 2012) inte minst mot utbildning, något som kommer 

att mejslas fram i denna uppsats.  

Globalisering som begrepp kan ses som en krympande värld då samhällen förs samman idag 

på ett annat sätt än vad de tidigare har gjorts, nationers medvetenhet om andra ökar samtidigt 

som behovet av nationalstaten minskar. Globalisering påvisar de kopplingar som finns mellan 

nationer och hur de sammanlänkas. Det som visas är att sakta men säkert formar vi ett nytt 

samhälle där vi är influerade och interagerar med andra samhällen i en globalvärldsordning 

(Brantefors 1999). 
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Vidare handlar globalisering inte endast om ekonomiska flöden utan det skall ses som rörel-

sen av människor och idéer över gränser, vilket på sikt gör det oundvikligt att bortse från att 

globaliseringen som fenomen kommer påverka tid och plats. De kulturella aspekterna av glo-

balisering, exempelvis rörelsen av människor, information och media gör att globalisering 

som fenomen bör ses som komplext och överlappande snarare än strukturellt och enkelspårigt 

(Beck, 2012).  

5.2 SAMHÄLLSKUNSKAP 1B, 2 OCH 3 
Som nämndes i avgränsningen kommer denna uppsats att förhålla sig till gymnasieskolan och 

samhällskunskapen och dess relation till globalisering. Till en början visas samhällskunskap-

ens syfte enligt Skolverket och dess koppling mot globalisering, huvudsakligen dess två första 

utvecklingspunkter: 

”1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättighet-

erna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global 

nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, poli-

tiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och sam-

hällsstrukturer.” (Skolverket, 2011) 

Det som visas i ovanstående citat är att allt ifrån en lokal till en global syn på världen skall ge-

nomsyra samtliga kurser inom samhällskunskapen. Dock varierar graden av hur mycket det 

skall influera arbetet från kurs till kurs vilket kommer belysas nedan.  

Något som framkommer i syftet är att begreppet globalisering behandlas inte ordagrant men 

dess innebörd gör det. Eleverna ska införskaffa kunskaper hur ”(…) ideologiska, politiska, 

ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas (…)” (Skolverket, 

2011) ”(…) samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal 

till global nivå (…)” (Skolverket, 2011). Dessa delar är inne och snuddar på betydelsen av 

globalisering. Elevens kunskaper om och förståelse för den globala världens samspel kommer 

att vara centrala för att eleven ska kunna genomföra dessa kunskapsområden inom samhälls-

kunskapen. Möjligheten att implementera ovanstående moment i elevernas utbildning under-

lättas med hjälp av kursernas centrala innehåll som behandlas i de följande styckena. 



14 | S i d a  

 

Det vi ser i samhällskunskap 1b (Skolverket, 2011), är att globalisering som begrepp är inte 

myntat direkt i det centrala innehållet men som nämnts ovan bearbetas dess innehåll. Huvud-

sakligen är det ur ekonomiska och politiska infallsvinklar där eleverna ska få möjlighet att 

skapa en förståelse kring hur dessa system fungerar både lokalt, nationellt och internationellt. 

Dock behandlas globaliseringsteori som vi kan se i detta stycke ur det centrala innehållet:  

”(…) Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och 

påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. (…) 

Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.” (Skolverket, 2011) 

Eleverna skall öppnas upp för tanken kring makt och systemens interaktion med varandra, hur 

statsmakter influerar medborgarna, men även medborgarnas möjligheter att influera. I den 

första av två fördjupningskurser, Samhällskunskap 2, visar styrdokumenten att kursen ska 

komma in på globaliserings teori dock framkommer det endast mellan raderna. 

”Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga 

rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska 

villkor. (…)” (Skolverket, 2011) 

Det man kan se här är att eleverna ska läras in och succesivt bli mer och mer vana vid feno-

menet och begreppet globalisering, för att slutligen summera allt i samhällskunskap 3 då glo-

balisering och globaliserings teori tas till sin spets. 

”Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv samt för 

individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och jorden står inför i 

en globaliserad värld.” (Skolverket, 2011) 

Vikten av att eleven skapar en förståelse för hur globaliseringen påverkar ens tillvaro blir stor, 

vilket gör att utformningen av kursen är viktigt för att eleverna skall kunna skapa sig goda 

egenskaper och förmågor.  
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6. RESULTAT 

6.1 HISTORIA, GLOBALISERING OCH UTBILDNING 
Som Olivestams (1977) studie påvisar har skolan influerats av både politiska och internation-

ella aspekter sedan långt tillbaka. Hans studie grundar sig på efterkrigstiden 1940-talet och det 

nya demokratiserande svenska skolsystemet, vilket visar på att globalisering har varit ett stå-

ende fenomen under andra perioder i svensk historia. Influenser har funnits från andra länder 

framförallt europeiska länder och de USA var med och påverkade formandet av skolan i Sve-

rige.  

Politiska sfären var med och påverkade de utgångspunkter som skolan skulle förhålla sig till 

vilket gjorde att påverkan även här blev relativ stor. Till skillnad från nu, visar Olivestam 

(1977) studie gällande 40-talet att det fanns en större enighet bland de politiska partierna av 

hur skolan skulle formas och vad utbildningen i stort skulle innehålla. Detta gjorde att skolfrå-

gorna inte utgick ifrån politiska agendor som nu, utan att den i huvudsak förhåll sig till intuit-

ionen som sådan. Skolkommissionens beslut ansågs vara mer relevanta, på grund av konsen-

sus mellan partier fanns (Olivestam, 1977). 

Det politiska klimatet i skolfrågan skiljer sig åt mellan nu och då. Enligt Olivestams (1977), 

fanns det enighet mellan partierna om att skolan skulle ha sin utgångspunkt från demokratiska 

värderingar utifrån följande perspektiv; ekonomiska, geografiska, pedagogiska och organisa-

toriska men även ideologiska. Beslutsprocesser i skolfrågorna i en svensk kontext påverkades 

även av internationella värderingar andra länder tankar gällande skolan.  

”Skolutvecklingen i Europa och USA har här tecknats som bakgrund till den svenska skolutveckl-

ingen” (Olivestam, 1977) Sida 26 kapitel 1. 

Detta citat påvisar just detta att utformningen av den svenska skolan grundade sig på utomstå-

ende influenser, som USA men även övriga Europa. Att det var just dessa länder som var de 

starkaste krafterna på skolsystemet, berodde på att det var ett maktskifte i samband med efter-

krigstiden, där Tysklands påverkan minskande till förmån för en mer liberal och amerikansk 

påverkan (Olivestam, 1977).  

6.2 POLITIK OCH UTBILDNING 

Med ett historiskt perspektiv i åtanke kan vi se att det framkommer en annorlunda bild av den 

roll som utbildning har spelat genom tiderna. Lilja (2010) påvisar att utbildningens syfte var 



16 | S i d a  

 

att forma individer mot en nationell enighet. Detta syfte var för att kunna förse ett växande in-

dustrisamhällen med både utbildad och stark arbetskraft, samtidigt som utbildningen skulle 

bidra till att mejsla fram goda samhällsmedborgare. Det vi kan se är att denna syn på utbild-

ningens syfte, har ifrågasatts under de senaste 30 åren. Detta till stor del på grund av de sam-

hällsförändringarna som sker vilka kan sammanfattas med begreppet globalisering (Lilja, 

2010).  

