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FÖRORD 
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ABSTRACT 

In this thesis, I will discuss subject conceptions among social studies teachers who 

work in upper secondary schools. The aim of this study is to investigate and analyse 

subject conceptions among social studies teachers and their relationship to the 

teachers’ personal background. Subject conceptions can be expressed in both planned 

and realized teaching, which are analysed in this study. The questions posed are: 

What subject conceptions are expressed in the social studies teachers’ descriptions of 

their teaching? Are there any relationships between the teachers’ personal 

background and the subject conceptions they express? Which subject conceptions are 

manifested in written tests and exercises? This study consists of three empirical sub-

studies. The first sub-study is based on a questionnaire with 60 social studies 

teachers in upper secondary schools in two counties in Sweden. The second sub-study 

is based on in-depth interviews with eight social studies teachers who expressed 

different subject conceptions in the questionnaire. The last sub-study is based on a 

document analysis of 28 written tests and examinations that were collected from the 

interviewed teachers. The theoretical framework of this study consists of 

structuration, class, gender and didactic theories.  

Some conclusions can be drawn from this study. There are different subject 

conceptions among the social studies teachers. I have found four typical subject 

conceptions, which I have called the fact-and-concept–focused, value-focused, 

analysis-focused and citizenship-focused subject conceptions. The study also shows 

that the teachers’ personal background has a relationship with their subject 

conceptions, to a certain degree. Gender and the combination of subjects in the 

teachers’ academic exams are related to the subject conceptions that the teachers 

express. Also, internal framing factors, like social background, political views and 

years in the profession, and external frame factors, like steering documents, 

textbooks, current news events and the students’ interests and needs, influence the 

teachers’ subject understanding to different extents. The study also shows that there 

are differences between the subject conceptions, which are shown in the teachers’ 

descriptions of their teachings and their assessment materials. The majority of the 

teachers in the study expressed the citizenship-focused subject conception in the 

questionnaire, while the written tests and examinations are dominated by fact-and-

concept–focused and analysis-focused questions. One conclusion drawn from the 

empirical results is that code, classification and framing vary among the different 

conceptions of the subject social studies.  

 

Keywords: Subject conceptions, internal and external frame factors  
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I. INLEDNING  

1 Undersökningens bakgrund och sammanhang 

Denna undersökning handlar om hur samhällskunskapslärare på gymnasiet 

tänker kring sitt undervisningsämne och vad det resulterar i. 

Samhällskunskapslärarnas tankar kring sitt ämne utmynnar i en 

ämnesförståelse, eller ”ämneskonception”, som kommer till uttryck i till 

exempel lärares utsagor om sitt ämne och i de prov och examinationer som 

de har konstruerat.1 Undersökningen handlar också om det finns några 

relationer mellan  lärares individuella bakgrund och de ämneskonceptioner 

som lärarna ger uttryck för. Innan jag preciserar undersökningens 

utgångspunkter och upplägg ger jag en kort översikt över samhälls-

kunskapsämnets framväxt och förändringar i svensk gymnasieskola under de 

senaste 40 åren.  

 

 

2 Samhällskunskapsämnets framväxt och förändringar 

För 40 år sedan hade Sverige ett av de mest centraliserade 

utbildningssystemen i västvärlden, där antalet lektionstimmar och innehållet 

i ett skolämne var noggrant specificerat av de statliga myndigheterna.2 

Frånsett de senaste åren på 2010-talet har den svenska skolan därefter gått 

från centralisering och detaljstyrning till decentralisering och målstyrning.3 

Detta innebär att enskilda skolor och lärare har fått mer autonomi och ökat 

ansvar att tolka styrdokument som läroplaner och kursplaner för att nå de 

utbildningsmål som sätts upp från statligt håll. Även de ekonomiska 

ramarna har förändrats i den svenska skolan sedan 1970-talet vilket bland 

annat resulterat i minskad undervisningstid i skolämnena. Den svenska 

skolan var vid tidpunkten för denna undersökning sammantaget mycket 

mera decentraliserad, avreglerad, marknadsinriktad, mål- och resultatstyrd 

än vad den hade varit 40 år tidigare.4  I och med detta hade lärarna fått ett 

                                                             
1 Det är intressant att studera detta närmare eftersom lärarnas tankar kring sitt ämne påverkar hur skolämnet 

samhällskunskap realiserar sig i undervisningen. Se vidare diskussion om detta i Skolverket, Morgondagens 

medborgare. ICCS. 2009: svenska 14-åringars kunskaper, värderingar och deltagagande i internationell 

belysning, Internationella studier, Rapport 345:2010, s. 14 och Skolverket, Medborgarkunskaper i sikte. 

Nordisk jämförelse och fördjupad analys av svenska elevers svårigheter i ICCS 2009, Skolverkets aktuella 

analyser, s. 111. 
2 Lisbeth Lundahl, Linda Rönnberg och Mikaela Nyroos, ”En styrning i tiden”, Studies in educational policy 

and educational philosophy, 2004:1, s. 1. 
3 Lisbeth Lundahl,”Sweden: decentralization, deregulation, guasi-markets: and then what?”Journal of 

education policy, vol 17, no 6, 2002, s. 688. 
4 Själva datainsamlingen genomfördes under 2009-2010. 
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större utrymme och ett större ansvar att tolka och realisera styrdokument 

som läroplaner och kursplaner.5 Denna historiska utveckling har skapat 

vissa yttre förutsättningar som en lärare måste förhålla sig till i sin 

undervisning.  

Medborgarkunskap som infördes i Sverige som skolämne 1918-1919 i det 

som kallades fortsättningsskolan6 kan ses som föregångare till dagens 

samhällskunskap.7 Innehållsmässigt var medborgarkunskapen i det 

närmaste en form av grundkurs i ämnet statskunskap.8 Tanken med detta 

ämne var att ersätta den inriktning mot ”religiös underdånighetsfostran” 

som hade funnits i skolan sedan tidigare med en medborgerligt präglad 

samhörighetsfostran.9 Undervisningen i medborgarkunskap skulle ha fokus 

på att stärka ungdomarnas känsla för samhörighet och ansvar gentemot 

varandra. Den enskilde samhällsmedlemmen skulle informeras om sina 

förmåner men även om de plikter denne hade gentemot samhället. Ämnet 

skulle alltså bidra till en uppfostran av de unga så att de utifrån sin plats tog 

ansvar och gjorde en insats för samhället.10 I en statlig skolutredning från 

1948 föreslogs att medborgarkunskaperna skulle förstärkas i den svenska 

skolan genom införandet av ett nytt ämne benämnt samhällskunskap.11 

Utredarna gav ämnet en framskjuten roll i skolans demokratiska fostran och 

ämnet skulle tillgodose elevernas rätt till saklig upplysning så att de skulle 

kunna forma sig en personlig uppfattning. Ämnet skulle ha en vetenskaplig 

karaktär där objektiva beskrivningar och analyser av det svenska samhället 

gavs en framträdande plats.12  

På gymnasiet under 1950-talet omfattade historieämnet även samhällslära. 

Samhällsläran var dock inte så omfattande i detta ämne utan tyngdpunkten 

låg på historia. Den samhällslära som ingick i historieämnet hade en stark 

                                                             
5 Lundahl, Rönnberg och Nyroos, ”En styrning i tiden”, s. 1. 
6 Fortsättningsskolan infördes i Sverige under 1860–talet. Den kallades i början ofta repetitionsskolan 

eftersom den mest handlade om repetition inför konfirmationen. I början var den frivillig och först 1918 blev 

den obligatorisk. Se vidare diskussion om fortsättningsskolan i Nationalencyklopedin.  
7 Tomas Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet, del 1, kapitel 

1-4 (Uppsala: Uppsala Universitet, 1994), s. 249. 
8 Leif Jarlén, ”Framväxt och utveckling av ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan” Vägval i skolans 

historia nr 1, 2008, s. 6f. 
9 Tomas Englund, ”Skolans samhällsbild: elevers medborgarfostran via folkundervisningens 

samhällsorientering” Från folkskola till grundskola, Erik Wallin (red.) (Uppsala: Reprocentralen HSC, 1992), 

s. 151. 
10 Birger Bromsjö, Samhällskunskap som skolämne-målsättningar, kursinnehåll och arbetssätt på den 

grundläggande skolans högstadium (Stockholm: Svenska bokförlaget/Norstedts, 1965), s. 51. 
11 SOU 1948:27, 1946 års skolutrednings betänkanden och utredningar VI: Skolans inre arbete. Synpunkter 

på fostran och undervisning (Stockholm, 1946).  
12 Stina Nicklasson, ”Samhällskunskapens framväxt”, FLS-aktuellt nr 3, 1983, s. 8f. 
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anknytning till statskunskap med speciell betoning på författningskunskap.13 

Ämnet historia med samhällslära levde vidare på gymnasiet, tills en ny 

specifik kursplan för ämnet samhällskunskap infördes 1962. 

Samhällskunskap blev då ett eget ämne och fick en annan innehållslig 

karaktär än tidigare genom att statskunskapen kompletterades med 

ekonomiska och sociala samhällsfrågor.14  

År 1970 infördes en ny kursplan i samhällskunskap för gymnasiet. En del 

moment som socialpolitik försvann medan kultur- och naturgeografiska 

moment tillkom.15 Under åren 1970-1988 inträffade en rad händelser i det 

svenska samhället och omvärlden som berörde samhällsområden som 

massmedia, opinionsbildning och energifrågan. Som en följd av detta 

kompletterades kursplanerna succesivt i samhällskunskap med ett innehåll 

som behandlade sådana samhällsområden. I 1988 års kursplan i 

samhällskunskap hade flera förändringar skett vad avser både mål och 

innehåll. Förändringarna innebar att ämnet fick ett tydligare 

konfliktperspektiv som skulle stimulera elevernas deltagande i det framtida 

samhällslivet. I kursplanen betonades att eleven skulle ta ställning för det 

demokratiska samhällets värdegrund. Det fastslogs även att det var viktigt 

att eleverna lärde sig att granska och sammanställa fakta samt lärde sig 

analysera samhället med hjälp av teorier och modeller.16 Istället för utgå 

ifrån de akademiska disciplinerna skulle studierna i ämnet organiseras 

utifrån olika samhällsfrågor. Samhällsfrågorna skulle anknyta till elevernas 

intressen, erfarenheter och behov.17 I kursplanen för samhällskunskap från 

1994 framgick att skolan inte skulle vara värdeneutral utan att den skulle 

syfta till att aktivt påverka elever utifrån demokratins grundläggande värden.  

År 2000 infördes en ny kursplan i samhällskunskap som återigen påverkade 

ämnets innehåll. Ett antal centrala begrepp som ansågs betydelsefulla skrevs 

fram som inflytande, makt, konflikt, ideologi, klass, intresse och påverkan. 

Hösten 2008 kom en ytterligare kursplaneändring för samhällskunskap för 

gymnasiet, där det skrevs fram att EU:s organisation skulle studeras 

specifikt.18 Hösten 2011 kom den senaste kursplaneändringen i 

                                                             
13 Tomas Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet, del 2, 

kapitel 5-8 (Uppsala: Uppsala universitet, 1994), s. 474f. 
14 Stina Nicklasson, ”Samhällskunskap i gymnasieskolan”, FLS-aktuellt nr 4, 1983, s. 27f. 
15 De kultur- och naturgeografiska momenten tillkom till kursplanen i samhällskunskap på grund av att 

geografiämnet försvann från gymnasiet.  
16 Agneta Bronäs, Demokratins ansikte-en jämförande studie av tyska och svenska 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet (Stockholm: HLS förlag, 2000), s. 278 ff  och  LGY 70 samt 

kursplanen  1988 i samhällskunskap. 
17 Kent Larsson, Demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning-en didaktisk studie (Örebro: 

Örebro Universitet, 2004), s. 66. 
18 Se www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
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samhällskunskap för gymnasiet, med bland annat med detaljerade 

innehållsbeskrivningar samt kunskapskrav som ersatte betygskriterierna. 

Även läroplanen genomgick en viss revidering vid denna tidpunkt för att den 

skulle stämma överens med de kursplaneförändringar som skedde i samtliga 

skolämnen.19 Det är dock viktigt att poängtera att det var läroplanen från 

1994 och kursplanerna från 2008 år som gällde som styrdokument för 

samhällskunskapslärarna i den svenska gymnasieskolan när denna 

undersökning genomfördes.  

Denna historiska bakgrund över hur skolämnet har förändrats över tid i 

styrdokumenten är viktig att ha i åtanke när man studerar 

samhällskunskapslärarnas tankar kring sitt undervisningsämne och vad det 

resulterar i. Den historiska bakgrunden synliggör hur ämnets syfte, mål och 

innehåll har förändrat sig utifrån samhällsförändringar och utifrån politiska 

beslut fattade av riksdag, regering och Skolverket. Det är också viktigt att ha i 

åtanke att de deltagande samhällskunskapslärarna i undersökningen är av 

varierande ålder och att de har olika lång yrkeserfarenhet bakom sig. Dessa 

lärare har alltså genomfört sin lärarutbildning under olika tidsperioder där 

olika styrdokument i samhällskunskap legat till grund för deras respektive 

utbildning. Detta bör man påminna sig om när man diskuterar 

samhällskunskapslärarnas tankar kring sitt undervisningsämne.  

2.1 Ämnet Samhällskunskap i Lpf 94 

Vid tiden för denna undersökning reglerades ämnet samhällskunskap i 

gymnasieskolan på nationell nivå genom 1994 års läroplan (Lpf 94) och 

genom 2008 års kursplaner. Regeringen fastställer läroplanen medan 

Skolverket som är en myndighet som lyder under regeringen utarbetar 

kursplaner och betygskriterier. Kursplaner och betygskriterier är juridiska 

styrdokument med ett pedagogiskt innehåll som skolorna måste följa. 1994 

års kursplaner i samhällskunskap innehåller en ämnesplan där ämnets syfte, 

mål och innehåll beskrivs. När denna undersökning genomfördes gavs 

samhällskunskap på gymnasiet inom ramen för fyra olika kurser: 

Samhällskunskap A 100p, Samhällskunskap B 100p, Samhällskunskap C 

100p samt Internationella relationer 50p. Det är undervisningen i 

Samhällskunskap A som stått i fokus i denna studie, eftersom den vid 

tidpunkten för undersökningen lästes av alla elever på gymnasiet oavsett 

studieinriktning. I kursplanen framgår det vilka mål eleverna skall ha 

uppnått efter respektive kurs samt betygskriterier för betygen godkänt, väl 

godkänt och mycket väl godkänt.20  

                                                             
19 Se www.skolverket.se  
20 Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2008:10 för ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. 

http://www.skolverket.se/
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2.2 Kursplanen för kursen Samhällskunskap A från 2008 
 

I kursplanen för Samhällskunskap A från år 2008 angavs följande mål: 

Elevens ska 

 ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna 

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, 

 kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala 

förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget 

samhälle som det internationella samhället, 

 ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, 

nationell och EU-nivå, 

 kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional, 

nationell nivå, inom EU samt internationellt, 

 kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl 

historiskt som framtida perspektiv, 

 kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika 

samhällsfrågor, 

 kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med 

samhällsfrågor och 

 känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om 

hur värderingar och ställningstaganden formas.21 

Vidare skulle eleverna bredda och fördjupa ”sina kunskaper om och 

förståelse för samhället, dess politiska system samt dess historia genom 

studier av olika samhällsfrågor”. När det gällde de studieinriktningar som 

inte läste historia under sin utbildning skulle ett större historiskt utrymme 

finnas med. Samhällskunskapskursen skulle innehållsmässigt också anknyta 

till den studieinriktning som eleven hade. 22  

2.3 Betygskriterier för kursen Samhällskunskap A från 2008 
 

I kursplanen för Samhällskunskap A från år 2008 angavs följande 
betygskriterier: 

Kriterier för betyget Godkänt 

 

                                                             
21 Kursplan för Samhällskunskap A SH1201, 100 poäng. Denna kursplan är från år 2008.  
22 Skolverkets föreskrifter, SKOLFS 2008:10 för ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. 
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 Eleven redogör för det politiska systemets funktion samt hur 

politiska beslut kan påverkas på lokal, regional, nationell, EU- och 

internationell nivå. 

 Eleven redogör för individens rättigheter och skyldigheter i 

samhället samt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. 

 Eleven beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv 

samt anger orsaker och konsekvenser till dessa. 

 Eleven söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor. 

 Eleven redogör för och exemplifierar hur olika idéer och värderingar 

uppstår och formas i samhället. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

 

 Eleven diskuterar och reflekterar kring olika möjligheter att påverka 

politiska beslut nationellt, inom EU och internationellt. 