Globalisering i detta fall, tolkas som framväxten av supraterritoriella kopplingar där sociala 

relationer har en större möjlighet att frodas mellan tidigare frånskilda geografiska platser. 

Detta har påverkat vilka institutioner och parter som har inflytandet och makt över enskilda 

staters utbildning. Det som tidigare setts som nationernas enskilda intressen har nu överstat-

liga organisationer möjlighet att påverka och där med kan de också påverka nationernas ut-

formning av deras utbildning (Lilja, 2010).  

Lilja (2010) visar tydligt att nationer väljer att förhålla sig till de olika globala aktörerna på 

grund av deras marknadsdrivna och marknadsfokuserade ideologi. Detta gör att den produkt-

ionsfaktor som kunskapsekonomin1 anses vara, blir att utbildningen ställs inför frågor och 

konsekvenser om vad utbildningens huvudsakliga roll är i samhället. Det gör att samhällsma-

skineriets nyttjande av utbildningen inte längre är att skapa en enhetlig nationalidentitet eller 

återskapande av individer till ett industrisamhälle. Idag, är det huvudsakliga syftet med utbild-

ning är att den ska generera konkurrenskraftiga personer som har kapacitet och möjlighet att 

infinna sig på en global marknad.  

Fokuseringen som sker är att det skall produceras konkurrenskraftiga personer som är anpas-

sade till en global marknad och detta påverkar hur utbildningen genomförs inom de olika nat-

ionerna. Ett fokus som läggs på utbildning idag är att individer ska utsättas för konkurrens där 

syftet är att maximera deras resultat (Lilja 2010). Utöver detta är samtalen som pågår i den 

globala utbildningsdiskussionen att elevernas prestationer i internationella jämförelser är i 

centrum och avgörande. En anledning till det är för att det ska vara möjligt att studera ifall ut-

bildningen uppnår de olika kvalitetsmarkörerna för att kunna producera konkurrenskraftiga 

individer (Lilja, 2010).  

                                                                 
1 Kunskapsekonomi: Kan ses som en form av mänskligt kapital, oftast gällande service baserade kunskaps krä-

vande tjänster. Något som ofta leverera teknologiska framsteg och skapa en kraft till marknaden. 
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Den konkurrens som finns gällande kunnig arbetskraft världen över är tydlig, då det visar sig 

att många länder idag satsar medvetet på utbildning och forskningen i landet. Detta är framför 

allt länder med betydligt större befolkning än Sverige, länder som blir kända för sin elit men 

har långt kvar till en jämställd utbildningssektor som alla kan ta del av. Att kunna delta på en 

internationell arena samtidigt som arbetet kring en fortsatt demokratisk utveckling kräver 

skicklighet från utbildningssystemen. På denna arena söks det två olika ting, djup och bred 

kunskap men även generalist- och spetskunskap (Nihlfors, 2008) vilket gör att satsningar mot 

jämställd utbildning kan ses som en styrka. Detta är en styrka som Sverige har då dess utbild-

ning är mer eller mindre tillgängligt för samtliga i hela landet vilket Nihlfors (2008) belyser.  

Politiker vill vara aktiva på den globala marknaden då de vill kontrollera utbildningen och lä-

rarnas arbete. Detta för att lärare har stor betydelse för utvecklingen och förstärkningen av 

kunskapsekonomin. Det här kan leda till att läraryrket även fortsättningsvis kommer få en 

minskad professionella autonomi menar Lilja (2010).  

Det Nihlfors (2008) belyser i sin rapport är de bitar av globalisering som kretsar kring mänsk-

liga relationer, samexistens, kommunikation och interkulturella verksamheter. För att kunna 

forma fungerande medborgare behövs mer kunskap om detta, eftersom kunskap är en vital del 

av den samhällsstruktur vi idag har. Samhällets kunskapsutveckling är grunden för både social 

och ekonomisk tillväxt, för statens och samhällets kompetens påverkar landets egen attraktion 

i jämförelse med andra (Nihlfors, 2008).  

Det här förstärker nationens intresse för att behålla god kompetens inom gränserna för att 

kunna bevara sina resurser i en kunskapsdriven ekonomi. Vidare tar Nihlfors (2008) upp hur 

kunskap som valuta ökar kontinuerligt i värde, då nya rön och aspekter fortlöpande lyfts fram, 

och det läggs större vikt hos de som anses vara kunniga inom de olika områdena. Detta till-

sammans med en rörligare och globalare arbetsmarknad gör att kompetensutveckling idag blir 

en nödvändighet för samhällets överlevnad.  

Som vi kan se i Liljas (2010) studie, har elevernas resultat i skolan en stark koppling till lära-

res kompetens och effektivitet. Detta samspel mellan lärares kompetens och elevers resultat 

har även belysts i internationella undersökningar som exempelvis PISA2 undersökningar, lik-

som i  McKinsey-rapporten (Barber och Mourshed 2007). Barber och Mourshed (2007) visar 

                                                                 
2 PISA ”Programme for International Student Assessment” detta är väldens stösta elevstudie och är ett projekt 

genomfört av OECD. Studien analyserar både OECD-länder och icke OECD-länder. (Skolverket, 2018) 
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att det starkaste incitamentet för goda resultat hos elever i ett utbildningsystem ligger hos kva-

litén hos lärarna. De anser att ett utbildningssystem inte får en högre kvalité, än kvalitén hos 

lärarna i systemet.  

Detta är något som Lilja (2010) belyser genom att skriva om OECD3 som hävdar att för att en 

förbättrad utbildning ska ske, behöver fokus läggas på att lärare skall ”förbättras” och ”ut-

vecklas professionellt”. Detta ska införas genom att lärarna regelbundet granskas under hela 

sitt arbetsliv, för att säkerställa att arbetet sker via evidensbaserad kunskap. Det blir därmed 

en grundläggande förutsättning för förbättrad skolpraktik, då med utgångspunkt ur elevresul-

taten. Det vi kan läsa in i detta är att OECD har ett påvisat intresse att vilja förbättra länders 

utbildningssektor. Som Nihlfors (2008) belyser i sin rapport är vidareutbildning och där ige-

nom vikten av kunniga och välutbildade lärare avgörande. Lärare idag behöver vara flexibla i 

sitt arbetssätt av undervisningen för att anpassa den till olika målgrupper. Lärare behöver vi-

dareutbildning för att kunna hålla sig uppdaterade och för att kunna möta de ökande globala 

kunskapskraven. 

Med kopplingen till OECDs rapport gällande utbildningen och utvecklingen av lärande skri-

ver MD. Islam och MD. Alams (2013) hur utbildning är kopplat till globaliseringen och hur 

utbildning kan förbättra möjligheterna för Bangladesh. Det skulle ske genom vidareutbildning 

av lärarkåren för att individerna skulle vara förberedda för den globala marknaden. Anled-

ningen till detta är för att utbildning i sig själv är med och utmanar samt främjar socialpoli-

tiska förhållanden. Vidare anser de att samtidigt genererar det ekonomisk och politisk förstå-

else, eftersom det också blir investeringar i det mänskliga kapitalet.  