 Eleven diskuterar och reflekterar över vikten av att leva efter 

rättigheter och skyldigheter i samhället samt de grundläggande 

mänskliga rättigheterna. 

 Eleven analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv. 

 Eleven värderar olika källor samt använder någon 

samhällsvetenskaplig metod. 

 Eleven analyserar idéer och värderingar utifrån såväl ett individ- 

som ett samhällsperspektiv. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

 

 Eleven analyserar och drar slutsatser kring hur politiska system på 

lokal, regional, nationell, EU- och internationell nivå påverkar vår 

vardag. 

 Eleven drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor. 

 Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer 

tillförlitligheten hos olika källor samt visar i sitt arbete ett kritiskt 

förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar. 

 Eleven analyserar hur olika samhällsförhållanden påverkar och 

förklarar människors livsvillkor.23  

Vid tidpunkten för genomförandet av denna undersökning var det alltså 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) och kursplanerna för 2008 

som gällde. Dessa styrdokument är en betydelsefull ramfaktor eftersom 

samhällskunskapslärarna i undersökningen är skyldiga som tjänstemän att 

                                                             
23 Kursplan för Samhällskunskap A SH1201, 100 poäng. Denna kursplan är från år 2008.  
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ta hänsyn till dem i sin avsedda och realiserade undervisning. Även om jag 

inte i denna undersökning specifikt diskuterar lärarnas ämnesförståelse i 

relation till läroplanen, kursplanen och betygskriterierna är det ändå 

betydelsefullt att hålla dem i åtanke.   

 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Denna undersökning syftar till att beskriva och analysera 

samhällskunskapslärares ämneskonceptioner och dess relation med lärarnas 

individuella bakgrund. Ämneskonceptioner kan komma till uttryck i såväl 

avsedd som realiserad undervisning, vilket analyseras i föreliggande 

undersökning.  

Syftet kan brytas ned i några centrala frågeställningar: 

 

 Vilka ämneskonceptioner kommer till uttryck i 
samhällskunskapslärarnas utsagor om sin undervisning? 
 

 Finns det några relationer mellan den individuella bakgrund lärarna 
har och de ämneskonceptioner som de ger uttryck för? 
 

 Vilka ämneskonceptioner kommer till uttryck när 
samhällskunskapslärarna realiserar sin undervisning i prov och 
examinationer? 

 

4 Teoretiska utgångspunkter  

4.1 Struktureringsteori 

I en övergripande mening tar denna undersökning sin utgångspunkt i att 

samhällsförändringar påverkas av både den sociala strukturen och de 

aktörer som finns i denna struktur. Samhällsstrukturen är på så sätt 

beroende av aktörernas handlingar samtidigt som aktörernas handlingar 

också påverkas av dessa strukturer. I denna undersökning tar jag min 

utgångspunkt i struktureringsteorin som kopplar ihop samhällets 

övergripande strukturer med ett aktörscentrerat perspektiv.24 För att 

                                                             
24 Anthony Giddens, Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social 

Analyses (London: Macmillan Education, 1979), s. 49ff, Roy Bhaskar, Scientific Realism and Human 

Emancipation (London: Verso, 1986), s. 123ff, Ron Mahieu, Agents of change and policies of scale-A policy 
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applicera denna samhällsteori på den svenska skolan så har 

struktureringsteorin också kompletterats med teorier och begrepp inom det 

didaktiska forskningsfältet. Detta görs för att det empiriska materialet skall 

kunna analyseras. Med utgångspunkt från dessa teorier diskuteras hur lärare 

påverkas av olika strukturer och i vilken mån de som aktörer har ett 

handlingsutrymme att förstå och realisera sitt undervisningsämne.  

4.2 Klass och kön 

Vilken betydelse har strukturella faktorer som klasstillhörighet och 

könstillhörighet på en samhällskunskapslärares förståelse av sitt 

undervisningsämne? Sådana bakgrundsfaktorer kan betraktas som ramar 

som på olika sätt påverkar den enskilde samhällskunskapslärarens avsedda 

och realiserade undervisning. Den personliga bakgrunden formar enligt 

Ronald W Evans de värderingar och övertygelser som en lärare har. Han 

framhåller att dessa värderingar och övertygelser bidrar till att forma 

lärarens förståelse av sitt undervisningsämne.25 Caroline Liberg har 

framhållit att läraren är bärare av en social tillhörighet, ett kön, en kultur 

och dess normer och värderingar och alltså inte någon neutral, könlös och 

klasslös individ. Läraren är, som Liberg uttrycker det, en tänkande och 

kännande ideologisk varelse av kött och blod som gör mer eller mindre 

medvetna eller uttalade val i till exempel innehållsfrågor.26 Klasstillhörighet 

och könstillhörighet kan alltså tänkas medvetet eller omedvetet påverka den 

enskilde samhällskunskapslärarens undervisning. Jag frågar mig därför i 

denna undersökning om det går att spåra några mönster i detta.  

4.2.1 Klass och identitet 

En samhällsklass innebär en gruppering och klassificering av individer i ett 

samhälle utifrån deras socioekonomiska tillgångar.27 Klassbegreppet har 

diskuterats livligt både inom akademin och i massmedia över lång tid, där 

vissa menar att klassbegreppets relevans försvann när det postmoderna 

samhället gjorde sitt inträde, medan andra menar att klasser i dagens 

samhälle fortfarande är en existerande realitet. Klasstillhörigheten kan vara 

av både objektiv och subjektiv karaktär. Den objektiva klasstillhörigheten 

                                                                                                                                               
study of entrepreneurship and enterprise in education (Umeå: Umeå Universitet, 2006), s. 12ff, Anthony 

Giddens, The Constitution of Society (Cambridge: Polity press, 1984), s. 26. 
25 Ronald W, Evans, “Educational ideologies and the teaching of history” Teaching and learning in history, 

Leinhardt G, Beck I & Stainton C. Hillsdale N.J, (ed.) (New York: Lawrence Erlbaum Associates, 1994), s. 171f. 
26 Caroline Liberg, ”skolan är fattig!–att utforska utbildningsverksamheters innehåll ”  

Utbildningsvetenskap–ett kunskapsområde under formering (Stockholm: Carlssons bokförlag, 2006), s. 182. 
27 Robert Eriksson, ”Den sociala selektionen till högre utbildning–restriktioner och val” Lärande, skola och 

bildning–grundbok för lärare, Ulf P, Lundgren, Roger, Säljö och Caroline Liberg (red.) (Stockholm. Natur & 

Kultur, 2012), s. 356ff. 
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baseras på en yttre indelning som utgår från individens yrke och position i 

arbetslivet, medan den subjektiva klasstillhörigheten definieras utifrån 

begreppet klassidentitet. Denna klassidentitet uppfattas av individerna själva 

som den klass som de själva anser sig tillhöra och känner samhörighet 

med.28 Klassidentiteten har både en kognitiv och emotionell komponent. 

Den kognitiva komponenten baserar sig på en kännedom om vilken klass i 

socioekonomisk bemärkelse man tillhör medan den emotionella 

komponenten utgår ifrån känslan av samhörighet med en klass.29 

Klassidentiteten kan ha betydelse för hur man förhåller sig till 

samhällsfrågor om till exempel social rättvisa och jämlikhet.30  Att klass har 

betydelse för den enskilde individens attityder till politik och samhällsfrågor 

har visats i tidigare utförda empiriska studier.31 Hur relationen ser ut mellan 

klasstillhörighet och didaktiska ställningstaganden i ämnesundervisning hos  

samhällskunskapslärare är mindre undersökt.  

4.2.2 Kön och identitet 

Begreppet kön hänvisar i första hand till den fysiologiska åtskillnaden 

mellan kvinnor och män. Dessa fysiologiskt grundade skillnader behöver inte 

ha några kulturella återverkningar. Begreppet genus hänvisar däremot till 

sociala och kulturella tolkningar som resulterar i att könsskillnader blir 

något mer än bara en biologisk distinktion.32 Genus är idag ett väletablerat 

begrepp i Sverige och sammankopplas med att manligt och kvinnligt inte 

betraktas som biologiskt skapat utan som kulturellt och socialt format.33 

Genusforskare har dock alltmer börjat använda begreppen ”kön” och ”göra 

kön”. Med detta menar forskarna att det inte går att skilja kroppen från 

görandet och att görandet av kön är föränderligt över tid.34 Det finns dock 

lite olika åsikter inom den feministiska teoribildningen hur långt man kan 

                                                             
28 Se vidare diskussion om objektiv och subjektiv klasstillhörighet i Lena Karlsson, Klasstillhörighetens 

subjektiva dimension: klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor (Umeå: Umeå Universitet, 2005), s. 

1ff.   
29 Se vidare diskussion om klassidentitetens kognitiva och emotionella komponent i  Mattias Bengtsson och 

Tomas Berglund, ”Social rörlighet och klassidentifikation” En fråga om klass–levnadsförhållanden, livsstil, 

politik, Maria Oskarson, Mattias Bengtsson, Tomas Berglund (red.) (Malmö: Liber, 2010),  s. 33ff, Lena 

Karlsson, Klasstillhörighetens subjektiva dimension: klassidentitet, sociala attityder och fritidsvanor, s. 

64ff. 
30 Lena Karlsson, Klasstillhörighetens subjektiva dimension: klassidentitet, sociala attityder och 

fritidsvanor,  s. 105ff. 
31 Maria Oskarson, ”Klass och attityder till politik” En fråga om klass–levnadsförhållanden, livsstil, politik. 

Maria Oskarson, Mattias Bengtsson, Tomas Berglund (red.) (Malmö: Liber, 2010), s. 220f. 
32 Lynn S, Chancer och Beverly-Xaviera Watkins, Sociala positioner–en översikt (Lund: Studentlitteratur, 

2009), s. 32ff. 
33 Raeywyn Connell, Om genus (Göteborg: Daidalos, 2009), s. 13ff, Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig-

genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Stockholm: Ordfront förlag, 2003), s. 11f. 
34 Elisabeth Öhrn, ”Changing patterns? Reflections on contemporary Swedish research and debate on gender 

and education” Nordic journal of women´s studies, 8, no 3, 2000, s. 130ff. 
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driva dessa tankar om att ”göra kön”. Vissa teoretiker menar att människor 

agerar som de gör på grund av vilka de är medan andra menar att man blir 

den man är på grund av hur man agerar. Den förra ståndpunkten 

kännetecknas av ett strukturalistiskt perspektiv medan det senare 

kännetecknas av ett poststrukturalistiskt perspektiv.35 Med stöd av det 

strukturalistiska perspektivet ovan tar jag min utgångspunkt i att 

samhällskunskapslärare också har någon form av klassidentitet och 

könstillhörighet som påverkar deras syn på sig själva och på deras attityder 

och värderingar kring det existerande samhället. Jag utgår också ifrån att 

detta i sin tur också påverkar lärarens didaktiska ställningstagande vad 

gäller deras undervisningsämne.  

4.3 Det didaktiska teorifältet 

För att det empiriska materialet skall kunna analyseras på skolnivå så har 

även teorier och begrepp inom det didaktiska teorifältet använts i 

undersökningen. Denna undersökning placerar sig därmed inom 

forskningsfältet samhällskunskapsdidaktik.36 Ordet didaktik kommer från 

grekiskan och betyder undervisningskonst. Didaktikbegreppet har tolkats på 

skilda sätt i olika länder. Sverige har liksom flera andra nordiska länder i 

stort följt den tyska traditionen.37 Den tyska didaktiska traditionen 

problematiserar både undervisningens och lärandets innehåll och former.38  

Wolfgang Klafki menar att det didaktiska forskningsfältet består av kunskap 

om undervisning och lärande. Enligt Klafki är det 

 

[….] motiverat att använda begreppet ”didaktik” som ett övergripande begrepp för 

pedagogisk forskning, samt teori och begreppsbildning som handlar om alla former 

av intentionell (målinriktad) och i någon utsträckning reflekterande undervisning (i 

betydelsen reflekterad inlärningshjälp) och inlärning som förekommer i anslutning 

till en sådan undervisning.39 

                                                             
35 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig-genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, s. 11f. 
36 I Sverige finns det idag en årlig forskarkonferens i samhällskunskapsdidaktik, där didaktiska 

frågeställningar inom skolämnet samhällskunskap behandlas.  Det finns idag även en nordisk tidskrift 

Nordidactica som ges ut av Karlstads universitet som tar in artiklar som ligger inom det 

samhällskunskapsdidaktiska fältet.  
37 Svein Sjøberg,  Naturvetenskap som allmänbildning-en kritisk ämnesdidaktik (Lund: Studentlitteratur, 

1998), s. 26ff, Jan Håkansson och Daniel Sundberg, Utmärkt undervisning–framgångsfaktorer i svensk och 

internationell belysning (Stockholm: Natur och kultur, 2012), s. 46, Staffan Selander, ”Didaktik-undervisning 

och lärande” Lärande, skola och bildning–grundbok för lärare, Ulf P, Lundgren, Roger, Säljö och Caroline 

Liberg (red.) (Stockholm: Natur & Kultur, 2012), s. 212. 
38 Monika Vinterek, ”Pedagogiskt arbete-ett forskningsområde börjar anta en tydlig profil” Tidskrift för 

lärarutbildning och forskning nr 3-4, 2004, s. 77. 
39 Wolfgang Klafki, ”Kritisk-konstruktiv didaktik” Didaktik, Michael Uljens (red.) (Lund: Studentlitteratur, 

1997), s. 215f. 
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Didaktiken som vetenskap ska enligt Klafki både studera den intentionella 

undervisningen och den inlärning som sker i anslutning till denna 

undervisning. Gerd B Arfwedsson menar att detta har varit en väsentlig 

tankegång inom det didaktiska teorifältet:   

 

Didaktikens problem gäller alltid undervisning och inlärning inom institutionella 

och förplanerade ramar – och dessutom undervisning och inlärning i bestämda 

kontexter och situationer.40 

Både undervisningsaspekten och inlärningsaspekten betonas alltså inom 

didaktiken, både vad avser planerings- och genomförandefasen i 

undervisningen. Det didaktiska fältet har vidare en teoretisk och en praktisk 

sida, där den teoretiska handlar om kunskaper om undervisning och den 

praktiska handlar om kunskaper i undervisning. Enligt Jan Bengtsson kan 

den teoretiska didaktiken påverka den praktiska undervisningen liksom den 

praktiska didaktiken också kan utveckla den teoretiska didaktiken.41 De 

framsteg som sker inom lärandeforskningen kan alltså få återverkningar på 

den praktiska undervisningen, och den praktiska undervisningen kan ge 

underlag till empiriska undersökningar om lärandets möjligheter och 

begränsningar.  

Den didaktiska forskningen kan både studera det innehåll och de metoder 

som faktiskt används i skolan och det innehåll och de metoder som bör 

användas i skolan. Didaktiken har därmed både en analytisk och normativ 

sida, där den analytiska didaktiken försöker förstå det som händer i skolan 

och i klassrummet medan den normativa didaktiken diskuterar ideal och 

visar på principer för val av innehåll och metoder som kan skapa en god 

undervisning. Den analytiska didaktiken representerar i detta sammanhang 

”är-perspektivet” medan den normativa didaktiken representar ”bör-

perspektivet”. Enligt Gunn Imsen måste båda dessa perspektiv finnas med 

om didaktiken även ska få en praktisk nytta för den yrkesverksamme 

läraren.42 Agneta Bronäs och Niclas Runebou hävdar i likhet med Imsen att 

ämnesdidaktiken kan användas både till att analysera och förbättra 

praktiken. Ämnesdidaktiken kan alltså både vara deskriptiv och sträva efter 

att föreskriva något eller söka kriterier för god undervisning.43   

                                                             
40 Gerd B Arfwedsson, ”Vad är ämnesdidaktik och vad kan ämnesdidaktik vara?” Didactica minima 34, 

1995:3, s. 24. 
41 Jan Bengtsson, “Theory and Practice: Two fundamental categories in the philosophy of teacher education” 

Educational Review, 45(3), 1991, s. 205ff. 
42 Gunn Imsen, Lärarens värld-introduktion till allmän didaktik (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 44ff. 
43 Agneta Bronäs och Niclas Runebou,  Ämnesdidaktik–en undervisningskonst (Stockholm: Norsteds förlag, 

2010), s. 16ff. 
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4.3.1 Ämnesdidaktisk teori 

Didaktiken kan delas in i allmändidaktik och ämnesdidaktik. 

Allmändidaktiken studerar undervisningens och inlärningens teori och 

praktik utan att den appliceras på något speciellt (skol)ämne.44 

Allmändidaktiken kan ses som en deldisciplin inom pedagogik där vi möter 

generella eller icke ämnesanknutna aspekter på undervisningsprocessen. 