MD. Islam och MD. Alam (2013), åskådliggör hur viktigt det kan vara med vidareutbildning 

och utveckling av individer för att gynna både livskvalité men även ekonomi. I studien grans-

kade lärare från Bangladesh och deras tankar kring vidareutbildning och några av variablerna 

som undersöktes i studien var: ålder, kön, arbetslivserfarenhet och grad av viderutbildning. 

Det framträder att lärare oavsett ålder eller kön anser att det finns ett syfte med och en god 

grund för vidareutbildning av lärarkåren. Oberoende av om det var lärare från den kommu-

nala- eller privata sektorn. Det uppmärksammades att vidareutbildning är nödvändigt för att 

lärarna ska kunna behålla och stärka sin kompetens. Vidare observeras det även att ju fler år 

lärarna studerat på högre utbildning, desto större relevans fann de att fortsätta utbilda sig 

själva. Detta på grund av att dessa lärare har lättare att uppmärksamma de bristande kunskaper 

                                                                 
3 OECD ”Organisation for Economic Co-operation and Development” 
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som de själva innehar. Hur lärarna anser att de ska utbildas skiljer sig dock beroende på deras 

arbetslivserfarenhet och kan därmed variera. Avslutningsvis visar MD. Islam och MD. Alam 

(2013) att lärare har en medvetenhet gällande behovet av vidareutbildning för att hålla sig 

uppdaterade och i framkant för att kunna möta globaliseringen. 

En annan anledning till att vilja utveckla lärandekompetensen kan bero på det Nihlfors (2008) 

tar upp i sin rapport, att utbildning idag inte längre är monopoliserat av skolväsendet utan idag 

konkurrerar skolan med globala influenser om elevernas uppmärksamhet. Detta sker då ele-

verna idag kan söka information lätt på egen hand huvudsakligen via den enkla tillgången till 

internet. Omvandlingen av denna fakta och information till kunskap kräver dock handledning 

av resurser som finns inom exempelvis skolan (Nihlfors 2008). 

Ball (2008) visar att partipolitiska ställningstaganden har starka influenser över hur skolverk-

samheten bör fungera och hur skolan ska interagera med omvärlden. Ball visar hur New La-

bor -policys och -beslut kopplar individer från skilda samhällsstrukturer. De rumsliga tingen 

förändras kontinuerligt vilket påskyndar behovet av policys för att kunna möta den föränd-

rande miljön (Ball, 2008). Den rumsliga och tidsmässiga förändringen som sker i utbildningen 

visar att beslutsprocessen gällande policys och utbildning förändras i samband med den glo-

balisering som sker.  

Ball (2008) belyser att Englands utbildningssektor har genomgått förändringar då politiker har 

varit med och omskapat läraryrket. Enligt honom behöver politiken kunna samla stöd till 

dessa förändringar och omorganiseringar. Det är inte lätt i sammanhanget att beskriva skolor 

och lärare som misslyckade i sina uppdrag. Detta för att kunna påvisa vikten både kontroll 

och reglering från stat och regering. 

Detta är inte ett isolerat fenomen till England, utan den svenska skolan är även utsatt för detta 

för att regeringen skall ha möjlighet att påverka hur vår skolpolitik skall vara utformad (Lilja, 

2010). Detta skedde till exempel i samband med ett ökat ansvarsområde för lärare i samband 

med decentraliseringen av skolverksamheten, där det förväntades att kunniga individer skulle 

delta i läroplansarbetet på lokal nivå. Vidare förväntades det av lärarkåren tillsammans med 

andra intressegrupper att de skulle inkluderas i arbetet, vilket försvårade processen samt 

ökade andelen konflikter i läroplansarbetet. Det här är tecken på en ökande politisk involve-

ring i skolpolitiken, något som på sikt kan visa sig problematiskt på grund av att lärare sitter i 

en beroendesituation mot den politiska sfären i (Nihlfors, 2008). 
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Sverige går i samma riktning som andra nationer inom den globala politiken (Lilja, 2010). 

Sverige har valt att anpassa utbildningen genom att lägga tyngden på att den viktigaste förut-

sättningen för goda resultat hos eleverna är en bra lärare. Att Sverige behöver stärka lärares 

kompetens är något som är genomgående, oavsett vilken del av det politiska spektrat man tit-

tar på, vilket har gjort att samtliga driver tanken om att den bästa vägen att få kompetenta lä-

rare är att förbättra lärarutbildningen.  

Sedan har det visats att skolornas kvalité påverkas av hur stort kapital som de har att tillgå, 

den så kallade skolpengen. Friskolor gör det svårare för offentliga skolor att konkurrera med 

betygsresultat. Detta till stor del på grund av det klassbaserade skiljelinjerna som uppstått, 

som huvudsakligen drabbar arbetarklassbarn. Denna skillnad mellan socioekonomiska klasser 

är inte var fokus i dagens utbildningsdebatt ligger, utan samtalet som pågår handlar om att vi 

skall förbättra lärarens status och deras kompetens i syfte att Sverige skall bli en giltig spelare 

på den globaliserade marknaden gällande kunskapsekonomin (Lilja, 2010).  

Liljas (2010) antaganden gällande att Sverige blir influerat av den globala marknaden och fo-

kusen på kunskapsekonomin framkommer också i utredningar gällande en ny lärarutbildning, 

till exempel i SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning och om ändrade behörighetsregler i 

SOU 2008:52 Legitimation och skärpta behörighetsregler.  

De förändringar som stater genomgår i samband med globalisering är dock frivilliga (Dale, 

1999). Detta för att kunna upprätthålla sin status i världsekonomin, vilket även på sikt har bli-

vit en stark drivande faktor inom globaliseringen. Som Beck (2012) visar på finns det starka 

bevis för att den ekonomiska globaliseringen sätter en tydlig prägel på den utbildning som vi 

idag har. Denna trend av influenser visar sig i samtliga nivåer av utbildning, även i vidareut-

bildning så som universitetsutbildning. Det har uppmärksammats av forskare att universitet 

idag har börjat präglas mot ett marknadsorienterat förhållningsätt, där fokus läggs mellan 

kund och marknad snarare än mot utbildningen i sig själv.  

Det som har visat sig i och med ovanstående är att i dagens samhälle har utbildningen blivit 

ett högt prioriterat och fokuserat område för politiska ändamål, då regeringar kontinuerligt 

sätter in nya insatser för att influera utbildningens utformning i regeringarnas egna intressen 

(Ball, 2003). De utomstående kommersiella och ideologiska influenserna över utbildning och 

lärande som sker i samband med globalisering kan ses att bli ett oroande och alarmerande ele-

ment enligt Beck (2012). Men globalisering som fenomen är inte bara en oroväckande del 

utan det gynnar och formar också utbildningen i en positiv riktning. Som visats kan man se att 
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utbildnings skillnaderna mellan de europeiska länderna minskat under det senaste decenniet, 

mycket på grund av att utbildningssystemen integrerar med varandra och blir mer enhetliga 

(Zeynep, 2017). 