Ämnesdidaktiken har däremot sin utgångspunkt i ett skolämne eller i andra 

slags ämnesområden som inte är specifika skolämnen.45  

Både ämnesdidaktik och allmändidaktik betonar kopplingen mellan 

undervisning och lärande. Frågeställningarna inom allmändidaktiken är av 

mer allmän karaktär medan de ämnesdidaktiska frågeställningarna är 

kopplade till ett specifikt ämne eller ämnesområde. Allmändidaktikens 

studieobjekt handlar enligt Werner Jank och Hilbert Meyer om frågor kring 

vem som skall lära sig, vad man skall lära sig, när man skall lära sig, med 

vem man skall lära sig, var man skall lära sig, hur man skall lära sig, genom 

vad man skall lära sig samt varför man skall lära sig. Ämnesdidaktik handlar 

däremot enligt Svein Sjøberg om ämnenas didaktik vilket handlar om 

didaktiska överväganden kring konkreta innehållsmässiga frågor knutna till 

ett ämne. Sjøberg menar att följande frågeställningar kan vara av intresse för 

ämnesdidaktiken: 

 

 Hur blir ett ämne till vad det är? Kunde det ha varit annorlunda? 

Vilka processer och krafter är det som formar ett skolämne? 

 Hur legitimeras och motiveras ämnet, hur kan det försvara sin plats i 

skolan? 

 Vad är centralt begreppsmässigt innehåll? Vad är centrala 

processer? 

 Vilka slags värderingar, normer och ideal ligger implicita i ämnena? 

 Hur bidrar ämnet till att nå de olika mål som skolan ska arbeta mot? 

 Hur kan lärostoffet struktureras och läggas tillrätta, så att lärande 

kan äga rum?46 

Wolfgang Klafki använder begreppen ämnesdidaktik och områdesdidaktik 

när han skall klargöra skillnaden mellan olika didaktiska fält. Med 

ämnesdidaktik menar han den inlärnings- och undervisningsteori som är 

                                                             
44 Werner Jank och Hilbert Meyer, ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori ” Didaktik, Michael Uljens 

(red) (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 17f. 

45 Perti Kansanen, Sven Erik Hansén, Jan Sjöberg och Tomas Kroksmark, ”Vad är allmändidaktik” 

Allmändidaktik för lärare (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 32, Gerd B Arfwedsson, ”Vad är ämnesdidaktik 

och vad kan ämnesdidaktik vara?”, s. 24. 
46 Ordagrant citerat av Svein Sjoberg, Naturvetenskap som allmänbildning-en kritisk ämnesdidaktik, s. 26ff. 
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relaterad till olika specifika (skol) ämnen. Områdesdidaktik omfattar enligt 

Klafki däremot forskning och teoribildning kring ämnesområden som till 

exempel:  

 

 De estetiska ämnena. Dessa besläktade undervisningsämnen 

kännetecknas av gemensamma didaktiska kännetecken och 

problem.  

 De samhällsorienterande ämnena. Dessa ämnen är integrerade med 

varandra.  

 Temaundervisning. Detta definieras som ett undervisningsområde 

som ligger före uppdelningen i olika ämnen, det vill säga det som 

föregår ämnesundervisningen.47 

En som tidigt betonade betydelsen av lärares ämnesdidaktiska kunskaper 

var Lee S Shulman som myntade begreppet ”pedagogical content 

knowledge”. Han menar att ”pedagogical content knowledge” är det som 

kännetecknar lärares speciella kunskapsområde:  

It represents the blending of content and pedagogy into an understanding of how 

particular topics, problems, or issues are organized, represented, and adapted to the 

diverse interest and abilities of learners, and presented for instruction.48 

Detta speciella kunskapsområde är enligt Shulman en blandning mellan 

kunskap i ett specifikt (skol)ämne och kunskap i pedagogik och är det som 

skiljer en lärare från en renodlad ämnesexpert. Lärare använder sådan 

kunskap för att planera, genomföra och utvärdera sin ämnesundervisning. 

En lärare kan, i olika grad, transformera sina ämneskunskaper till en effektiv 

pedagogisk undervisningssituation som specifikt tar hänsyn till både 

elevernas bakgrund och förkunskaper. Enligt Shulman behöver en lärare 

som strävar efter ämnesdidaktisk kompetens ha goda kunskaper i både 

innehålls- och formfrågor.49  

Det råder olika uppfattningar om ifall ämnesdidaktiken ska förstås som en 

kombination av olika ämnesvetenskaper och pedagogisk vetenskap eller om 

ämnesdidaktiken är ett eget vetenskapligt fält. Sjøberg beskriver exempelvis 

ämnesdidaktiken som en bro mellan (skol) ämnet och pedagogiken som får 

sin näring från både ämnesdisciplinen i fråga och den pedagogiska 

                                                             
47 Wolfgang Klafki, ”Kritisk-konstruktiv didaktik”, s. 215ff. 
48 Lee S, Shulman, “Knowledge and teaching: Foundations of the new reform” Harvard Educational Review, 

57, 1987, s. 8. 
49 Lee S, Shulman, “Knowledge and teaching: Foundations of the new reform”, s. 8. 
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disciplinen.50 Agneta Bronäs och Niclas Runebou menar istället att 

ämnesdidaktiken är ett eget vetenskapligt fält med egna frågeställningar, 

egna perspektiv och ett eget ändamål. Bronäs och Runebou menar att 

didaktiken och ämnet är två oupplösliga delar som är helt beroende av 

varandra. Detta innebär att de riktar kritik mot Sjøbergs brometafor och de 

vill byta ut denna mot ett helhetstänkande som inte går att dela upp i (skol) 

ämne och pedagogik (se modellen nedan).  

 

Figur 1. Ämnesdidaktik. 51 

4.3.2 Samhällskunskapsdidaktik 

Sture Långström och Arja Virta menar att samhällskunskapsdidaktiken har 

en tvärvetenskaplig karaktär där ämnet ligger i skärningspunkten mellan 

olika samhällsvetenskapliga ämnen, elevens livsvärld, pedagogik och 

skolämnet samhällskunskap. I modellen nedan beskriver de 

samhällskunskapsdidaktikens olika kopplingar:  

                                                             
50 Svein Sjøberg, Naturvetenskap som allmänbildning-en kritisk ämnesdidaktik, s. 26ff. 
51 Agneta Bronäs och Niclas Runebou,  Ämnesdidaktik–en undervisningskonst, s. 17. 
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Figur 2. Samhällskunskapsdidaktiska kopplingar. 52 

Samhällskunskapsdidaktiken är enligt Långström och Virta 

mångdimensionell till sin karaktär och den kan ha en empirisk, reflektiv eller 

normativ inriktning. I den empiriska inriktningen beskrivs det hur den 

faktiska undervisningen eller lärandet ser ut i skolan i ämnet 

samhällskunskap. Den reflektiva inriktningen handlar om hur 

samhällskunskapsundervisningen och lärandet skulle kunna bedrivas i 

skolan, det vill säga vilka alternativ som finns till förfogande. I den 

normativa inriktningen diskuteras hur undervisningen och lärandet i skolan 

borde se ut i ämnet samhällskunskap.53 De frågeställningar som ställs inom 

det samhällskunskapsdidaktiska fältet har en självklar koppling till 

skolämnet samhällskunskap. Som Theo Koritzinsky påpekat så behandlas 

inom detta fält frågor kring syfte, innehåll, arbetssätt, bedömningar och 

värderingar. Koritzinsky menar att dessa inre faktorer påverkar varandra 

samtidigt som de också påverkas av yttre politiska, ideologiska, kulturella, 

ekonomiska och administrativa faktorer.54 Rolf Th. Tønnessen och Marianne 

                                                             
52 Sture Långström och Arja Virta, Samhällskunskapsdidaktik–utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 14f. 
53 Sture Långström och Arja Virta, Samhällskunskapsdidaktik–utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande, s. 14ff. 
54 Theo Koritzinsky, Samfunnskunskap-fagdidaktisk innforing (Oslo: Universitetsforlaget, 2006),  s. 21f. 
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Tønnessen hävdar att samhällskunskapsdidaktik ofta tolkas utifrån det 

universitetsämne som lärarstudenten har studerat, såsom samhällskunskap 

eller statskunskap samt pedagogik och allmändidaktik. De menar dock att 

samhällskunskapsdidaktik kan tolkas på ett annat sätt som lägger större vikt 

vid elevernas behov för att klara sig i samhället. Enligt dem är det viktigt att 

eleverna finner sig tillrätta i samhället och att de blir reflekterande och 

ansvarsfulla medborgare. För att lyckas med detta måste läraren ha god 

kännedom om eleverna och veta hur deras liv ser ut i det samhälle de lever 

i.55  

Samhällskunskapsdidaktiken går att problematisera ytterligare. Hans Albin 

Larsson hävdar att ifall man ställer den demokratiska insikten och träningen 

i centrum för samhällskunskapsundervisningen så går man i praktiken 

utanför skolämnet. Undervisningen fokuserar då istället på elevernas 

funktion i samhället. Larsson hävdar att undervisningen i samhällskunskap i 

den meningen är en form av medborgarutbildning och att didaktiken då inte 

enbart blir samhällskunskapsdidaktik utan även samhällsdidaktik. 

Samhällsdidaktiken är enligt Larsson en didaktik som syftar till att belysa 

maktstrukturer och inflytelsevägar för att möjliggöra och stimulera till 

konstruktiva initiativ. Larsson menar vidare att 

samhällskunskapsundervisningen i och med detta får både en normativ och 

emanciperande funktion.56 Även om samhällskunskapsdidaktiken har en 

tvärvetenskaplig karaktär med många dimensioner så ligger oundvikligen 

dess fokus på skolämnet samhällskunskap.  

4.4 Analytiska utgångspunkter och centrala begrepp 

I det här avsnittet lyfter jag fram ett antal utgångspunkter och centrala 

begrepp som är viktiga för min analys.   

4.4.1 Utbildning, undervisning och kunskap 

Två övergripande begrepp som är av vikt för denna undersökning är 

utbildning och undervisning.   Gert Biesta menar att utbildning principiellt 

har tre funktioner som sinsemellan är relaterade till varandra. Dessa tre 

utbildningsfunktioner handlar om att kvalificera, socialisera och 

subjektifiera. Kvalificering handlar om att utbildningen skall ge eleverna de 

kunskaper, de förmågor och den förståelse som krävs för att de skall kunna 

agera och verka i samhället. För att uppfylla denna funktion är det viktigt att 

                                                             
55 Rolf Th Tønnessen och Marianne Tønnessen, Demokratisk dannelse-fagdidaktikk i samfunnskunskap 

(Bergen: Fagbokförlaget, 2007), s. 14ff. 
56  Hans Albin Larsson, ”Demokrati, historia och medborgarutbildning” Utbildning och demokrati, vol 6, nr 

2, 1997, s. 66. 



 

17 
 

eleverna erhåller kunskaper, förmågor och förståelse så att de kan bli väl 

fungerande samhällsmedborgare. Socialisering handlar om det sätt 

individerna blir medlemmar av en viss social, kulturell och politisk ordning. 

Utbildning kan i detta sammanhang ses som ett redskap för att överföra 

samhällets rådande normer och värderingar till den enskilde eleven. 

Socialiseringsfunktionen spelar en stor roll när det gäller att bibehålla 

samhällets rådande tradition och kultur. Subjektifiering handlar om att 

utbildningen skall leda till att eleverna blir till egna subjekt. Målet och syftet 

med subjektifiering är att eleven skall förhålla sig kritisk till den socialisering 

som sker i samhället och bli autonom och oberoende i sitt tänkande och i sitt 

agerande. Enligt Biesta är kvalificering, socialisering och subjektifiering inte 

separata funktioner i konkret utbildning utan de överlappar varandra. När 

man däremot analyserar utbildning så är det viktigt att kunna särskilja dessa 

tre funktioner, hävdar Biesta.57  

Utbildningens olika mål och syften kan också diskuteras i termer av skilda 

utbildningsfilosofier. Tomas Englund beskriver hur olika 

utbildningsfilosofier kan användas för att förstå lärares olika föreställningar 

och uppfattningar om ett skolämne. Med hjälp av utbildningsfilosofierna kan 

man diskutera olika möjliga syften, innehåll och metoder för undervisning 

inom ett skolämne.   

Englund diskuterar fyra olika utbildningsfilosofier: progressivism, 

essentialism, perennialism och rekonstruktivism. Dessa återspeglar olika syn 

på ett ämne, vilken kunskap som är viktig inom ämnet samt vilken 

samhällsuppgift som skolämnet har. Essentialismen som utbildningsfilosofi 

betonar att det är skolämnenas bakomliggande vetenskapliga discipliner som 

är centrala för eleverna att få kunskaper om. Det är de vetenskapligt 

grundade kunskaperna som skall ligga i centrum för undervisningen och det 

är också dessa kunskaper som läraren skall kontrollera att eleven har erhållit 

kunskap om. Läraren har här rollen som experten som i sin undervisning har 

till uppgift att förmedla dessa vetenskapliga kunskaper till sina elever. Inom 

den essentialistiska utbildningsfilosofin så betraktas skolan som institution 

underordnad den samhällsutveckling som sker. Inom den progressivistiska 

utbildningsfilosofin betonas ämnesintegrationens betydelse för att eleverna 

skall nå kunskap om verkligheten. Här betonas elevaktiva arbetssätt där 

läraren får rollen som en handledare. För att eleverna ska erhålla en så god 

kunskap som möjligt så krävs det att eleverna under lektionerna samarbetar 

och att de får arbeta med konkreta arbetsuppgifter. Inom denna 

utbildningsfilosofi strävar man efter att utveckla självständiga individer som 

                                                             
57 Gert Biesta, “Good education in an age of measurment: on the need to reconnect with the question of 

purpuse in education”, Educational, assessment, evaluation and accountability, 2009, s. 33ff. 
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kan vara aktiva i samhället. Rekonstruktivismen som utbildningsfilosofi 

betonar att det är viktigt att eleverna erhåller ett kritiskt tänkande och en 

demokratisk fostran. I undervisningen skall olika samhällsproblem och 

handlingsalternativ belysas och diskuteras. Läraren får här rollen som en 

kritisk vän där undervisningsmetoden framförallt består av samtal. Inom 

den rekonstruktivistiska utbildningsfilosofin så är det samhället som står i 

centrum för undervisningen och eleven ses som en framtida medborgare. 

Slutligen har vi den perennialistiska utbildningsfilosofin som betonar 

skolans uppgift som samhällsbevarande enhet. I undervisningen är det 

kulturarvet och människans eviga frågor som ligger i fokus. Inom 

perennalismen ses skolan som en bildningsreserv för samhället där läraren 

har som uppgift att förmedla det historiska arvet och agera som en förebild i 

moraliska frågor.58  

Den kunskap som utbildning leder till kan analyseras på många sätt. Ett sätt 

erbjuds av Blooms reviderade taxonomi. Denna är en modell som kan 

användas för att göra en bedömning av olika kunskapsdimensioner och 

kognitiva processer hos eleverna. Kunskapsdimensionerna i Blooms 

reviderade taxonomi är uppdelade i faktakunskaper, begreppskunskaper, 

processkunskaper och metakognitiva kunskaper. Faktakunskaperna handlar 

om centrala fakta, termer, detaljer och så vidare medan 

begreppskunskaperna handlar om klassifikationer, principer, 

generaliseringar och modeller. Processkunskaperna i Blooms reviderade 

taxonomi handlar i sin tur om den information eller kunskap som hjälper 

eleven att kunna göra något med sitt ämne, det vill säga en form av 

ämnesfärdighet. Den metakognitiva kunskapen slutligen har en annan 

karaktär än de övriga kunskapsdimensionerna genom sitt fokus på elevens 

egen kognitiva förmåga och kognitiva process.  

De kognitiva processerna är i sin tur uppdelade i sex olika typer: minnas, 

förstå, applicera, analysera, värdera och skapa. Den kognitiva processen 

minnas innebär konkret uttryckt att en elev ska kunna definiera, återge och 

känna igen ett tidigare bearbetat material. Att förstå handlar om att kunna 

sammanfatta, jämföra och förklara. Tillämpa står för att kunna applicera sin 

kunskap på en modell eller i en presentation, medan att analysera handlar 

om en färdighet i att kunna urskilja ett materials olika delar. Att värdera 

handlar om att göra värderingar baserade på vissa kriterier och standards 

medan att skapa handlar om att sätta samman delar till en helhet, en syntes. 