Det skall även noteras att de geografiska förutsättningarna som råder i Sverige gör att skol-

verksamheten ställs inför olika förutsättningar och former av begränsningar. En av anledning-

arna till detta är för att en kraftig majoritet bor på dryga 60% av landets yta (Nihlfors, 2008). 

Detta medför direkta konsekvenserna på utbildningen och politiska influenser kan skilja sig i 

stora drag beroende på var i landet man befinner sig. 

6.3 UTBILDNING OCH EKONOMI 

Som kommer diskuteras i kommande avsnitt har det skett en ökning bland antalet utbytesstu-

dier. Som Beck (2012) belyser kan det finnas en ekonomisk baktanke med ökningen av in-

skrivningarna av internationella studenter. Ökningen sker genom att det är ett större antal ut-

byten, internationella samarbeten och utbytesprogram. Trots att det finns få bevis på direkta 

inlärningseffekter fortsätter denna internationella trend.  

Utbytena som sker tack vare globalisering gör att länderna satsar mer på en offentliga sektor, 

exempelvis infrastruktur och utbildning, som också påvisats ha goda effekter för både utbild-

ningen och ekonomin (Zeynep, 2017). Likartad slutsats drar även Prettner och Srulik (2016) 

som visar hur utbyte mellan länder och utbildning har en gynnsam effekt på den ekonomiska 

tillväxten. Zeyneps (2017) studie visar på kopplingen mellan utbildningen och finansieringen 

från staten, och hur det påverkar utbildningens möjligheter att vara god eller inte. 

Ytterligare ett område som Prettner och Srulik (2016) belyser är hur utvecklingen av mänsk-

ligt kapital ökar med varje generation, då framför allt i relation till utbildning men även andra 

faktorer. Beroende på en nations ekonomiska förhållningsätt, öppen eller stängd ekonomi, in-

fluerar det den generella utbildningsnivån i landet. De belyser även att en hög utbildnings nivå 

har positiv påverkan på nationers BNP4 oavsett om det är en stängd eller öppen ekonomi.  

“They describe performativity as being located within wider discursive practices of economic globalization, neo-

liberal economics, and competitiveness. Thus, education becomes the means of attaining and maintaining the 

flexibility that is considered necessary in the face of the technological and socio-economic change required by 

globalizing conditions.” (Beck, 2012 S.137-138) 

                                                                 
4 BNP: Bruttonationalprodukt, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har pro-

ducerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under (Bruttonationalprodukt, 2019-01-20) 
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Tolkningen av ovanstående citat är att det påvisar hur utbildning idag har blivit ett verktyg för 

att möta globaliseringen och de neo-liberalistiska idéerna gällande ekonomi, för att länder 

skall kunna förhålla sig flexibla i samband med de skiftande miljöerna som råder. Globali-

seringen formar marknaden och hur man kan förhålla sig till den vilket gör att länder oavsett 

om de är öppna eller stängda ekonomiskt behöver kontinuerligt förhålla sig mot detta. Detta 

eftersom de internationella influenserna spelar in på utbildningen i stort. 

Zeynep (2017) menar att det kan finnas andra antaganden som gör att länder kan vilja minska 

sin utgifter på den offentliga sektorn på grund av globalisering och den ökande rörligheten. 

För att minska de statliga utgifterna, kan skatterna minskas i landet för att på så sätt kunna be-

hålla höginkomsttagare i landet. Zeynep (2017) menar dock att detta samband med att länder 

vill sänka skatterna för att minska rörligheten är svagt. 

Det Ilivea, Beck och Waterstone (2014) menar är att den globala marknaden sätter en prägel på 

utbildningen i stort, att det idag eftersträvas en ekonomisk hållbarhet snarare än att utbildning 

är mittpunkten av skolverksamheten.  

6.4 GLOBALISERING, MÅNGKULTUR OCH SPRÅK 
I den kommande delen kommer språkets vikt för behandlingen av ett fenomen eller moment 

att bearbetats, samt hur en öppnare värld ger möjligheter för utbildningssektorn. 

Skolan är mötesplatsen där olika värderingar och kulturer möts något som har blivit tydligare 

i samband med en ökande rörlighet och migration från världen över. Detta gör att skolan blir 

en ypperlig plats för människor att byta erfarenheter och upplevelser vilket då utvecklar de in-

volverade. Integrering från omvärlden kan gynna både kulturell mångfald och jämlikhet. Vi-

dare är det viktigt att notera att skolan inte är isolerad från omvärlden och att även om de inte 

är ett mångkulturellt klassrum, finns globaliseringens effekter närvarande (Nihlfors, 2008). 

Det har påvisats att språkets användning och vilka ord som används spelar en stor roll i hur 

individer kommer att se på världen. Hur vi använder språket formar samhället mot ett mer so-

lidariskt tänkande än vad vi idag ser dominerar den västerländska diskussionen (Brantefors, 

1999). För enligt Brantefors (1999) är språket nyckeln till att konstituera verkligheten, för det 

är via språkliga kunskaper som interkulturella relationer och globalisering kan förtydligas. 

Detta spelar roll för att kunna förstå vad som sker i den svenska skolan, för språket bär stor 

vikt i hur man kan beskriva och förtydliga vad som händer kring globalisering och interkultu-
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rella relationer. Ord kan betyda olika saker i olika kontexter. För att undvika att låsa fast män-

niskor vid satta positioner skall språkets användning tas i beaktande, för att undvika riskerna 

att skapa ett ”vi och dom tänkande”.  

Ett problem som kan uppstå i samband med globalisering och undervisningen är att den sker 

med hjälp av terminologi där länder rangordnas på olika sätt, ofta efter deras resurstillgångar. 

Detta sker ofta med valda termer som ”i- och u-länder” eller ”första, andra och tredje värl-

den”, vilket då gör att våra undervisningsmodeller anpassas efter ett centrum och periferi fo-

kus. Här antyds att normen är västvärlden som fungerar som den bestämmande rösten, och att 

de andra måstes tas hand om (Brantefors, 1999) vilket kan ses som problematiskt i diskuss-

ionen om skolans förhållande till globaliseringen.   

Vidare menar Nihlfors (2008) att flerspråkighet ur en internationell utgångspunkt kan ses som 

en god tillgång, bland annat för eventuella internationella samarbeten. Med det i åtanke bely-

ser Zeynep (2017) att det har skett stora förändringar inom den europeiska utbildningsstruk-

turen då söktrycket på utlandsstudier ökar, vilket då är med och påverkar graderna av globali-

sering som sker inom Europas gränser. Detta medför att mångfalden mellan elever ökar som 

då påverkar kulturell och språklig integration mellan länderna, och har skett under den senaste 

två decennierna huvudsakligen på grund av Erasmus utbytesprogram. Zeynep (2012) visar vi-

dare på att utbildningen är en viktig del av samspelet mellan länder och möjligheterna för fort-

satt globalisering.  

Utöver detta har språket som tillkommer tack vara globalisering visat sig besitta egenskapen 

att koppla samman människor och öppnar upp dörrarna mellan länder och kulturer, vilket vi-

sar på att främjandet av språk och flerspråkighet kan öka möjligheterna för samhället och soli-

dariteten genom en stärkt interkulturell dialog. Språket är ingången till den globaliserade värl-

den vi har idag och hur det används i samband med att informationen som delges blir allt vik-

tigare (Nihlfors, 2008).  

Språket spelar roll i samband med globalisering enligt Brantefors (1999), genom att beroende 

på vilket sätt individer väljer att presentera ett fenomen, kommer det att vara med och forma 

hur världen uppfattas av individen som det presenteras för. Exempelvis ifall det sker genom 

att globalisering presenteras med en mer optimistisk syn, där framsteg och solidaritet är i fo-

kus, jämfört med att det presenteras med en mer pessimistisk syn där orättvisorna står i cent-

rum. Ifall den mer optimistiska synen presenteras, kan det underlätta för personer att förstå 

vikten av exempelvis det interkulturella perspektivet.  
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Brantefors (1999) säger i sin studie, att i en globaliserande skola där mångkultur har en chans 

att frodas, kan både tolerans och mångfald främjas. Det kan dock även vara problematiskt, för 

att i sådana förhållanden är man oftast okritisk och problematiserar inte förhållningsättet mel-

lan kulturerna i läroplanen. Detta kan leda till att även om skolan har ett mångkulturellt tän-

kande, så motverkas nytänkande idéer gällande andra kulturer. På grund av att redan satta an-

taganden och bilder av sagda kulturer reproduceras, även i en globaliserad skola, kan då på 

sikt vara något som kan leda till orättvisor i samhället. 

Utöver att globaliseringen som fenomen kan främja en mångkultur i skolverksamheten, kan vi 

ofta se att det sker transnationella samspel. Det kan ses som positivt men som mycket annat 

anses det vara en tudelad process, något som kan förstärka bilden av att det finns ett centrum 

och periferi på grund av hur vi som individer uppfattar världen. Anledningen till detta är för 

att en konsekvens, är att ojämlikheter förtydligas och individer formar en fråntagande relation 

gentemot varandra (Brantefors, 1999). För att motverka detta anser Brantefors (1999) att man 

bör belysa skillnader istället för ojämlikheter mellan nationer, samt att skapa ett klimat där in-

divider kan ifrågasätta exempelvis centrum/periferi, stereotyper, maktbalanser och ”vi och 

dom tänkande”. Som nämnts tidigare är språket ett bra verktyg för att arbeta med detta.  

Genom språket har vi en tendens att ofta belysa de negativa aspekterna på grund av att språk 

är bundet till sin sociohistoriska kontext, vilket gör att det kan finnas outtalade förmodanden 

och värden i språket vilket förstärker nuvarande status quo. Det är här vi kan se att skolans 

uppgift framträder genom att påvisa en möjlig transformering av språket för att således mot-

verka ovanstående och stötta kulturell förståelse och relationer gällande makt (Brantefors, 

1999) 

Just de positiva effekterna av internationella samarbeten visar Ilivea, Beck och Waterstone 

(2014) på i sin artikel. De menar att globalisering och samarbeten, gynnar nytänkande och en 

större variation av förmågor, på grund av att internationalisering tar vara mångfalden hos 

människor. Alla människor har olika styrkor som man kan ta till det kollektiva samlingsbor-

det.  

Detta sker för att alla individer har olika politiska, sociala och kulturella kontexter. Kunskap-

erna som kommer ifrån dessa relationer gynnar ofta på oförutsägbara sätt. Samarbeten kring 

utveckling, forskning och resurser mellan universitet på global nivå blir mer påtagliga i sam-

band med globaliseringen. Det som visas i och med detta är att interkulturella samarbeten är 

nyckeln för utbildningens utveckling (Ilivea, Beck och Waterstone, 2014). 
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6.5 GLOBALISERING, SKOLA OCH IT 
Becks (2012) påvisar att det kan vara problematiskt att föra samman läroplanen med international-

isering och med tillhörande problem. Detta på grund av att det kan finnas en nytta med att proble-

matisera mångfald och rättvisa som separata infallsvinklar i samband med utbildning och inlär-

ning.   

Utöver det kan vi idag se att skolan blir mer och mer nationsöverskridande och globaliserad 

speciellt med tanke på IT5 som hjälper spridningen av kunskap och kultur över gränserna. 

Denna expansion påverkar vilka möjligheter skolor har i hur de kan förhålla sig och hur de 

kan ställa sig mot globalisering i stort. Metoden som skolor väljer kommer ingiva olika 

aspekter på hur världen och andra kulturer kan ses, och det kan resultera i ett ställningsta-

gande där det är västvärlden mot övriga. Eller ett mer okritisk tillvägagångsätt, där man bara 

hänvisar till de positiva faktorerna av globalisering, mångfald, solidaritet och tolerans (Bran-

tefors, 1999).  

Internet är en stor bidragande faktor till detta och på denna plattform är det en nödvändighet 

att språkkunskaperna finns för att kunna bearbeta informationen som finns där (Nihlfors, 

2008). Lärares roll är i ständig förändring och till skillnad från ett decennium sedan har ele-

verna idag större tillgång till teknik och information än vad de hade då.  

Det Brantefors (1999) menar är att lärares metod och betoning gällande arbete med globali-

sering har möjligheten att hjälpa eleverna att utveckla ett kritiskt tänkande, vilket på sikt hjäl-

per dem att motverka socialt konstruerade normer och orättvisor. För att detta ska kunna ge-

nomföras bör utformningen av utbildningen och skolan genomföras på ett välkonstruerat och 

positivt sätt. 

I sin rapport visar Nihlfors (2008) både de styrkor och svagheter som finns i Sverige för att 

möta globalisering. Det som presenteras är att Sverige har goda möjligheter att arbeta med 

globalisering då det idag finns ett väl utbyggt skolsystem, där alla barn ska ha tillgång till en 

utbildning. Att det i Sverige finns en övergripande god kompetens inom både språk och kul-

tur, samtidigt som det finns en koppling mellan utbildningen till närsamhället och arbetslivet. 

Dock finns det brister inom olika områden av skolverksamheten, exempelvis saknas en stor 

                                                                 
5 IT: Informationsteknik ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom da-

torteknik och telekommunikation. (IT, 2019) 
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mängd utbildade lärare, samtidigt som det är en dålig forskningskoppling gällande både ut-

bildningen av lärare och elever. Skolans interkulturella undervisning är ofta bristfällig, då den 

präglas av låg acceptans för mångkultur och bristande stimulansnivå av flerspråkighet för ele-

ver med olika begåvningar. Den svenska skolan riskerar även att skapa segregation vilket på 

sikt kan skada den svenska demokratiska grunden.  
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7. DISKUSSION 

Med utgångspunkt i begreppet globalisering, kan man göra en ordagrann tolkning som att det 

skulle betyda en krympande värld. Samtidigt argumenterar Brantefors (1999), Jensen och Tol-

lefsen (2012) och Beck (2012) för att detta begrepp är mångfacetterat.  