                                                             
58 Tomas Englund, ”Undervisning som meningserbjudande” Didaktik, Michael Uljens (red.) (Lund: 

Studentlitteratur, 1997), s. 132ff. 
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Dessa kunskapsdimensioner och kognitiva processer kan presenteras i en 

tabell där en elevs kunskap i ett skolämne kan placeras in i olika celler.59  

Tabell 1 Blooms reviderade taxonomi 

   

          Kognitiva processer 
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Begrepp       

Process       

Meta       

 

4.4.2 Skolämne 

Vad består egentligen ett skolämne av och hur kan det definieras? Bengt 

Schüllerqvist har diskuterat distinktionen mellan ämne och kunskapsområde 

där han framhåller att ett kunskapsområde kan definieras som en delmängd 

av mänsklig kunskap. Enligt Schüllerqvist är däremot ett ämne ett 

kunskapsområde som inom en stat givits den speciella statusen att utgöra ett 

skol- eller universitetsämne. Han påpekar vidare att inrättandet av ett ämne 

sker genom en formell process, ofta högt upp i det politisk-administrativa 

systemet. Detta kan tolkas som ett uttryck för att beslutsfattare menar att 

kunskapsområdet har en särskild vikt.60 Staffan Selander framhåller att de 

flesta skolämnen motsvarar indelningen i universitetsdisciplinerna. Enligt 

Selander så är skolan uppbyggd efter den indelning av universitetsämnena 

som redan fanns på 1800-talet. När skolämnena byggdes upp i slutet av 

1800-talet så var det ofta framträdande företrädare för universiteten som 

skrev läroböcker för skolan. Skolämnena kan därmed sägas vara 

minivarianter av moderdisciplinerna på universitetsnivå.61 Agneta Bronäs 

och Staffan Selander påpekar att samhällskunskap i detta avseende skiljer 

sig ifrån många andra skolämnen eftersom ämnet inrättades av politiska skäl 

i syfte att bland annat ge eleverna en demokratisk fostran. Detta kan 

jämföras med skolämnen som har en mycket längre universitetstradition 

                                                             
59 Lorin, W, Anderson, and David R, Krathwohl, A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A 

revision of Bloom's taxonomy of educational objectives (Boston: Pearson Education Group, 2001),  s. 95ff. 
60 Bengt Schüllerqvist, ”De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik–En skandinavisk översikt” 

Ämnesdidaktisk komparation–Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat, studier i de 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr16, Niklas Gericke och Bengt Schüllerqvist (red.) (Karlstad, 

Karlstad Universitet, 2012), s. 25. 
61 Staffan Selander, ”ur förordet“ Skolämne i kris, Björn Falkevall och Staffan Selander (red.) (Stockholm: 

HLS–förlag, 2002), s. 5f. 
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som bland annat fysik och kemi. I jämförelse med dessa skolämnen så är 

också samhällskunskapsämnet extra känsligt för politiska svängningar och 

politiska opinioner framhåller Bronäs och Selander.62  

På både universitetsnivå och på skolnivå är ett ”ämne” alltid en konstruktion 

utifrån olika samhälleliga intressen som varierar från tid till tid. Denna 

variation existerar även under samma tidsperiod mellan olika universitet och 

mellan olika skolor på grund- och gymnasienivå.  Gunilla Molloy menar att 

detta gör att det blir svårt att tala om ett ämne med en egen inneboende 

kärna, eftersom det kan existera olika kärnor på olika universitet och skolor. 

Enligt Molloy så är det läraren som befinner sig i sista ledet som utifrån sina 

intressen och traditioner slutligen konstruerar ämnet till vad det blir i 

skolan. Det slutliga resultatet kan bero på den enskilde lärarens val av teorier 

och traditioner samt av de vardagsföreställningar läraren har om vad ämnet 

skall vara. Även den ämnessyn som läromedelsförfattarna av de böcker 

läraren använder i sin undervisning har påverkar slutresultatet menar 

Molloy.63  

Ett skolämne är ständigt under omvandlingstryck påpekar Sigmund 

Ongstad, och han använder begreppen process och produkt för att synliggöra 

detta. Samhällsförändringarna och det tryck detta innebär resulterar i en 

process där ämnet förändras. Enligt Ongstad markerar däremot 

produktbegreppet ämnet vid ett givet ögonblick vilket man kan studera 

konkret i form av kursplaner eller vid ett genomfört undervisningstillfälle.64 

En kursplan uppfattas nämligen i detta sammanhang som ett dokument där 

kunskapsområdets utveckling har fryst fast i tid och rum.65  

Lärare kan ha olika stort tolkningsutrymme beroende på vilket skolämne de 

undervisar i. Basil Bernsteins tankar om koder, klassificering och kontroll 

(code, classification and frame) är intressanta för denna undersökning 

eftersom att de kan användas för att beskriva olika lärares tolkningsutrymme 

i förhållande till sitt undervisningsämne. Bernstein skiljer mellan en 

sammansatt kod (collection code) och en integrerad kod (integrated code). I 

den sammansatta koden är skolämnen enligt Bernstein starkt åtskilda 

medan gränserna mellan ämnen i den integrerade koden är mer flytande och 

uppluckrade. I den sammansatta koden är också skillnaden mellan lärare 

                                                             
62 Agneta Bronäs och Staffan Selander, ”Samhällskunskap som skolämne” Skolämne i kris, Björn Falkevall 

och Staffan Selander (red.) (Stockholm: HLS–förlag, 2002), s. 75ff. 
63 Gunilla Molloy, Skolämnet svenska–en kritisk ämnesdidaktik (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 39f. 
64 Sigmund Ongstad, ”Fagdidaktikk som forskningsfelt”, Kunskapsstatus for forskningsprogrammet KUPP. 

Kunskapsutveckling i profesjonsutövning (Oslo: Norges forskningsråd, 2004), s. 33ff. 
65 Bengt Schüllerqvist, ”Ämnesdidaktisk lärarforskning–ett angeläget forskningsfält” Ämnesdidaktiska 

insikter och strategier, studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 1. Bengt Schüllerqvist och 

Christina Osbeck (red.) (Karlstad: Karlstad Universitet, 2009), s. 13. 
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och elev tydlig eftersom läraren betraktas som den som besitter 

ämneskunskapen medan eleven uppfattas som den som ska erhålla 

kunskapen från ämnesexperten. I den integrerade koden är däremot 

skillnaden mellan lärare och elev mindre markerad och en jämbördig 

relation mellan parterna eftersträvas.66 Enligt Bernstein är det viktigt att 

fundera över ursprunget till den dominerande koden i skolan, samt vad den 

reproducerar för ämnessyn och kunskapssyn.67  

Bernstein lanserar två andra begrepp som har en tydlig koppling till 

tankarna om koder: klassificering (classification) och kontroll (frame). Ett 

ämne som är starkt klassificerat är klart urskiljbart och har klara gränser i 

förhållande till andra ämnen. Ämnet har på så sätt en unik identitet och egna 

igenkänningsregler vilket gör det lätt att särskilja från andra ämnen. Ett 

svagt klassificerat ämne har däremot inte någon unik identitet och det 

saknar klara gränser i förhållande till andra ämnen.  

Kontroll handlar om i vilken grad läraren och/eller eleverna har makten över 

innehållsstoff, arbetssätt och metoder i det pedagogiska arbetet. Det handlar 

om kontroll över urval, organisation, tidsanpassning/tempo samt kriterier 

för kunskapsmaterial och för värdering av det som ska förvärvas. En stark 

kontroll kännetecknas av att läraren har en stor kontroll över vad som 

undervisas och hur detta sker medan elevernas inflytande är litet. En svag 

kontroll innebär att läraren inte styr lika hårt över vad som skall undervisas 

och hur det ska ske vilket ger större inflytande för eleverna i dessa frågor.68 

Enligt Göran Linde är lärarnas tolkningsutrymme stort när det gäller 

samhällsvetenskapliga ämnen eftersom dessa ämnen generellt är svagt 

avgränsade och inramade. Ett svagt avgränsat ämne innebär alltså att det 

inte är någon tydlig gräns mellan olika ämnen medan en svag inramning 

innebär att kontrollen från lärarens sida vad avser undervisningsprocessen 

inte är så stark. I de samhällsvetenskapliga ämnena får lärarens personliga 

stoffreportoar därigenom en väsentlig betydelse. Linde menar vidare att 

lärarnas tolkningsutrymme även skiljer sig åt inom respektive ämne på 

grund av bland annat lärarens livshistoria samt deras skilda yrkes- och 

utbildningserfarenhet.69 Med utgångspunkt från redogörelsen ovan kan man 

då fråga sig vad skolämnet samhällskunskap består av och vad dess syfte är.  

                                                             
66 Basil Bernstein, ”On the classification and framing of educational knowledge” Knowledge and control, 

M.F.D Young (ed.) (London: Collier and Macmillan, 1971), s. 48ff. 
67 Basil Bernstein, Pedagogy, symbolic control and identity–theory, research and identity (New York: 

Rowman & Litlefield publishers Inc, 2000), s. 15. 
68 Basil Bernstein, ”On the classification and framing of educational knowledge”, s. 48ff. 
69 Göran Linde, Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori (Lund: Studentlitteratur, 2000), 

 s. 57. 



 

22 
 

4.4.3 Samhällskunskap som skolämne 

Som tidigare nämnts infördes infördes ämnet samhällskunskap 1962 som ett 

specifikt skolämne i den svenska gymnasieskolan. Använder man sig av 

Wolfgang Klafkis terminologi kan man beskriva ämnet som ett sammansatt 

skolämne som består av flera samhällsvetenskapliga ämnen.70 Universitet 

och högskolor landet runt har organiserat en lärarutbildning i 

samhällskunskap utifrån olika modeller. Ofta är ämnet samhällskunskap på 

högskole- och universitetsnivå konstruerat som ett blockämne framförallt 

utifrån de akademiska disciplinerna statsvetenskap, nationalekonomi och 

sociologi. På vissa universitet och högskolor har man även inslag av 

kulturgeografi, rättsvetenskap och media- och kommunikationsvetenskap i 

sin samhällskunskapsutbildning.71  

Som den historiska genomgången tidigare har visat så är inte skolämnet 

statiskt utan i allra högsta grad ett dynamiskt ämne som påverkas av de 

förändringar som sker i samhället.72 Detta ser man inte minst när det gäller 

de kursplaneförändringar som skett över tid. När det har skett förändringar i 

samhället och i samhällsdebatten så har det också fått effekter på 

kursplanernas syfte och innehåll. Flera forskare har diskuterat den eller de 

funktioner som ett samhällskunskapsämne kan ha eller bör ha i skolan. 

Tomas Englund har utifrån en undervisningsstudie om ”social studies” 

(motsvarar ungefär vår samhällskunskap, men är lite bredare i sitt innehåll) i 

USA teoretiskt skapat olika idealtyper för hur samhällskunskap i svensk 

skola kan se ut utifrån skilda syften, innehåll och arbetssätt.73 Dessa 

idealtyper består i tur och ordning av, citerat från Englund: 

                                                             
70 Wolfgang Klafki, ”Kritisk-konstruktiv didaktik”, s. 215ff. 
71 Niklas Eklund och Anna Larsson, ”Samhällskunskapen och disciplinfrågan–om utbildning av lärare i 

samhällskunskap”, Utbildning och demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, Vol 18, nr 1, 

2009, s. 77f. 
72 Tomas Englund, ”Skolans samhällsbild: elevers medborgarfostran via folkundervisningens 

samhällsorientering”, s. 141ff.  
73 Robert D, Barr, James L, Barth and Samuel S, Shermis, Defining the Social Studies (Washington D.C: 

National Council for the Social Studies, 1977), s. 69ff. I denna undervisningsstudie så visar forskarna att 

undervisningen i ämnet “social studies” i USA kan klassificeras i tre olika grupper. Den första handlar om en 

undervisning som är inriktad på att förmedla medborgarvärden som består i att vara lojal med sitt land. Den 

andra handlar om en undervisning som är inriktad på de samhällsvetenskapliga disciplinerna där det goda 

medborgarskapet består i att erhålla goda disciplinära kunskaper. Den avslutande gruppen är inriktad på att 

medborgarna skall bli reflektiva och undersökande individer som ägnar sig åt problemlösning. Det är denna 

undervisningsstudie som Englund tar som utgångspunkt när han skapar olika idealtyper för samhällskunskap 

i svensk skola. Förutom Barr, Barth och Shermis undervisningsstudie om ämnet ”social studies” så finns det 

även andra forskare som intresserat sig för skilda sätt att se på medborgarskap och 

medborgarskapsutbildning. Se till exempel: Christopher Anderson, Patricia G, Avery, Patricia V, Pederson, 

and John L, Sullivan, “Divergent perspectives on citizenship education: A Q-method study and survey of 

social studies teachers”, American Educational Research Journal, 32, 1997, s. 333ff, Joel Westheimer and 

Joseph Kahne, ”What kind of citizen? The politics of educating for democracy”, American Educational 

Research Journal, 41, 2004, s. 237ff , Kathleen Knight-Abowitz and Jason Harnish, ”Contemporary 

discourses on citizenship”, Review of Educational Research, 76, 2006, s. 653ff , Jonathan Miller-Lane, 
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 Traditionellt värdebaserad medborgarfostran (nationellt fostrande, 

lydnadsinriktad) med en förmedlande undervisningsprincip. 

 Ekonomi- och (arbets-) marknadsförberedande medborgarfostran 

för ett snabbt och föränderligt samhälle med individuell kompetens i 

centrum 

 Förberedelse för aktivt medborgardeltagande genom kritiska 

institutionella betraktelser och framhävande av ett 

konfliktperspektiv 

 Samhällsvetenskapligt baserad samhällskunskap - med de 

bakomliggande akademiska disciplinerna som grundläggande 

referenspunkt 

 Problemorienterad undervisning grundad på studerandes 

erfarenheter  

Englund menar att lärarens val bland dessa olika idealtyper resulterar i att 

samhällskunskapsundervisningen får olika slags mening för både den 

enskilda eleven och samhället. Den översta idealtypen har en socialiserande 

karaktär eftersom den syftar till att fostra eleven till ett medborgarskap som 

utgår ifrån samhällets traditionella värden. Den tredje idealtypen har 

däremot en motsatt karaktär eftersom den syftar till att eleverna skall 

förhålla sig kritiska till och kunna lyfta upp de problem som existerar i 

samhället. Den andra och fjärde idealtypen är mer kvalificerande till sin 

karaktär eftersom den syftar till att eleverna skall erhålla de kunskaper och 

färdigheter som hon eller han behöver som medborgare i samhället.74 Dessa 

idealtyper innebär att samhällsorienteringen får olika syften. Dessa olika 

syften leder till att eleverna socialiseras in i samhället, erhåller de kunskaper 

som krävs som samhällsmeborgare eller att de erhåller de verktyg som krävs 

för att kunna förhålla sig kritiska i samhället.75  

Sture Långström och Arja Virta diskuterar funktionerna för skolämnet 

samhällskunskap på ett liknande sätt. Ämnet syftar till att socialisera den 

nya generationen till medborgarskap, genom att eleverna erhåller de 

kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som de behöver som 

medborgare. Ämnet har ett fokus på aktualiteter och snabba 

samhällsförändringar vilket läraren enligt Långström och Virta bör fånga in i 

sin undervisning. Ämnet samhällskunskap har också en vetenskaplig sida 

som skall bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt. 

                                                                                                                                               
Tyrone C, Howard, and Patricia Esperitu, Halagao, “Civic multicultural competence: Searching for common 

ground in democratic education”, Theory & Research in Social Education, 35, 2007, s. 551ff. 
74 Tomas, Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, s. 140f.  
75 Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension (Göteborg: Daidalos, 2005), s. 

291ff. 
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Långström och Virta menar att det sammantaget är den socialiserande och 

kritiska funktionen som främst karaktäriserar samhällskunskapsämnet.76  

Anna S. Ochoa Becker diskuterar syftet med ”social studies” i USA och hon 

tycker att lärarna i ämnet lägger för mycket betoning på att socialisera in 

eleverna i samhällets rådande principer. Undervisningen bör förändras så att 

eleverna istället undersöker kontroversiella samhällsfrågor som eleverna 

själva är intresserade av. Enligt Becker leder en sådan undervisning till att 

eleverna lär sig att tänka kritiskt och till att de förbereds för det vuxna livets 

medborgarskap. En sådan undervisningsstrategi innebär också att lärarna 

tillsammans med sina elever avgör vilket innehåll som skall behandlas, hur 

lärandet ska ske på bästa sätt samt hur bedömningen ska gå till. Ifall ämnet 

”social studies” förändras i denna riktning så får eleverna själva uppleva den 

demokratiska praktiken hävdar Becker.77  

Enligt flera av författarna ovan har eller bör ämnena samhällskunskap och 

”social studies” ha ett fokus på medborgarskapet och utbildningen till 

samhällsmedborgare. Frågan är då vad detta innebär och vilken 

samhällsfunktion en sådan utbildning faktiskt har. Gert Biesta har diskuterat 

detta och menar att det funnits en stark tendens att betrakta 

medborgarutbildningen som ett sätt att ge eleverna de kunskaper, förmågor 

och den förståelse de behöver för att kunna agera som medborgare i ett 

samhälle. Biesta menar att denna rational att kvalificera eleverna till ett 

medborgarskap sammanhänger med rädslan för en alltför stark 

socialisation, indoktrinering. Trots denna rädsla så kännetecknas dock syftet 

i medborgarutbildningen i flera länder enligt Biesta av att man vill 

socialisera in eleverna i det rådande samhällsystemet. Förutom dessa två 

funktioner kan även medborgarutbildningen ha en tredje funktion, vilken 

enligt Biesta syftar till att eleverna skall bli politiska subjekt. Denna 

subjektifiering handlar om att eleven skall bli en autonom och oberoende 

samhällsagent. Subjektifieringen handlar inte om att socialisera in 

nykomlingar i samhällets rådande normer och värden utan det handlar om 

att subjektet i själva verket skall kunna förhålla sig fri från den existerande 

samhällsordningen.78  

Det finns även en diskussion bland forskare om samhällsmedborgarskapet 

skall utövas här och nu eller i framtiden. Enligt Tuula Gordon är det en 

                                                             
76 Sture Långström och Arja Virta, Samhällskunskapsdidaktik–utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande, s. 14ff. 
77 Anna S, Ochoa-Becker, Democratic education for social studies. An issues-centered decision making 

curriculum (Greenwich, Conn: Information Age Publishing, 2007), s. 65ff. 
78 Gert Biesta, “Good education in an age of measurment: on the need to reconnect with the question of 

purpuse in education”, s. 33ff. 
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betydelsefull skillnad mellan att som elev kunna påverka här och nu jämfört 

med att kunna påverka i framtiden. Ifall medborgarskapet utövas här och nu 

så betonas de plikter och det ansvar eleven har gentemot samhället. Betonar 

man istället elevernas framtida möjligheter att påverka samhället så är det 

däremot rättigheterna som betonas hävdar Gordon.79 Agneta Bronäs och 

Staffan Selander hävdar att samhällskunskapsämnet i Sverige bör ha fokus 

på det aktuella medborgarskapet. De menar att eleverna bör få möjlighet att 

uppleva demokratin ur ett inifrånperspektiv istället för att de skall 

förberedas för det vuxna livets medborgarskap.80  

Alla dessa teoretiska studier ovan berör på en principiell nivå frågan om 

vilket syfte ett samhällskunskapsämne kan ha eller bör ha i en skola. Det 

finns även empiriska studier som har undersökt hur 

samhällskunskapsämnet ser ut i den svenska grundskolan och 

gymnasieskolan. Lars-Erik Bjessmo har gjort en dokumentstudie där han 

studerat den förändring som skett vad gäller samhällskunskapsämnets syfte 

och mål. Han påpekar att det skett en förskjutning över tid från en mer 

faktainriktad till en mer värdebaserad samhällsundervisning i den svenska 

skolan. Detta har enligt Bjessmo resulterat i en 

samhällskunskapsundervisning som både betonar objektivitet och ett 

ifrågasättande.81 Bjessmo menar att det är först i slutet av 1980-talet och 

senare som det blir legitimt att i ämnet samhällskunskap att debattera, 

granska och ifrågasätta samhällsförändringar.82 Också Sten Båth har 

undersökt hur betydelsen av samhällsmedborgarskapet har förändrats över 

tid i den svenska gymnasieskolan. Båth hävdar att det skett en förskjutning 

från tanken om den aktive samhällsmedborgaren med uppdraget att försvara 

och utveckla de demokratiska värdena i riktning mot att utveckla elevens 

individuella kompetens i syfte att hon eller han ska kunna delta i den nya 

ekonomins globaliserade konkurrensvärld.83  

Gunilla Svingby har studerat samhällskunskapsämnets karaktär på 

grundskolan utifrån två utvärderingar som gjorts av de 

samhällsorienterande ämnena i årskurs 9 under 1990-talet i den svenska 

skolan. Svingby framhåller att undervisningen i samhällskunskap 

karaktäriseras av en objektiv faktaförmedling och en stark 

samhörighetsfostran utifrån samhällets regelsystem. Undervisningen syftar 
                                                             
79 Tuula Gordon, “Gender and Citizenship” The SAGE Handbook of gender and education, Christine Skelton, 

Becky Francis and Lisa Smulyan (ed.) (London: Sage Publications, 2006), s. 283f. 
80 Agneta Bronäs och Staffan Selander, ”Samhällskunskap som skolämne”, s. 75ff. 
81 Lars-Erik Bjessmo, Elevens samhällsbild (Stockholm: HLS förlag, 1994), s. 105. 
82 Lars-Erik Bjessmo, ”Demokrati och samhällsundervisning” Utbildning och demokrati, vol 6, nr 2, 1997, s. 

84. 
83 Sten Båth, Kvalifikation och medborgarfostran–en analys av reformtexter avseende gymnasieskolans 

samhällsuppdrag (Göteborg: Göteborgs universitet, 2006), s. 185ff. 
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mer till ett konsensustänkande än till att lyfta fram konflikter som finns i 

samhället och diskutera olika handlingssätt för att göra något åt detta.84 

Agneta Bronäs och Staffan Selander ställer sig kritiska till att ämnet i den 

svenska skolan har denna inriktning eftersom de anser att ämnet istället 

borde ha fokus på att utveckla det kritiska tänkandet hos eleverna.85 Med 

utgångspunkt från utvärderingsstudierna menar Gunilla Svingby att 

förhållandet mellan lärarnas retorik och praktik skiljer sig åt när det gäller 

lärarnas målsättning med samhällskunskapsämnet. Enligt 

samhällskunskapslärarna syftar ämnet till att deras elever skall bli aktiva 

samhällsmedborgare. Detta syfte synliggörs dock inte i de skriftliga prov som 

dessa lärare konstruerar för sina elever hävdar Svingby. Istället är det 

objektiva faktafrågor av icke kritisk natur som dominerar dessa skriftliga 

prov.86  

Det finns även en empirisk studie av samhällskunskapsämnet på 

gymnasieskolan i Danmark som är intressant för denna undersökning. 

Torben Spanget Christensen har studerat styrdokumenten för 

samhällskunskapsämnet i Danmark, och han menar att ämnet har två olika 

karaktärer som han benämner för ”material dannelse” och ”formal 

dannelse”. Christensen menar att karaktären av ”material dannelse” 

kännetecknas av att ämnet relateras till ett speciellt ämnesmässigt stoff, en 

bestämd kanon, en bestämd normativ eller vetenskaplig referens som 

berättigar till skolämnets existens. Samhällskunskapsämnet och dess lärare 

har på så sätt en uppgift att förmedla ett centralt stoff till eleverna.  

Karaktären av ”formal dannelse” kännetecknas däremot enligt Christensen 

av ett speciellt sätt att arbeta med ett ämnesområde. I detta fall är det inte ett 

specifikt stoff som ligger i centrum utan färdigheten att själv kunna 

producera ett relevant stoff med vetenskapliga metoder. 

Samhällskunskapsämnets uppgift är i detta fall att lära eleverna att 

självständigt och metodiskt arbeta med ett relevant ämnesområde.87 Det är 

alltså tydligt att ämnet samhällskunskap kan ges varierande betoning när det 

gäller dess syfte och funktion, vilket gör det intressant att närmare 

undersöka lärarnas ämnesförståelser.  

                                                             
84 Gunilla  Svingby, ”Utvärdering av de samhällsorienterade ämnena” Utbildning och demokrati-tidskrift för 

didaktik och  utbildningspolitik, volym 6, nr 2, 1997, s. 12. 
85 Agneta Bronäs och Staffan Selander, ”Samhällskunskap som skolämne”, s. 75ff. 

86 Gunilla Svingby, Proven, kunskapen och undervisningen–Samhällsorienterande ämnen i årskurs 

9 (Stockholm: Skolverket, rapport nr 138, Utvärdering av grundskolan 1995 (UG95), 1998), s. 51f. 
87 Torben Spanget Christensen, ”Sammfundsfag-et senmoderne fag?” Nordidactica-journal of humanities 

and social science education, 2011:1, s. 14. 
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4.4.4 Yttre och inre ramfaktorer 

Ett centralt begrepp för denna undersökning är ramfaktorer. Det finns ett 

flertal ramar som omgärdar en lärares arbete och som en 

samhällskunskapslärare måste förhålla sig till i sin undervisning. Riksdag, 

regering och Skolverket sätter de övergripande ramarna eftersom de skriver 

fram centrala styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner som de 

svenska skolorna och dess lärare är skyldiga att följa. Dessa styrdokument 

påverkas av samhällets politiska klimat, vilka som har makt att påverka och 

vilka som formellt styr riket. Andra ramar som kan påverka undervisningen 

är till exempel materiella faktorer som skollokaler, undervisningsmaterial 

samt icke materiella faktorer såsom vilket intresse, vilka förkunskaper och 

vilket behov eleverna har.  

Urban Dahllöf lade grunden för ett ramfaktorteoretiskt tänkande i Sverige 

när han publicerade sin bok om skoldifferentiering och undervisningsförlopp 

1967.88 Denna bok innehöll en modell som synliggjorde att utbildning och 

undervisning bedrivs inom vissa givna ramar. Ramfaktorteorin är också ett 

verktyg för att förstå förändringen av den politiska styrningen som skett i 

den svenska skolan de senaste decennierna. Frånsett de senaste åren på 

2010–talet har utvecklingen i stort gått från detaljstyrning till mål och 

resultatstyrning. Dahllöf har i sina studier visat att undervisningsprocessen 

formas av ramarna på så sätt att ramarna möjliggör eller omöjliggör olika 

undervisningsprocesser.89 Ulf. P. Lundgren utvecklade sedan denna teori 

genom att ställa begreppet läroplan i fokus. Fokus kom att läggas på att 

förklara läroplanens grundläggande principer och hur dessa formats 

historiskt. Lundgren studerade hur ramarna tagit form, hur dagens skol- och 

läroplansutveckling vuxit fram och vad som karaktäriserat dessa 

styrdokument under dess olika skeden. Sociala, ekonomiska och kulturella 

förhållanden i samhället får betydelse för läroplanens konstruktion och 

dessa faktorer ska relateras till analysen av läroplaner.90  

Rambegreppet kan belysas både ur ett makro- och ett mikroperspektiv. Ulf 

P. Lundgren är i första hand intresserad av ett makroperspektiv där 

undervisningsprocessen kan förklaras utifrån vissa yttre faktorer som sätter 

ramarna för undervisningen. Sverker Lindblad och Fritjof Sahlström väljer 

istället att anlägga ett mikroperspektiv på undervisningsprocessen där de 

                                                             
88 Urban Dahllöf, ”Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet-en tillbakablick” Pedagogisk forskning i 

Sverige, årgång 4, nr 1, 1999, s. 5. 
89  Ulf P, Lundgren, ”Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering” Pedagogisk forskning i Sverige,  

årgång 4, nr 1, 1999, s. 33ff. 
90 Agneta Linné, ”Om ramfaktorteorin och historisk förändring-noteringar utifrån en läroplansteoretisk 

studie.” Pedagogisk forskning i Sverige, årgång 4, nr 1, 1999, s. 59f. 
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försöker fånga de inre ramar som gäller för klassrumsinteraktionen. 

Lindblad och Sahlström menar nämligen att man inte bara kan förstå den 

undervisning som sker i skolan enbart genom att studera de ramar som 

politiker och administratörer sätter upp för undervisningen utan att man 

också måste studera själva klassrumsinteraktionen.91 Sverker Lindblad, 

Göran Linde och Lars Naeslund betonar att det är en poäng att förstå och 

förklara de variationer av utfall som finns i undervisningen med tanke på att 

de existerar inom likartade uppsättningar av ramar. De hävdar att det inte är 

tillräckligt att förstå och förklara undervisning med hjälp av yttre villkor utan 

att man också måste inkludera lärarnas intentioner och praktiska förnuft för 

att förstå och förklara undervisningens genomförande och resultat i den 

praktiska klassrumssituationen.   

Lärare kan ses som aktörer som har olika intressen, som verkar på olika 

arenor där olika faktorer inverkar på den konkreta undervisningen.92 Ivor 

Goodson, Christopher Anstead och Marshall J Mangan menar att det inte 

går att göra en direkt koppling mellan det som står skrivet i ett skriftligt 

styrdokument och det som faktiskt blir utfallet i klassrumspraktiken. Det 

finns alltså av allt att döma enligt dessa forskare ett fritt didaktiskt 

handlingsutrymme vad gäller hur lärare tolkar styrdokumentets innehåll.93  

Skolans styrdokument utgör ramfaktorer för undervisningen i klassrummet, 

men det finns också andra ramfaktorer som kan påverka undervisningen. I 

denna undersökning skiljer jag på yttre och inre ramfaktorer. De yttre 

ramarna är yttre förutsättningar av såväl materiell som icke materiell 

karaktär som påverkar undervisningen i ett skolämne. Sådana yttre 

förutsättningar kan gälla skollokaler, skolmaterial, styrdokument, elevers 

föreställningar om skola och så vidare. I denna undersökning lyfter jag fram 

styrdokument, läroböcker, elevernas intressen och behov samt aktuella 

händelser som yttre ramfaktorer. Dessa yttre förutsättningar kan sägas ge de 

yttre ramarna som läraren har att förhålla sig till i sin undervisning. Det 

finns också individuella bakgrundsfaktorer som bland annat vilken klass och 

vilket kön läraren tillhör som kan påverka dennes undervisning på olika sätt. 

Dessa bakgrundsfaktorer ses i denna undersökning som inre ramfaktorer 

som kan få betydelse för undervisningen i ett skolämne. I denna 

                                                             
91 Sverker Lindblad och Fritjof Sahlström, ”Gamla mönster och nya gränser-om ramfaktorer och 
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undersökning lyfter jag fram klasstillhörighet, könsstillhörighet, politisk 

åskådning, yrkeserfarenhet och ämneskombination som inre ramfaktorer.94  

4.4.5 Friutrymme/Frirum 

Lärares didaktiska friutrymme/frirum är också centralt för denna 

undersökning. Gunnar Berg som undersökt olika skolkulturer och lärares 

agerande menar att det finns ett handlingsutrymme för den enskilda läraren 

som han beskriver just som ett ”friutrymme”. Detta friutrymme innebär att 

läraren kan påverka innehållet i sitt undervisningsämne på olika sätt. Berg 

menar visserligen att styrdokumenten sätter en yttre gräns för 

skolverksamheten men att den enskilde läraren utifrån dessa sätter en 

betydligt snävare gräns för sin egen verksamhet.  

Denna inre gräns beror enligt Berg på den skolkultur som råder i en specifik 

skola. Det som enligt Berg kännetecknar friutrymmet är mellanrummet 

mellan den yttre och inre gränsen som skapar förutsättningar till ett fritt 

didaktiskt handlingsutrymme för den enskilde läraren.95  Sverker Lindblad 

och Ivor Goodson menar i detta sammanhang att man kan identifiera lärare 

utifrån olika positioner beroende på hur man ser på deras professionella 

status och expertis. Utifrån en position kan man betrakta lärarna som en 

yrkesgrupp som har blivit alltmer professionellt autonoma i de avreglerade 

och oberoende skolorna. Utifrån en annan position kan man se läraryrket 

som avprofessionaliserat där lärarna alltmer är kontrollerade av bland annat 

skolledning och föräldrar.96 Maria Jarl och Linda Rönnberg har också 

diskuterat ifall lärarnas handlingsfrihet har ökat eller minskat över tid i den 

svenska skolan. De uppger att det finns de som menar att lärarnas 

friutrymme var kraftigt begränsat i den detaljstyrda skolan. Läroplanerna 

innehöll nämligen detaljerade exempel på hur undervisningen skulle läggas 

upp och i vilken turordning som olika moment skulle läras ut. I den 

målstyrda skolan har lärarna däremot fått en mycket större frihet att själva 

utforma sin undervisning.  