Beck (2012) visar på att det inte längre går att bara se de ekonomiska aspekterna, utan även de 

kulturella och sociala måste vägas in, vilket skiljer sig från var globaliseringen som begrepp 

kommer ifrån (Jones, 2010). Att denna förändring sker går i hand med globaliseringsteorins 

utgångspunkt, nämligen att samhällen idag blir oundvikligt influerade och påverkade av ut-

omstående makter (Ikenberry, G.J, 2007, Part 1:2). Detta inte bara via ekonomiska influenser, 

utan att de kulturella och sociala aspekterna formar tänkandet hos individerna inom samhälls-

strukturerna (Risse, T, 2007 Part 1:6). 

Det är just detta komplexa och mångfacetterade begrepp som påvisas i styrdokumentet för 

samhällskunskap. I syftet som presenteras till dessa tre kurser, Samhällskunskap 1B, 2 och 3 

(skolverket 2011) är att eleverna ska kunna utgå ifrån olika infallsvinklar ur både ett lokalt 

och globalt perspektiv. Eleverna ska forma kunskaper gällande områden som kretsar kring 

globalisering inom det, politiska, ekonomiska och sociala området. Dock används inte globa-

lisering som enskilt begrepp, men dess innebörd ska behandlas.  

Syftet behandlas sedan i kurserna, i exempelvis 1B där eleverna ska skapa förståelse om 

maktfördelning, påverkan från och i olika system (Skolverket 2011) vilket kopplas mot den 

socialkonstruktivistiska synen på globaliseringsteori (Risse, T, 2007, Part 1:6). I nästkom-

mande kurs Samhällskunskap 2 ska eleverna studera globala förhållanden, samhällsstrukturer, 

maktfördelning och ekonomiska villkor (Skolverket 2011). Åter igen framkommer kopp-

lingen mot globaliseringsteorin både ur ekonomisk infallsvinkel som den Ikenberry, G. J dis-

kuterar (2007, Part 1:2), men även mer socialkonstruktivistiskt som Risse, T, (2007, Part 1:6) 

presenterat.  

Avslutningsvis inom samhällskunskapen blir begreppet globalisering en aktiv del av styrdo-

kumenten, även om det passivt har jobbats med det i tidigare kurser och även syftet. I Sam-

hällskunskap 3 (Skolverket 2011) ska eleverna lära sig mer om begreppet och behandla det ur 

olika infallsvinklar. Detta belyser relevansen av att skapa förståelse kring begreppets mångfa-

cettering och dess komplexitet som presenterades tidigare för att helheten som är globalise-

ringsteori skall kunna förstås och behandlas. Ifall detta tolkas utifrån socialkonstruktionismen 
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kan vi se hur styrdokumentens utformning är gjorda så att ramfaktorerna är formade för att 

skapa en miljö där lärande kan underlättas.  

Med det i åtanke och det som Brantefors (1999) presenterade gällande språkets betydelse i 

samband med lärande av ett fenomen, är det språket som konstruerar verkligheten och med 

hjälp av språket kan globalisering och interkulturella relationer förtydligas. Ett helhetsintryck 

och en förståelse kan skapas hos eleven i samband med att läraren använder sig av rätt voka-

bulär, för att terminologin som används och hur det nyttjas skapar olika värderingar. Exem-

pelvis användningen av ”vi och dom tänkande” och ”i och u-länder” skulle kunna skapa en 

nedvärderande syn emot andra nationella tillhörigheter. Anledningen till det är som Brante-

fors (1999) belyser att ”västvärlden” presenteras som den bestämmande rösten över alla andra 

och de andra nationerna måstes tas om hand. 

En utmaning, som både Nihlfors (2008) och Zeynep (2017) belyser, är det mångkulturella 

klassrummet som växer fram. Anledningen till att det kan ses som en utmaning är att de olika 

kulturerna som möts i klassrummet kan vara från nationer som kanske läraren presenterar på 

ett nedlåtande eller negativt sätt. Det är som Brantefors (1999) visar på hur en individ väljer 

att presentera ett fenomen kommer att forma mottagaren, antingen optimistiskt eller negativt. 

Hon menar att språket behövs användas i samband med globaliseringen för att motverka de 

nuvarande tankarna och föreställningarna. Vilket kan vara gott i det växande mångkulturella 

klassrummet.  

Nationer interagerar med varandra i utbildningen. exempelvis via det Zeynep (2017) presente-

rar med Erasmus utbytesprogram eller internationella samarbeten som Ilivea, Beck och 

Waterstone (2014) belyser. Detta kan tas fram på ett väldigt positivt sätt där man ser förde-

larna av intellektuella utbyten där styrkor från olika kulturer kan lyftas fram, det är dock något 

som problematiseras av både Nihlfors (2008) och Brantefors (1999). Anledningen till det är 

det Nihlfors (2008) tar upp gällande den svenska skolan och dess brister gällande just fler-

språkighet och mångkultur. Brantefors (1999) tar upp problematiken kring att en mångkultu-

rell skola kan reproducera satta antaganden och tankar kring de kulturerna som blir en del av 

skolan tack vare sådana utbyten.  

Dessa utmaningar och svårigheter gör att det läggs väldigt stort fokus på lärarna för att möta 

denna problematik. Det bästa sättet är att skapa en medvetenhet över problematiken, men 

även Brantefors (1999) har tankar kring globalisering och hur det kan bemötas, där språket 

och utvecklingen av elevers kritiska tänkande är grundpelare. Detta försvårar det som Nihlfors 



29 | S i d a  

 

(2008) presenterar gällande flerspråkighet, hur det ska ses som en tillgång, men att det arbetas 

bristfälligt med det i dagens skola. Flerspråkighet kan vara en tillgång för undervisningen om 

det kan nyttjas på rätt sätt. Något som också Ilivea, Beck och Waterstone (2014) belyser är att 

människors olikheter kan vara styrkor när det tas till det kollektiva samlingsbordet. Vilket 

återigen lägger vikten hos läraren i och med att kunna språket och hur det skall nyttjas i 

undervisningen för att rätt budskap skall förmedlas, så att den problematik som Brantefors 

(1999) tar upp inte besannas. 

Förutom de tidigare nämnda positiva aspekter av globalisering och mångkultur som lyfts fram 

belyser Ilivea, Beck och Waterstone (2014) också att individernas olika kontexter kommer att 

vara gynnsamma på oförutsägbara sätt. Nihlfors (2008) och Brantefors (1999) belyser att det 

kan öka solidaritet och förståelse mellan individerna från olika nationer. Detta påvisar att 

gruppdynamiken kommer att vara i förändring och det kommer inte vara samma typ av klass-

rum hela tiden. Med tanke på socialkonstruktionismen, att kunskap skapas i grupp, kan vi se 

att detta, om det nyttjas på ett gott sätt av läraren, kommer det vara gynnsamt för elevernas in-

lärning av globalisering som begrepp och fenomen.  

Svenska skolan kommer bli påverkat av andra kulturer som påvisas av Zeynep (2017) ef-

tersom utbytesprogrammen ökar för varje år som går. Dock menar Beck (2012) att denna ök-

ning inte bara är utav välvilja utan att det kan finnas en ekonomisk baktanke till dessa beslut. 