Det finns dock andra bedömare som har en helt annan åsikt vad gäller 

lärares handlingsfrihet enligt Jarl och Rönnberg. Dessa bedömare menar att 

lärarnas handlingsfrihet i själva verket har minskat betydligt sedan 

                                                             
94 Se vidare diskussion om de yttre och inre ramfaktorernas betydelse i till exempel Edmund, Knutas, Mellan 

retorik och praktik: en ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra 

gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen, (Falun: Högskolan i Dalarna, 2008), s. 85ff, 

Mikael, Berg, Historielärares historier-ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia 

(Karlstad:Karlstad Universitet, 2010), s. 21f. 
95 Gunnar Berg, Skolkultur–nyckeln till skolans utveckling (Göteborg: Gothia, 1995), s. 19ff. 
96 Ivor Goodson and Sverker Lindblad,”Researching the teaching profession under restructering” 

Professional knowledge and educational restructering in Europé (Rotterdam: Sense Publishers, 2011), s. 3. 
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målstyrningen infördes i den svenska skolan. Dessa påpekar att lärarna i den 

detaljstyrda skolan visserligen förutsattes följa läroplanens detaljerade 

förslag men att det faktiskt inte var någon som kontrollerade att detta 

verkställdes. Dessa bedömare menar att detta har förändrats i och med att 

den målstyrda skolan infördes eftersom läraren i denna skolform är utsatt 

för en mycket hårdare granskning.97 Inom det ämnesdidaktiska 

forskningsfältet har vissa studerat lärares handlingsfrihet och använt sig av 

begreppen friutrymme och frirum som analysverktyg.98  

4.4.6 Ämneskonception 

Det kanske mest centrala begreppet i denna studie är ämneskonception. 

Detta begrepp går att dela upp i två delar, ämne och konception. Utifrån 

svenska akademins ordbok betyder konception: uppfattning, föreställning, 

begrepp. Ämneskonception handlar alltså här om hur någon uppfattar ett 

skolämne, vilka föreställningar man har och hur man begreppsliggör 

ämnet.99 Pamela L Grossman, Suzanne M Wilson och Lee S Shulman 

diskuterar lärares ämnessyn och dess påverkan på undervisningen. De 

beskriver olika fall där lärarens ämnessyn har haft en märkbar påverkan på 

vad som har blivit kursinnehållet i undervisningen. I detta sammanhang 

exemplifierar författarna med en lärare i ”social studies”, vars ämnessyn 

resulterar i att undervisningen får karaktären av diskussioner och tolkningar 

istället för presentation av faktainformation. Författarna visar hur lärarens 

ämnessyn influerar de didaktiska valen.100 Det finns olika aspekter som kan 

knytas till begreppet ämneskonception, och i de olika delstudierna kommer 

jag att återvända till dessa frågor.   

                                                             
97 Maria Jarl och Linda Rönnberg, Skolpolitik- från riksdagshus till klassrum (Liber: Malmö, 2010), s. 47. 
98 Se vidare disussion om frirum i Lena Molin, Rum, frirum och moral: en studie om skolgeografins 

innehållsval (Uppsala: Uppsala Universitet, 2006), s. 16f, Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt 

friutrymme–om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning (Karlstad: Karlstad 

Universitet, 2011), s. 9. Lena Molin använder sig av begreppet frirum i sin geografididaktiska avhandling för 

att beskriva det friutrymme läraren har att tillsammans med sina elever besluta om ämnesinnehåll och 

arbetsmetoder(er). I hennes avhandling förs en diskussion om lärarnas tolkning och hur det påverkar 

geografiämnets innehåll i skolan. Anna Karlefjärd studerar hur samhällskunskapslärare ryms inom sitt 

friutrymme, där hon definierar friutrymmet som ett handlingsutrymme inom vilket en lärare kan agera. Hon 

menar att det på detta sätt har etablerats en viss professionell autonomi för läraren. 
99 Se Svenska akademins ordbok 
100 Pamela L, Grossman, Suzanne M, Wilson, and Lee S, Shulman, ”Teachers of substance: subject matter 

knowledge for teaching” Knowledge base for the beginning teacher,  M, Reinolds (ed.) (New York: Pergamon 

Press, 1989), s. 31. Se även Sigmund Ongstad, Fag og didaktikk i laerarutdanning: Kunskap i grenseland 

(Oslo: Universitetsförlaget AS, 2006), s. 24ff. 
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5 Forskningsöversikt 

5.1 Teacher thinking  

Denna undersökning ligger inom fältet ”teacher thinking”. Forskningsfältet 

kring teacher thinking handlar om forskning som sätter lärarens tänkande 

och planering av undervisning i centrum.101 Gerhard Arwfedsson påpekar att 

denna forskning bygger på att beskriva och definiera hur lärare tänker före, 

under och efter sin undervisning.102 Forskningen inom teacher thinking har 

enligt Cristopher M, Clark och Penelope Peterson huvudsakligen belyst tre 

områden. Det första området handlar om hur lärare planerar sin 

undervisning. Det andra området handlar om hur lärare fattar beslut under 

pågående lektioner med hänsyn till kommunikationen med eleverna. Det 

tredje och sista området handlar om hur lärarnas teorier och 

trosföreställningar ser ut.103  

Bjørg Brandtzæg Gundem menar att det skett en betydande utveckling inom 

lärande och undervisningsforskningen de senaste decennierna. Forskningen 

kring lärande och undervisning på mikronivå har enligt henne fått en allt 

större betydelse över tid. Hon exemplifierar detta med den ökande 

vetenskapliga publiceringen inom klassrumsforskning och ”teacher 

thinking”-forskning.104 Det finns flera orsaker till att forskning kring hur 

lärare tänker kring sitt arbete har uppstått. James Calderhead menar att den 

dominerande orsaken har varit en önskan om att förbättra den 

professionella utbildningen av lärare. Förhoppningen har varit att 

lärarstudenterna skall kunna använda dessa forskningsresultat för att få en 

insikt i de problem som kan uppstå i undervisningen och vilka möjliga 

lösningar det finns på dessa problem.105 I nedanstående forskningsöversikt 

redogör jag för ”teacher thinking”-forskningen inom det svenska skolämnet 

samhällskunskap.106 

                                                             
101 Bengt Schüllerqvist, ”Ämnesdidaktisk lärarforskning–ett angeläget forskningsfält”, s. 18f. 
102 Gerhard Arwfedsson, Nyare forskning om lärare. Presentation och kritisk analys av huvudlinjer i de 

senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning (Stockholm: HLS förlag, 1994), s. 59ff. 
103 Cristopher M, Clark and Penelope Peterson, ”Teachers thought processes”, Handbook of research on 

teaching, C, M, Wittrock (ed.) (New York and London: McMillan, 1986), s. 255ff. 
104 Bjørg Brandtzæg Gundem, Europeisk didaktik–tenkning och viten (Oslo: Universitesforlaget, 2011), s. 

64ff. 
105 James Calderhead, ”The contribution of research on teachers´thinking to the professional development of 

teachers”, Research on teacher thinking–understanding professional development, Christopher Day, James 

Calderhead and Pam Denicolo (ed.) (London and Washington DC: The Falmer Press, 1993), s. 11. 

106 Även om jag i forskningsöversikten avgränsat mig till skolämnet samhällskunskap i Sverige så kan det 

vara av intresse att veta att det även finns andra exempel på ”teacher thinking”- forskning i länder som har 

skolämnen som liknar samhällskunskap. Mark Evans har till exempel gjort en studie av en grupp 

högstadielärare i England, där han bland annat undersökt vilka aspekter de lägger mest vikt vid när de 

bedriver medborgarutbildning. Evans kommer i denna studie fram till att lärarna anser att 

medborgarutbildningen består av tre centrala aspekter vilka rangordnas i följande ordning: värderingar, 
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5.1.1 Samhällskunskapslärares syn på sitt undervisningsämne 

Vad har forskningen om ”teacher thinking” sagt om svenska 

samhällskunskapslärares syn på sitt undervisningsämne? I en enkätstudie 

från 1992 visar Folke Vernersson att samhällskunskapslärare på 

grundskolan legitimerar sitt undervisningsämne på olika sätt. En kategori 

lärare menar att det viktigaste skälet till att elever ska studera 

samhällskunskap är att det handlar om demokratisk normbildning, medan 

en annan kategori menar att det viktigaste skälet med samhällskunskap är 

att uppnå handlingskompetens. En tredje grupp lärare menar att det 

viktigaste skälet är att skapa en förståelse för det som sker i samhället.  En 

fjärde grupp lärare betonar att det viktigaste skälet med samhällskunskap är 

att socialisera eleverna till ett tryggt och bra samhälle, så att de i sin tur kan 

vara med och bygga upp ett bra samhälle för alla. Samhällskunskapslärarna i 

Vernerssons undersökning definierar också ämnet olika. En kategori lärare 

definierar främst samhällskunskapsämnet som områdesstudier, det vill säga 

en rad olika delområden utifrån samhällsvetenskapliga 

universitetsdiscipliner medan en annan kategori lärare uppfattar det främst 

som ett demokratifostrande ämne. En tredje kategori lärare definierar 

samhällskunskapsämnet i termer av förberedelse för senare ageranden. 

Tanken hos lärarna i denna kategori är att eleverna ska erhålla de färdigheter 

som krävs för att de aktivt ska kunna bidra till att forma både den egna 

framtiden och samhället i stort.107  

En annan studie som har ett innehållsligt fokus är Johan Sandahls 

undersökning där han utifrån intervjuer har studerat hur 

samhällskunskapslärare diskuterar frågorna om mål och innehåll i 

samhällskunskapsämnet på gymnasiet. I denna undersökning använder han 

de didaktiska begreppen första och andra ordningens kunskaper för att 

förstå och tolka lärarnas tal om detta. Den första ordningens kunskaper 

handlar enligt Sandahl om sakbegrepp som stater, Världsbanken och SIDA 

och sammansatta begrepp som hållbar utveckling, nyliberalism och frihandel 

med mera. Den andra ordningens kunskaper handlar om de 

                                                                                                                                               
kunskaper och färdigheter. För mer information om studien se: Mark Evans, “Anticipating the citizenship 

curriculum order in secondary schools in England: A snapshot of teachers`preferred purposes and curriculum 

practices”, citizenship social and economics education, Vol 5, No 2, 2002, s. 67ff. Se även Antonio J. Castros 

studie om hur förskolelärare (som deltog i en kurs i ”social studies”) på ett universitet i mellanvästern i USA 

uppfattar det ideala medborgarskapet. Castros studie visar att förskollärarna antingen baserar sitt ideala 

medborgarskap på konservativa värden som att individen skall erhålla ett gott uppförande och en god moral 

eller så baserar de sitt ideala medborgarskap på att individen skall bli medveten om samhällsfrågor så att de 

ges de redskap som behövs för att de skall kunna förändra samhället. För mer information om studien se: 

Antonio J. Castro, “What makes a citizen? Critical and multicultural citizenship and preservice teachers' 

understanding of citizenship skills, theory & research” Social Education, 41:2, 2013, s. 219ff. 
107 Folke Vernersson, Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar (Lund: 

Studentlitteratur, 1999), s. 125ff. 
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processkunskaper som krävs för att uppnå både kunskapsmål och 

fostransmål i ämnet samhällskunskap. Den andra ordningens kunskaper är 

enligt Sandahl fem till antalet vilka är specifika för ämnet samhällskunskap. 

Dessa kunskaper finns visserligen även i andra skolämnen, men de har en 

speciell relevans för samhällskunskapsämnet.108 Dessa har han i tur och 

ordning benämnt för samhällsvetenskapligt perspektivtagande, 

samhällsvetenskaplig kausalitet, samhällsvetenskaplig slutledning, 

samhällsvetenskapliga belägg och samhällsvetenskaplig abstraktion. Det 

samhällsvetenskapliga perspektivtagandet handlar bland annat om att 

eleven ska kunna se, känna, tänka och förstå världen ur olika perspektiv 

samt ur olika individers synvinkel. När det gäller kunskapen om 

samhällsvetenskaplig kausalitet så handlar det om att eleven skall kunna 

strukturera en samhällsfråga genom en kausal analysmodell. Den 

samhällsvetenskapliga slutledningen handlar om att eleven skall kunna 

arbeta med en analysmodell som redskap för att kunna dra slutsatser kring 

en samhällsfråga. Med samhällsvetenskapliga belägg menas vidare att eleven 

skall kunna finna belägg för sina slutsatser så att denne kan skilja vetande 

från tyckande. Den femte kunskapen av andra ordningen har Sandahl 

benämnt för samhällsvetenskaplig abstraktion, vilket handlar om att eleven 

skall kunna förstå och använda abstrakta begrepp och teorier. Andra 

ordningens kunskaper används för att organisera, analysera, kritiskt granska 

och problematisera fenomen i samhället. Att behärska dessa kunskaper av 

första och andra ordningen innebär en litteracitet i samhällskunskapsämnet 

där eleverna har lärt sig att tänka samhällskunskap och fått redskap att ta sig 

an samhällsfrågor.109  

Ännu en undersökning som ligger inom ”teacher thinking”- forskningen 

inom samhällskunskapsämnet är Anna Karlefjärds undersökning om 

samhällskunskapslärares friutrymme på gymnasieskolan. Hon har med hjälp 

av lärarintervjuer funnit att det finns två ledord som beskriver lärarnas syfte 

med skolämnet samhällskunskap. Dessa ledord är helhet och verktyg. 

Lärarna i undersökningen anser att samhällskunskapskursen syftar till att ge 

en helhetsbild av samhället, där det är centralt att eleven får en förståelse för 

att allt hänger ihop. Det andra ledordet verktyg handlar om att eleverna skall 

utveckla verktyg som källkritik, analysförmåga, problemdefinition och 

lösningsförmåga som de behöver kunna använda för att klara sig i samhället. 

Karlefjärd har också undersökt vilka innehållsliga teman som betonas bland 

lärare i Samhällskunskap A på gymnasiet. De tre teman som kommer fram 

tydligast är statskunskap, ekonomi och internationella relationer. Ett tydligt 

                                                             
108 Johan Sandahl, Att ta sig an världen-Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet 

(Karlstad: Karlstad Universitet, 2011), s. 118ff. 
109 Johan Sandahl, Att ta sig an världen-Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet, s. 

160 



 

34 
 

statsvetenskapligt fokus på samhällskunskapens A-kurs framkommer. 

Hennes studie visar vidare att fokus ligger mera på ideologier än på det 

svenska statsskicket. Lärarna anser nämligen att det är viktigt att eleverna 

erhåller gedigna kunskaper om ideologierna eftersom de anses utveckla ett 

perspektivseende. När det gäller ekonomiområdet så är det 

samhällsekonomin som betonas och inom området internationella relationer 

återfinns framförallt EU och FN samt i någon mån andra länders statsskick. 

Dessa innehållsliga teman motiveras av lärarna i studien utifrån den 

kunskap de har om styrdokumenten, ämnesteorin och ämnesdidaktiken. Det 

dagliga innehållet i samhällskunskapsundervisningen påverkas enligt hennes 

informanter mera av kunskapen om eleverna och kunskapen om 

undervisningens kontext. Detta innebär att lärarna i den dagliga 

undervisningen innehållsmässigt framförallt styrs av elevernas önskemål 

samt av vad lärarna tror att eleverna tycker det är roligt att arbeta med. Man 

skulle kunna säga att det finns både en yttre och en inre ram som styr 

undervisningsinnehållet, där den yttre sätter ramarna för innehållet medan 

den inre styr det dagliga undervisningsinnehållet i samhällskunskap.110   

Utifrån en livsberättelsetradition har Ann Bernmark-Ottosson intervjuat 

gymnasielärare i samhällskunskap om synen på sitt undervisningsämne. 

Dessa lärare befinner sig antingen i slutet av sin karriär som lärare eller har 

just avslutat den. Intervjuerna har byggts upp utifrån frågor om hur lärarna 

anser att undervisningen i samhällskunskap har förändrats under deras 

lärarkarriär och hur de ser på klassiska ämnesdidaktiska frågor: Varför 

samhällskunskap? Vilket innehåll betonas? Hur ska undervisningen ske? 

Svaren på frågeställningar kan sägas synliggöra hur 

samhällskunskapslärarna i studien konstruerar eller har konstruerat sitt 

undervisningsämne. I hennes undersökning studeras både innehållsfrågan 

och metodfrågan där hon kommer fram till slutsatsen att 

samhällskunskapslärarna har två mål med sin undervisning.  

För tre av studiens fyra lärare är det övergripande målet, som av henne 

betraktas som det ”yttre målet”, att eleverna skall bli aktiva 

samhällsmedborgare och skall få kunskaper som ger dem möjligheter att 

kunna påverka sin omgivning. Den fjärde läraren tycker emellertid att det 

räcker med att eleverna får en förståelse för hur saker och ting hänger ihop i 

samhället.  Bernmark-Ottoson beskriver också vilket innehåll som lärarna i 

undersökningen betonar. Här är det politik och ekonomi som framhålls men 

lärarna nämner även omvärldskunskaper och internationella relationer som 

ett viktigt innehåll. Enligt henne kan detta innehåll hänföras till ämnets ”inre 

                                                             
110 Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme–om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning 

och undervisning, s. 56ff. 
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mål”. Lärarna i undersökningen är eniga om hur de ska agera för att nå dessa 

mål. De anser alla att ämnet skall anknyta till ”aktualiteter” på så sätt att när 

ett stoff behandlas så ska det kopplas till det som vid tillfället är aktuellt i 

samhället.111  

Peter Walls enkät- och intervjuundersökning om samhällskunskapsämnet på 

högstadiet har också ett innehållsfokus, där han har jämfört undervisning 

om politik på nationell och internationell nivå. Han kommer fram till 

slutsatsen att kunskapsområdet om nationell politik får mest tid av 

samhällskunskapsämnets totala utrymme i undervisningen medan 

ekonomiområdet kommer på andra plats. Nationell politik betraktas av 

lärarna i Walls undersökning som ett obligatoriskt kunskapsområde som 

antingen tas upp i samband med ett val eller i en speciell årskurs. Flera 

lärare i undersökningen anger vidare att de i samband med området 

nationell politik även undervisar om kommun- och landstingspolitik samt 

om demokrati. Enligt Wall så är EU-undervisningen det lägst prioriterade 

området bland samhällskunskapslärarna i undersökningen.112  

Det finns också en undersökning av Agneta Grönlund som är relevant för 

föreliggande avhandling genom dess fokus på bedömningsprocessen och på 

lärarnas återkoppling och tal om återkoppling i vissa arbetsområden i 

samhällskunskap på gymnasiet. Enligt Grönlund handlar innehållet i 

samhällskunskapsämnet om begreppsförståelse, förståelse av analysmodell, 

vetenskapligt förhållningssätt och reflektion/värdering. Begreppsförståelsen 

syftar till att eleven skall kunna förstå och använda begrepp samt kunna 

sätta dem i sammanhang.  Den samhällsvetenskapliga analysmodellen 

handlar om att eleven skall kunna studera fenomen, orsaker, konsekvenser 

och åtgärder på individ-, grupp- och samhällsnivå. Eleven skall också 

tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt som innebär att de självständigt 

ska kunna formulera ett problem, arbeta med en vald metod, kritiskt kunna 

granska källor samt kunna dra slutsatser. Avslutningsvis skall eleven enligt 

Grönlunds undersökning också kunna reflektera, värdera och kunna göra 

egna ställningstaganden i samhällsfrågor.113   

                                                             
111 Ann Bernmark-Ottosson, ”Samhällskunskapslärare” Ämnesdidaktiska insikter och strategier, studier i de 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 1, Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck (red.) (Karlstad: 

Karlstad Universitet, 2009), s. 18. 
112 Peter Wall, EU-undervisning, en jämförelse av undervisning och politik på nationell och europeisk nivå 

(Karlstad: Karlstad Universitet, 2011), s. 52ff. 

113 Agneta Grönlund, Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet 

(Karlstad: Karlstad Universitet, 2011), s. 103f. 
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5.1.2 Prov och examinationer i samhällskunskap 

Det finns även tidigare forskning kring hur samhällskunskapslärare 

formulerar sina skriftliga prov och examinationer och hur de tänker kring 

detta. Tobias Jansson har studerat gymnasielärares provpraxis i 

samhällskunskap. Han har funnit att det finns en stor variation kring vilka 

kunskapsformer som testas i dessa lärares skriftliga prov. För att fånga dessa 

olika kunskapsformer har Jansson både analyserat skriftliga prov och 

intervjuat de samhällskunskapslärare som konstruerat de skriftliga proven. 

Han drar slutsatsen att bland lärarna i undersökningen dominerar 

minnesfrågorna men att det även finns andra provfrågor som efterfrågar 

kunskapsformer som förståelse, värdering och analys.114  

I en annan undersökning visar Christina Odenstad att skolämnet 

samhällskunskap framträder på olika sätt i lärarnas prov. I hennes enkät och 

provanalys framträder samhällskunskap som ett orienteringsämne, ett 

analysämne och ett diskussionsämne. Orienteringsämnet uttrycks i proven 

genom en stor mängd faktafrågor kring institutioner och begrepp. Det 

handlar om att orientera eleverna och informera dem om hur samhället är 

organiserat. Det finns en stor mängd faktastoff som ingår inom ett visst 

arbetsområde och som läraren gör olika nedslag i för att kontrollera om 

eleven kan detta eller inte. I andra prov så framträder samhällskunskap som 

ett analysämne där målet är att eleverna ska kunna redogöra för orsaker och 

konsekvenser, kunna analysera, jämföra samt kunna se för- och nackdelar. 

Eleven uppmanas av läraren att använda sig av en specifik analysmodell när 

det gäller att besvara dessa provfrågor.115 Samhällskunskap som ett 

diskussionsämne uttrycks slutligen i proven genom att eleverna i hög grad 

själva förväntas ta ställning och kunna motivera sina ståndpunkter. I dessa 

prov uppmanas eleverna att resonera och argumentera utan att för den skull 

sätta det egna ställningstagandet i relation till andras perspektiv och åsikter. 

Odenstad hävdar att det råder ett samband mellan det arbetsområde som 

behandlas i proven och vilken av de tre ämnesdidaktiska profilerna ovan som 

är mest framträdande. Arbetsområdet kring det svenska statsskicket 

framställs till exempel i proven framförallt som ett orienteringsämne, där 

fokus ligger på att beskriva det svenska statsskicket på nationell nivå.  

                                                             
114 Tobias, Jansson, Vad kommer på provet?–Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap (Karlstad: 

Karlstad Universitet, 2011), s. 34ff. 
115 I samhällskunskap använder man sig ofta av en samhällsvetenskaplig analysmodell som bygger på att man 

studerar ett fenomen/situation/företeelse och att man sedan analyserar dess orsaker, dess konsekvenser och 

vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med fenomenet/situationen eller företeelsen. Denna 

analysmodell kan sedan utvecklas där man studerar ett fenomen et cetera på olika nivåer (samhälle, grupp 

och individ) och utifrån olika perspektiv (Ekonomiska-, politiska- och sociala perspektiv).  
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Ekonomiproven ger en delvis annan bild där fokus fortfarande ligger på 

nationell nivå men där det förutom faktafrågor också finns provfrågor av 

analytisk karaktär där eleverna får ta ställning till vad olika förändringar 

inom ekonomin kan få för konsekvenser. De prov där 

samhällskunskapsämnet framträder tydligast som ett diskussionsämne är 

inom arbetsområdena massmedia, kriminologi och internationell politik 

menar Odenstad. När det gäller dessa arbetsområden så förekommer det 

betydligt fler förståelsefrågor, vilka även till stor del har formen av 

diskussionsfrågor.116  

En ytterligare undersökning som har studerat hur ämnet samhällskunskap 

framträder är Annika Karlssons intervju- och dokumentstudie av 

samhällskunskapslärares examinationsformer på gymnasiet. Hon har funnit 

att det finns fyra förhållningssätt bland lärarna när det gäller 

examinationsformer. En och samma lärare kan emellertid ge uttryck för flera 

av dessa förhållningssätt. Det första förhållningssättet benämner Karlsson 

för faktafördjuparen, vilken i första hand ser samhällskunskap som ett 

faktaämne, där den dominerande examinationsformen består av 

faktafördjupande inlämningsuppgifter. Det andra förhållningssättet 

benämns av Karlsson för nyhetsdiskutanten, där läraren framhåller att 

samhällskunskap är ett muntligt ämne med främsta syfte att följa med 

aktuella samhällshändelser. Centralt i undervisningen för dessa lärare är 

elevers fortlöpande nyhetsdiskussioner. Det tredje förhållningssättet 

benämner hon för den samhällsguidande läraren som framhåller 

åsiktsorientering och samhällsorientering. Dessa lärare försöker att variera 

sina examinationsformer i största möjliga utsträckning med hjälp av bland 

annat diskussion, studiebesök och fältstudier. Den samhällsguidande läraren 

gör detta i syfte att eleven skall erhålla en fylligare samhällsbild och för att ge 

elever fler chanser att komma till sin rätt kunskapsmässigt. Det sista 

förhållningssättet benämner Karlsson för katalysatorn, där 

samhällskunskap ses som ett skolämne som har förutsättningar att väcka 

elevers intresse och engagemang för samhällsfrågor. Undervisningen är ofta 

PBL- och temabaserad i syfte att engagera och aktivera eleverna. Seminarier 

används ofta som en avslutande examinationsform bland lärare med detta 

förhållningssätt.  

Karlsson har också funnit att lärarna i hennes undersökning kännetecknas 

av att de har ett stort mått av variation i sina examinationsformer. När det 

gäller de ämnesområden som behandlar hur Sverige styrs och 

                                                             
116 Christina Odenstad, Prov och bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov (Karlstad: Karlstad Universitet, 2010), s. 129ff. 
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samhällsekonomi så dominerar dock skriftligt prov.117 Det finns ytterligare 

studier inom detta fält som liksom Karlsson har fokuserat vilket innehåll 

som kontrolleras med hjälp av skriftliga prov och andra examinationsformer. 

I Christina Odenstads undersökning behandlar 34 % av de skrifliga proven 

det svenska statsskicket medan 32 % av de skriftliga proven är inriktade på 

samhällsekonomi. A-kursen i samhällskunskap examineras enligt Odenstad i 

själva verket ofta med hjälp av två skriftliga prov där det ena behandlar 

svenskt statsskick, demokrati, ideologier och partier medan det andra provet 

behandlar samhällsekonomi. Det övriga innehållet i 

samhällskunskapsämnets A-kurs examineras däremot med hjälp av andra 

examinationsformer.118 Att det innehåll som specifikt kategoriseras som 

statskunskap och ekonomi framförallt examineras med hjälp av skriftliga 

prov styrks även av Anna Karlefjärds undersökning. Anledningen till detta i 

hennes studie är att lärarna vill kunna bedöma elevernas kunskaper inom 

just detta specifika innehåll på individnivå.119 Samtliga undersökningar ovan 

fokuserar lärarforskning och forskning kring prov och examinationer  i 

ämnet samhällskunskap.  

Vernerssons, Sandahls, Karlefjärds, Ottossons, Walls och Grönlunds 

forskning är exempel på ”teacher thinking”-forskning i 

samhällskunskapsämnet på högstadiet eller på gymnasiet. Alla dessa studier 

undersöker på olika sätt hur samhällskunskapslärare tänker kring sitt 

undervisningsämne, något som kan sägas belysa ”ämneskonceptionen” hos 

enskilda lärare. Studierna visar att samhällskunskapslärarna har tydliga 

syften med sin undervisning, såsom att eleverna skall erhålla förståelse om 

sin omvärld, utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt eller kunna agera i 

samhället. Dessa studier visar vidare att politik och ekonomi bland lärarna 

framstår som det centrala innehållet i samhällskunskapsämnet. Janssons, 

Odenstads och Karlssons studier om prov och examinationer i ämnet 

samhällskunskap visar  också att det finns en stor variation på innehållet och 

de kognitiva färdigheter som efterfrågas av eleverna i bedömningsunderlag. 

Det politiska och ekonomiska innehållet examineras till största delen med 

hjälp av skriftliga prov medan det övriga innehållet framförallt examineras 

med hjälp av andra examinationsformer.   

Föreliggande undersökning studerar lärares ”ämneskonception” i skolämnet 

samhällskunskap på gymnasiet. Mitt bidrag till området ”teacher thinking” i 

                                                             
117 Karlsson, Annika, Samhällsguide, individualist och moderator-Samhällskunskapslärares professionella 

förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete (Karlstad: Karlstad Universitet, 2011), s. 131ff. 
118 Christina Odenstad, Prov och bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov, s. 129ff. 
119 Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme–om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning 

och undervisning, s. 99. 
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samhällskunskap blir att belysa hur samhällskunskapslärares 

ämneskonceptioner kommer till uttryck i avsedd och realiserad 

undervisning. Samhällskunskapslärarnas utsagor om sitt ämne sätts på detta 

sätt i relation till de ämneskonceptioner som konkretiseras i de skriftliga 

proven och de övriga examinationerna. Mitt bidrag till detta forskningsfält 

blir också att belysa relationerna mellan samhällskunskapslärarnas 

individuella bakgrund och de ämneskonceptioner som lärarna ger uttryck 

för. I svensk samhällskunskapsdidaktisk forskning har detta inte studerats 

tidigare. 
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6 Metodologiska överväganden 

I denna undersökning har jag använt mig av ”mixed methods”  för att kunna 

besvara syftet och frågorna och för att ge en god grund för mina slutsatser.  

Undersökningen bygger på både kvalitativa och kvantitativa metoder, och 

datamaterial som enkäter, intervjuer och bedömningsunderlag har 

analyserats. Förhoppningsvis ökar trovärdigheten när undersökningens syfte 

och frågeställningar studeras med utgångspunkt från både kvalitativa och 

kvantitativa metoder och utifrån olika datamaterial. Olika metoder och 

datamaterial kan ge en djupare förståelse av samhällskunskapslärares 

ämneskonceptioner. Detta förbättrar möjligheterna till att relatera 

undersökningens resultat mot olika teorier och tidigare forskning inom det 

samhällskunskapsdidaktiska fältet. Med hjälp av fler än en metod blir det 

möjligt att studera komplexiteten i samhällskunskapslärares 

ämneskonceptioner. I vetenskapliga sammanhang benämns denna 

metodologiska ansats som metodtriangulering. Undersökningen kan 

närmast jämföras vid en ”sequential exploratory design” där olika metoder 

och datamaterial kompletterar varandra och där en delstudies resultat ger 

förutsättningar för att en annan delstudie skall kunna genomföras.120  

I delstudie ett  har jag använt mig av både kvalitativa och kvantitativa 

metoder för att konstruera ett antal ämneskonceptioner, diskutera hur 

vanliga de är samt granska ifall det finns statistiskt signifikanta relationer 

mellan samhällskunskapslärares individuella bakgrund och de 

ämneskonceptioner som de ger uttryck för. Resultatet i delstudie ett har 

sedan legat till grund för designen av delstudie två där åtta strukturerade 

intervjuer har genomförts med samhällskunskapslärare som i enkäten 

tydligt gav uttryck för olika specifika ämneskonceptioner. I denna delstudie 

har en kvalitativ innehållsanalys gjorts för att se ifall inre och yttre 

ramfaktorer har betydelse för lärarnas undervisning i ämnet 

samhällskunskap. Framförallt är syftet att se ifall individuella 

bakgrundsfaktorer som till exempel klasstillhörighet och könstillhörighet har 

någon relation till lärarnas uttryckta ämneskonceptioner. De intervjuade 

lärarna ombads också att ta med sig skriftliga prov och övriga examinationer 

till tidpunkten för intervjun. Dessa bedömningsunderlag analyseras genom 

en kvalitativ innehållsanalys i delstudie tre för att se hur ämneskonceptioner 

uttrycks i realiserad undervisning.  

De olika delstudierna följer således kronologiskt på varandra. När man 

blandar olika metoder och datamaterial i delstudierna så breddas och 

                                                             
120 William E, Hanson, John W, Creswell, Vicki L, Plano Clark, Kelly S, Petska, and J David, Creswell, “Mixed 

methods research designs in counseling psychology”, Faculty publications, department of psychology paper 

373, s. 224ff 
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fördjupas även undersökningens studieområde och olika jämförelser kan 

göras.  De ämneskonceptioner som framkommer i lärares utsagor (avsedd 

undervisning) i delstudie ett och två kan genom detta tillvägagångssätt sättas 

i relation till de ämneskonceptioner som synliggörs i bedömningsunderlag 

(realiserad undervisning) i delstudie tre. De ämneskonceptioner som 

konstrueras i delstudie ett relateras till lärarnas individuella bakgrund i 

delstudie ett och mer fördjupat i delstudie två. Delvis följer denna 

undersökning enskilda lärare men i huvudsak studeras lärarna på 

aggregerad nivå. Jag kopplar inte ihop enskilda lärare som konstruerat 

specifika bedömningsunderlag med någon specifik ämneskonception. Ifall 

detta gjordes skulle inte lärarnas anonymitet kunna garanteras vilket skulle 

leda till etiska problem.121   

 

 

7 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består av fem kapitel. Kapitel I innehåller en genomgång av 

samhällskunskapsämnets framväxt och förändringar, undersökningens syfte 

och frågeställningar, teoretiska utgångspunkter, en forskningsöversikt, 

metodologiska överväganden och en beskrivning av avhandlingens 

disposition. I de tre följande kapitlen (kapitel II-IV) redovisar jag de tre 

empiriska delstudierna vilka på olika sätt belyser samhällskunskapslärares 

ämneskonceptioner. Det metodiska tillvägagångssättet beskrivs i anslutning 

till respektive delstudie.  