Det öppnar upp nationer som då blir villiga att göra satsningar på den offentliga sektorn, nå-

got som Zeynep (2017) menar har både goda effekter på utbildningen och ekonomin inom 

landet. Dock menar Prettner och Srulik (2016) att det är själva utbytena som är gynnsamma 

för ekonomin. Utöver de ekonomiska aspekterna visar Zeynep (2012) på att dessa utbyten le-

der till social förändring genom att skillnaderna mellan länders utbildning inom Europa mins-

kar för varje år som går.  

En ekonomisk aspekt tar Beck (2012) upp gällande de neo-liberalistiska tankarna som råder i 

samband med globaliseringen och behovet av att vara flexibel för att kunna möta marknadens 

krav. Även Lilja (2010) belyser att det finns ett marknadsfokus som är drivande över utbild-

ningsverksamheten för att kunna skapa konkurrenskraftiga individer. Nihlfors (2008) tar 

också upp hur denna kunskapsekonomi och kunskapsutveckling och hur det formar grunden 

för ekonomisk tillväxt. Det Beck (2012) dock menar är att denna marknadsorienterade fokuse-

ring på utbildningen har gjort att fokusen med utbildning idag ligger mer mellan kunden och 

marknaden än mot utbildning. Likartat håller Ilivea, Beck och Waterstone (2014) med Beck 
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(2012) om att det huvudsakliga fokuset idag inte är på själva utbildningen utan på ekonomi. 

Fokuseringen mot ekonomi kan vara att tankarna hos beslutfattarna i länderna ligger i samspel 

med det Prettner och Srulik (2016) belyser att det mänskligt kapital ökar med varje generat-

ion. Tillsammans med vad MD. Islam och MD. Alam (2013) menar att satsningar mot utbild-

ning formar ekonomisk tillväxt och ökad livskvalité.  

Det har påvisas att skolan och utbildning formas efter utomstående faktorer, något som då 

Lilja (2010) visar på är hur Sveriges regering följer internationella mönster när det gäller ut-

bildningssektorn. Att länder genomgår förändring är naturligt men sättet som politiska krafter 

väljer att influera dessa områden, skolan, sker ofta genom att beskriva det som misslyckande 

och att de är i behov av organiserad förändring (Ball 2008). Med det i minne och det Ball 

(2008) beskriver att denna föränderliga process och behovet av fler policys i samband med 

globaliseringen kan göra att det kommer ske vid fler tillfällen. Tillsammans med Ball (2003) 

som menar att utbildning är ett högintressant område för politiken vilket kan ha delvis grund 

ur det Zeynep (2017), Beck (2012) och Prettner och Surlik (2016) alla menar, att det finns 

ekonomisk vinning att satsa på utbildning, som diskuterats ovan.  

Hur nationer väljer att förhålla sig i utbildningsfrågan är relativt likartat som visats i Sverige 

och Bangladesh i texterna MD. Islam och MD. Alams (2013), Nihlfors (2008) och Lilja 

(2010). De belyst att det finns behov av att vidareutbilda lärare och fortsätta utveckla utbild-

ningssektorn, på grund av globala påtryckningarna beträffande kunskapsekonomin för att län-

der ska kunna behålla sin konkurrenskraft. Som visats är den bästa metoden för att uppnå 

detta med utbildning av lärare. Detta är lärare medvetna om som MD. Islam och MD. Alams 

(2013) visar på i sin studie att oavsett kön, ålder eller anställning anser man att utbildning är 

något gott och nödvändigt. Det fanns vissa skildringar i hur det ansågs att denna vidareutbild-

ning skulle ske beroende på hur länge man hade utbildats och hur länge man hade varit an-

ställd. De visar även att det spelar ingen roll ifall man var inom den kommunala eller privata 

sektorn.  

Valen som nationer gör på grund av internationella influenser, globalisering, är inget som är 

påtvingat vilket Dale (1999) påpekar. Men länder är ändå i behov av att anpassa sig för att 

kunna vara kvar och konkurrenskraftiga inom världsekonomin. Detta tillsammans med den 

problematik som framkommer av Nihlfors (2008), att Sverige har svåra problem att möta glo-

baliseringen på ett stabilt sätt, för Sveriges skola har svårt att både behandla flerspråkighet 
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och mångkultur. Detta gör att Sverige som land står inför en eventuellt svår kommande pe-

riod. 

Avslutningsvis har vi den historiska infallsvinkeln gällande globalisering och hur skolan blev 

influerat från utomstående aktörer på den globala marknaden. Olivestam (1977) påvisar att 

globalisering har vart ett fenomen som präglat den svenska skolan sedan tidigare än 1940-talet 

då avtrycket som USA satte över svenska skolan etablerades. Det som Olivestam (1977) visar 

är att utomstående krafter har vart en del av skolpolitiken under en lång tid. Att influenser 

som påverkar utbildning och skolan skiftar. Det har kan vi se via Olivestam (1977) som vi-

sade att det tidigare tyska inflytandet skiftade över mot det mer liberala synsättet. 
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8.  SLUTSATS 

Uppsatsens syfte med tillhörande frågeställningarna kommer att besvaras nedan med slutsat-

ser baserade på det presenterade resultatet från den gjorda litteraturstudien. Den första av de 

tre ställda frågeställningarna är: 

Hur hanteras globalisering som begrepp i styrdokumenten? 

Det första som uppdagades i denna uppsats är att själva begreppet inte behandlas direkt förrän 

i kursen Samhällskunskap 3 (Skolverket, 2011). Men som visades i diskussionen kan detta 

vara en anledning till att underlätta undervisningen och forma en god lärandemiljö. Det kan 

tolkas så eftersom grunderna i globalisering uppdagar sig redan i Samhällskunskap 1B, där 

globaliseringsteori gällande synen på både kulturell och ekonomisk globalisering visar sig. 

Fenomenet i fråga hanteras gradvis i styrdokumenten vilket då skapar plattformar där eleverna 

får bygga upp kunskaper och förmågor, för att kunna greppa begreppet och fenomenet för att 

det inte skall bli för svårt att hantera.  

I Samhällskunskap 1B ska eleven utgå från medborgarna och politik samt möjligheterna där 

för påverkan utifrån en grundlig nivå, men det är inga komplexa system eller ideologier som 

behandlas. I Samhällskunskap 2 introduceras däremot ideologier, komplexa system som eko-

nomi och kolonialism. Dessa är delar från globaliseringsteori men det är inte helheten som be-

handlas fören i nästkommande kurs.  

Detta leder oss till sista delen gällande hur styrdokumenten behandlar globalisering, Sam-

hällskunskap 3. Där tas begreppet globalisering upp och eleverna ska arbeta med det i dess 

hela och mångfacetterade form då i syfte att kunna genomföra en tolkning av de utmaningar 

och svårigheter världen står inför i denna globaliserande tid. 

Detta tar oss vidare till nästkommande frågeställning: 

Hur kan globalisering tänkas hanteras i undervisningen?  

Bland de första sakerna som uppdagas i denna uppsats var vikten av språket i samband med 

undervisning. Både Nihlfors (2008) och Brantefors (1999) ansåg att det är en viktig del för 

god undervisning. Av detta går det att tolka att läraren bör hantera globalisering med ett gott 

vokabulär och möjligheten att ge eleverna utrymme för flerspråkighet i klassrummet. Utöver 
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det kommer det mångkulturella klassrummet fortsätta finnas, som flera av författarna var inne 

på vilket kommer göra att hur en lärare väljer att presentera globalisering kan leda till både 

bra och dåliga konsekvenser. Elever kan komma från olika samhällen och olika kulturella 

bakgrunder som kan bli utpekade av lärarens ställningstagande mot globalisering.  

Läraren som möter globaliseringen gör det nog bäst ifall hen är medveten om problemen som 

kan uppstå med det. Att antaganden kan reproduceras (Brantefors, 1999) och även språkliga 

och teknologiska förändringar (Nihlfors, 2008) som sker, är områden som bäst bemöts ifall 

läraren är medveten om dem. Läraren bär även arbeta med att utveckla elevers kritiska tän-

kande för att kunna bemöta dessa förändringar med en välfylld verktygslåda.  

Vidare bör även läraren nyttja olikheterna hos eleverna för att möta globaliseringen för som 

både Ilivea, Beck och Waterstone (2014) och Nihlfors (2008) nämner är skillnaden mellan 

människor en tillgång. Om läraren kan nyttja språket eller språken kommer en miljö för lä-

rande att frodas något som socialkonstruktionismen anser är en god utgångspunkt. Detta på 

grund av ett klimat för social interaktion och där elever uppmanas att ifrågasätta sina tradit-

ionella kunskaper och perspektiv för att samla ny kunskap.  

Resultatet visar också hur viktigt det är för lärare att kunna undervisa och möta globalisering, 

genom vidareutbildning av sig själva (MD, Islam och MD, Alam 2013). Detta behov av ut-

veckling av individen är ett sätt att hantera globaliseringen i undervisningen, för att lärare kan 

skapa den grunden av kunskap för att möta fenomenet. Vidare kommer utbildningen av lärare 

att kunna hjälpa dem att presentera fenomenet på ett välstrukturerat sätt som inte reproducerar 

tidigare fördomar eller skapar ett ”vi och dom”. Dessa presenterade delar är de som visat sig 

bäst för att hantera globaliseringen i undervisningen.  

Slutligen har vi den sista frågeställningen att besvara: 

Vilka effekter har globaliseringen påvisats ha på skolverksamheten?  

Till att börja med har det framkommit i denna uppsats att effekterna som globalisering har på 

skolverksamheten är relativt omfattande, även om denna uppsats var avgränsad i dess omfång. 

Det som visar sig är att influenserna på utbildning via utbyten och internationella samarbeten 

som både Zeynep (2017) och Beck (2012) tar upp är något som kommer fortlöpa. Detta kan 

ses som något positivt för som Ilivea, Beck och Waterstone (2014) tar upp gynnar dessa sam-

arbeten nytänkande och introducerar en större variation av förmågor tack vara globalisering. 
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Kopplingarna som sker i samband med detta kan också hjälpa till att forma skolverksamheten 

mot en mer solidarisk och jämlik plats.  

Vidare togs det även upp att dessa utbyten kan vara en bidragande faktor till att skillnaderna 

mellan de europeiska länderna minskar (Zeynep, 2012), vilket gör att globaliseringen är ett 

steg mot jämställdhet mellan elever från olika nationer och detta kan även vara gott för att sä-

kerställa en jämställd utbildning i Sverige. Detta då de politiska besluten som fattas inte nöd-

vändigtvis är anpassade för hela Sveriges befolkning. 

Dock kan dessa beslut gällande samarbeten vara grundade i ekonomiska tankegångar istället 

för i tanken om social hållbarhet. Som det visades i denna uppsats av flertalet författare finns 

det en korrelation mellan utbildning och ekonomi. Satsningar på utbildningen har genererat 

positiv avkastning på ekonomin antingen via ökat BNP eller via förbättrad livskvalité. Detta 

kan också grunda sig i att det har skett en förändring, på grund av att globaliseringen går mot 

ett mer marknadsorienterat fokus när det gäller utbildning. Detta har lett till att utbildningen 

idag är orienterad mot att möta marknadens krav snarare än att producera kunskap. 

Ovanstående har gjort att länder väljer att anta likartade metoder för att uppnå en stärkt eko-

nomi och kunskapsekonomi. Som konstaterades i uppsatsen av Lilja (2010), MD. Islam och 

MD. Alams (2013) och Nihlfors (2008) sker det via satsningar på lärare och deras kompetens. 

Anledningen till dessa satsningar kan bero på OECD och det som Barber och Mourshed 

(2007) visade på, att elevernas resultat är stark kopplade till kvalitén hos lärarna. Det gör det 

förståeligt att länder genomför satsningar och policy förändringar. Problematiken som uppstår 

då är hur det ska genomföras ifall skolan och dess personal uppvisas som misslyckanden. 

Detta eftersom det kommer finnas behov av att förändra skolan något som är uppenbart ifall 

man applicerar likartade tankar som Ball (2008) hade mot det engelska skolsystemet fast mot 

Sverige. 

Ifall det tillkommer nya rön som också etableras kan det förändra hur skolsystemet utformas, 

vilket inte är någon totalt främmande tanke på grund av det resultatet som framtagits som vi-

sar på hur de internationella influenserna som finns över skolan är med och formar den. 

De avslutande tankarna som har uppstått i samband med denna uppsats är att det finns ett fort-

satt behov av vidare studier gällande globaliseringens påverkan på utbildning och skolan. 

Denna uppsats har endast kunnat skrapa på ytan av detta rikt nyanserade fenomen. Det forsk-

ningens fokus som läggs idag är väldigt inriktad på ekonomi och ekonomiska influenser över 
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skolan och utbildningen, vilket gör att humanistiska aspekterna inte belyses i samma utsträck-

ning.  

Anledningen till detta skifte i fokus skulle vara nödvändigt är för att fortsätta hjälpa lärare och 

pedagoger att förstå hur deras vardag blir påverkad av utomstående faktorer och politiska be-

slut. Det skulle öka medvetenheten hos dessa pedagoger som då på sikt kanske skulle under-

lätta deras arbete. Anledningen till detta antagande är för att ju större kunskap som personer 

äger gällande sin situation, desto fler redskap får de att möta upp och behandla sin vardag på 

ett konstruktivt sätt, tack vare att de är medvetna om vad som försiggår. 

Problem som uppstod i samband med utförandet av denna studie var att informationsin-

samling av data blev problematisk. Detta skedde då det valda syfte och frågeställningarna 

hade ett relativt begränsat fält av studier, men då det fanns tillgång till ett gott utbud av data-

baser gick det att utöka sökfältet, tillexempel från endast gymnasial nivå till högre utbildning 

och dess koppling till globalisering. Ett större utbud av studier fanns tillgängligt inom det till-

lagda området. I och med detta visade det sig att det finns en brist gällande studier med gymn-

asial skolgång i fokus vilket skulle kunna vara ett fortsatt forskningsområde.  
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