I kapitel II presenterar jag resultatet från en enkätundersökning där 60 

samhällskunskapslärare på gymnasiet i Västerbottens och Norrbottens län 

har beskrivit hur de ser på samhällskunskapsämnets syfte och innehåll. 

Lärarnas utsagor har legat till grund för konstruktionen av olika idealtypiska 

ämneskonceptioner vilka presenteras i kapitlet. I anslutning till detta 

redogör jag även för några relationer mellan lärarnas individuella bakgrund 

och ämneskonceptionerna.   

I kapitel III presenterar jag resultatet av en strukturerad intervjustudie av 

åtta samhällskunskapslärare, där en fördjupad bild av 

samhällskunskapslärares ämnesförståelse framträder.  I kapitlet diskuterar 

jag hur dessa lärare ser på relationen mellan vissa specifika inre och yttre 

ramfaktorer och den ämneskonception de huvudsakligen ger uttryck för. 

Kapitlet avslutas med analys av relationen mellan ämneskonception och 

lärarnas individuella bakgrund.  

                                                             
121 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997),  s. 106ff. 
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I kapitel IV redogör jag för hur olika ämneskonceptioner kommer till uttryck 

i skrifliga prov och övriga examinationer som samhällskunskapslärarna 

använder i kursen Samhällskunskap A. Detta relateras till 

bedömningskriterier och betygsnivåer.   

I kapitel V gör jag en övergripande analys, där samhällskunskapslärarnas 

utsagor om sitt ämne sätts i relation till prov och examinationer. Här jämförs 

alltså samhällskunskapslärares ämneskonceptioner i avsedd och realiserad 

undervisning. I detta sammanhang diskuteras även kopplingen mellan 

samhällskunskapsämnets karaktär och de ämneskonceptioner som lärarna 

ger uttryck för. Sedan följer en redogörelse för de relationer som finns 

mellan lärarnas individuella bakgrund och den ämneskonception som 

lärarna huvudsakligen ger uttryck för. Hur lärarna påverkas av olika 

strukturer sätts här i samband med det fria didaktiska handlingsutrymmet 

som de har. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 

kunskapsbidrag. 

 

Avhandlingen avslutas med en engelsk sammanfattning. 
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II. ÄMNESKONCEPTIONER I LÄRARES 
UTSAGOR OM SIN UNDERVISNING – 
DELSTUDIE ETT 

I detta kapitel redovisas resultaten från delstudie ett där en 

enkätundersökning har legat till grund för en beskrivning av hur 

samhällskunskapslärare ser på samhällskunskapsämnets syfte och innehåll 

på gymnasiet. Frågor i enkäten om syfte och innehåll har kodats och 

kategoriserats. Dessa kategorier har sedan utgjort konstruktionen av olika 

idealtypiska ämneskonceptioner. I kapitlet presenteras också relationer 

mellan de frågeområden inom samhällskunskap och statsvetenskap som 

lärarna betonar i sin samhällskunskapsundervisning och deras 

könstillhörighet, yrkeserfarenhet och ämneskombination. I detta kapitel 

redovisas slutligen relationer mellan lärarnas könstillhörighet, 

yrkeserfarenhet, ämneskombination och de ämneskonceptioner som lärarna 

huvudsakligen ger uttryck för. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

analys. Innan resultatredovisningen beskrivs också studiens upplägg och 

genomförande.  

 

 

1 Delstudiens upplägg och genomförande 

1.1 Tillvägagångssätt 

I denna delstudie ingick gymnasielärare i samhällskunskap från kommunala 

skolor och friskolor i Västerbottens och Norrbottens län. Information om 

lärare inhämtades från skolornas hemsidor. I de flesta fall beskrevs vilka 

undervisningsämnen som lärarna på skolan hade men några få saknade 

denna information eller hade bristfällig information på sina hemsidor. 

Telefonkontakt togs då med dessa skolors skolledning för att få fram denna 

information. Totalt var det 186 samhällskunskapslärare som enkäten 

distribuerades till.122 115 av dessa var män (62 %) och 71 var kvinnor (38 

%).123 Av de 186 lärarna var det 110 från Västerbottens län och 76 från 

                                                             
122 Totalt handlade det om 186 samhällskunskapslärare som fick möjlighet att först besvara sex inledande 

frågor om nuvarande undervisningsnivå, vilken kommun de arbetar i, hur många år de har arbetat som lärare 

i samhällskunskap, vilken ämneskombination de har, antalet universitetspoäng i samhällskunskap samt deras 

kön.  
123 I Västerbotten var det 23 män (60 %) och 15 kvinnor (39 %) som besvarade enkäten. I Norrbotten var det 

14 män (64 %) och 8 kvinnor (36 %) som besvarade enkäten.  
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Norrbottens län.124 Lärarna som ingår i studien har varierad erfarenhet av 

att praktisera yrket (tabell 2). 

Tabell 2. Antal år som samhällskunskapslärare. (Åtta kategorier) 

 

År i yrket  N Procent 

1-10 år 39 65  

11-40 år 21 35  

Totalt 60 100  

När det gäller lärarna och deras ämneskombinationer så är 58 av dessa 

lärare kategoriserade i sju olika ämneskombinationer vilka är fördelade 

enligt nedan.125  

 

 

 

 

 

  

                                                             
124 Enkäten som skickades till Västerbottens län var större till sitt omfång än den som skickades till 

Norrbottens län. Detta beror på att enkäten till lärarna i Västerbotten har genomförts i samarbete med 

professor Henry Milner från Kanada. Han var intresserad av ytterligare frågor varför enkäten till 

samhällskunskapslärarna i Västerbottens län är större till sitt omfång (se bilaga 1 0ch 2). När det gäller den 

enkät som skickades till lärarna i Norrbottens län så gjordes denna enbart för min studie, vilket innebar att 

Milners frågor denna gång var borttagna (se bilaga 3 och 4). 
125 Det fanns två interna bortfall i lärarnas ämneskombinationer. En lärare i undersökningen hade inte 

samhällskunskap som ämneskombination och en lärare hade inte uppgett någon ämneskombination alls i sitt 

enkätsvar. Dessa två lärare är genom detta inte fördelade på någon av de ovanstående kategorierna vilket 

innebär att 58 lärare ingår i studien om bakgrundsvariabeln (den oberoende variabeln) ämneskombination. 

Orsaken till att jag i studien valde att ta med läraren som saknade samhällskunskap i sin ämneskombination 

var att denne har lång erfarenhet som yrkesverksam samhällskunskapslärare. Denna lärare har nämligen 

arbetat som samhällskunskapslärare under tio års tid på sin skola. På skolans hemsida så uppgavs det också 

att denne lärare hade samhällskunskaps i sin ämneskombination.  
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Tabell 3. Samhällskunskapslärare med olika ämneskombinationer. 

 

Ämneskombination  N 

Samhällskunskap och geografi 3 

Samhällskunskap och historia 

 

20 

 

Samhällskunskap och religion 

 

6 

 

Samhällskunskap och två eller tre SO-ämnen 

 

10 

 

Samhällskunskap och psykologi eller filosofi 

 

6 

 

Samhällskunskap och yrkesämnen 

 

7 

 

Samhällskunskap och språk 

 

6 

 

Totalt 58 

Av de 110 enkäter som skickades ut till samhällskunskapslärare på gymnasiet 

i Västerbottens län fick jag in totalt 38 svar, vilket innebär en svarsfrekvens 

på knappt 35 %. 35 enkätsvar skickades in digitalt medan tre enkätsvar kom 

som brev via posten. I syfte att öka svarsfrekvensen skickades det ut två 

påminnelser. Påminnelser bidrog till att ytterligare två enkäter lämnades in. 

Av de 76 enkäter som skickades ut till samhällskunskapslärare på gymnasiet 

i Norrbottens län fick jag in totalt 22 svar, vilket innebär en svarsfrekvens på 

ca 29 %. Alla dessa svar skickades in digitalt. På samma sätt som när det 

gällde enkäterna från Västerbottens län, skickades två påminnelser ut, vilket 

bidrog till att ytterligare två enkäter sändes in.126 Det totala antalet enkäter 

som ingår i min studie var sammanlagt 60 (38+22) stycken, vilket innebär 

en sammanlagd svarsfrekvens på drygt 32 %.   

Eftersom bortfallet i denna studie är stort så går inte studiens resultat att 

generalisera till alla samhällskunskapslärare i Västerbottens och Norrbottens 

län.127 Trots detta är det rimligt att anta att studien ger en bild av de 

ämnesförståelser och uppfattningar som finns om ämnet bland 

                                                             
126 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder ( Malmö: Liber, 2012), s. 149. 
127 Göran Djurfeldt, Rolf Larsson och Ola Stjärnhagen, Statistisk verktygslåda-Samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 112f. 
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samhällskunskapslärare på gymnasiet i Västerbottens och Norrbottens 

län.128  

1.2 Enkätkonstruktion 

Enkäten består av frågor med såväl slutna som öppna svarsalternativ. De 

öppna enkätfrågorna är teoretiskt genererade utifrån tidigare 

forskningsresultat inom didaktik och samhällskunskapsdidaktik. 

Inspirationen till dessa enkätfrågor fick jag framför allt från Folke 

Vernerssons enkätstudie där han ställde ett antal frågor till grundskollärare 

kring hur de definierar och legitimerar samhällskunskapsämnet. I denna 

studie har jag valt att inrikta mig på hur samhällskunskapslärare ser på 

samhällskunskapsämnets syfte och innehåll genom att ställa följande frågor:  

 

 Varför anser du att elever ska ha undervisning i samhällskunskap?  

 Vilka kunskaper tycker du är viktigast att eleverna erhåller i ämnet?  

Lärarna i studien besvarade också två slutna enkätfrågor kring innehåll. Den 

första frågan gällde vilka frågeområden relaterade till statsvetenskap, 

ekonomi, sociologi, kulturgeografi, juridik och media och 

kommunikationsvetenskap som betonas i ämnet samhällskunskap. Den 

andra frågan gällde vilka frågeområden inom den statsvetenskapliga 

disciplinen som betonas i ämnet samhällskunskap. Dessa delområden var 

specificerade: politik (nationell, regional och lokal), internationella frågor, 

konstitutionella principer/grundlagsfrågor, demokratiska värderingar, 

engagemang i samhällslivet, röstning/demokratiska procedurer, 

medborgarnas rättigheter och skyldigheter samt samhälleliga värderingar. 

Båda dessa slutna enkätfrågor var formulerade som kryssfrågor, där lärarna 

kunde kryssa i en ruta 1-6 på varje rad utifrån vilken vikt olika frågeområden 

hade i skolämnet samhällskunskap.129  

1.3 Kodning och metodiska överväganden 

 

För att kunna analysera de öppna svaren har en kodningsprocess skett i tre 

steg. Lärarnas utsagor om syftesfrågan har koncentrerats till olika 

meningsenheter. Dessa meningsenheter har sedan tematiserats, vilket 

                                                             
128 Studien resultat överenstämmer med flera andra studier inom forskningsfältet. Se till exempel Sandahl, 

Karlefjärd och Bernmark-Ottoson.   
129 Siffran ett innebär att det inte läggs någon vikt vid detta frågeområde, medan siffran sex innebär att det 

läggs väldigt stor vikt vid detta frågeområde i skolämnet samhällskunskap.  
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resulterat i bildandet av fem olika kategorier.130 Dessa kategorier har 

benämnts för att kunna delta i samhället, för att känna till hur samhället 

fungerar, för att fostras till goda samhällsmedborgare, för att kunna 

analysera samhällsfrågor och för att bli allmänbildade. Även 

innehållsfrågan har genomått en likartad kodningsprocess vilket resulterat i 

bildandet av fem kategorier. Dessa kategorier har benämnts 

arbetsområdeskunskaper, värdeförmedlande kunskaper, analytiska 

kunskaper, praktiska medborgarkunskaper samt personlig utveckling.131 

Varje enskild lärares svar på syftes- och innehållsfrågan har sedan fördelats 

på dessa kategorier där lärarnas svar kunnat hamna i flera syftes- och 

innehållskategorier. Detta innebär att antalet svar som fördelats på de olika 

syftes- och innehållskategorierna är högre än vad det totala antalet 

samhällskunskapslärare i studien är. Genomgående har jag i studien använt 

mig av flera citat av lärarutsagor om samhällskunskapsämnets syfte och 

innehåll för att konkretisera och spegla en syftes- eller innehållskategori. 

Min förhoppning är att detta metodiska tillvägagångsätt lett till trovärdiga 

resultat som är väl grundade i det empiriska materialet.132  

I steg två i kodningsprocessen har jag kopplat samman syfteskategorier och 

innehållskategorier som i hög grad relaterar till varandra.133 Analysen visar 

att det framträder olika länkar som till exempel att syfteskategorin att känna 

till hur samhället fungerar har en nära relation till innehållskategorin 

arbetsområdeskunskaper. För att en elev skall känna till hur samhället styrs 

och fungerar så krävs det nämligen att denne har arbetsområdeskunskaper 

om exempelvis ekonomi, politik och sociala frågor. Länkarna mellan 

syfteskategorierna och innehållskategorierna ser ut som följer: 

 

 För att känna till hur samhället fungerar-Arbetsområdeskunskaper  

 För att fostras till goda samhällsmedborgare-Värdeförmedlande 

kunskaper 

 För att kunna analysera samhällsfrågor-Analytiska kunskaper  

 För att kunna delta i samhället-Praktiska medborgarkunskaper 

                                                             
130 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 147 ff, Jane Ritchie and Jane Lewis, “Generalising 

from Qualitative Research” Qualitative Research Practice, Jane Ritchie and Jane Lewis (ed) (Hampshire: Sage 

Publications Ltd, 2010), s. 175ff. 

131 Kristina Boréus och Göran Bergström, ”Innehållsanalys” Textens mening och makt-metodbok i 

samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. Kristina Boréus och Göran Bergström (red.) (Lund: 

Studentlitteratur, 2008), s. 43ff , Monica Dalen, Intervju som metod (Malmö: Gleerups, 2007), s. 65ff , Alan 

Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 372 ff. 
132 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 147ff, Jane Ritchie and Jane Lewis, “Generalising 

from Qualitative Research”, s. 270ff.  
133 Jfr. Kristina Boréus och Göran Bergström, ”Innehållsanalys”, s. 43ff, Monica Dalen, Intervju som metod, 

s. 79f, Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 372 ff, Agneta Hult, Yrket som föreställning–en 

analys av föreställningar hos studerande inom fyra högskoleutbildningar (Umeå: Umeå Universitet, 1990), 

s. 8ff. 
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Syfteskategorin för att bli allmänbildade och innehållskategorin personlig 

utveckling har däremot inte någon nära relation vare sig till varandra eller 

till någon annan kategori vilket medfört att någon sammankoppling i dessa 

fall inte har blivit aktuell. Sammankopplingen mellan syftes- och 

innehållskategorierna har resulterat i en konstruktion av fyra idealtypiska 

ämneskonceptioner med benämningarna:  

 

 Fakta- och begreppsinriktad ämneskonception 

 Värdegrundsinriktad ämneskonception  

 Samhällsanalytiskt inriktad ämneskonception 

 Medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception134 

Konstruktionen av ämneskonceptionerna har alltså gjorts med utgångspunkt 

i samhällskunskapslärarnas utsagor om undervisningsämnets syfte och dess 

centrala innehåll. Under detta konstruktionsarbete visade det sig att det inte 

bara räckte med att koppla samman syftes- och innehållskategorierna för att 

skapa en specifik ämneskonception. När jag länkade samman dem och 

namngav dem insåg jag att respektive ämneskonception även innehöll en 

ytterligare dimension som bestod av olika kognitiva färdigheter som 

erfordras av eleverna i ämnet samhällskunskap. Sammantaget är det 

samhällskunskapslärarnas utsagor om ämnets syfte, dess centrala innehåll 

och de kognitiva färdigheter som erfordras av eleven som utgjort 

utgångspunkterna för ämneskonceptionerna.  

 

I steg tre i kodningsprocessen har samtliga 60 samhällskunskapslärare 

fördelats på någon av de idealtypiska ämneskonceptionerna som jag 

konstruerat med utgångspunkt ifrån vilken ämneskonception läraren 

huvudsakligen ger uttryck för. Lärare har placerats utifrån den betoning som 

respektive lärare sammantaget lägger i sina utsagor om 

samhällskunskapsämnets syfte och innehåll. Syftesfrågan har emellertid 

spelat en något tyngre vägledande roll än innehållsfrågan. För att kunna göra 

fördelningen har jag läst lärarnas enkätsvar i sin helhet och försökt tolka den 

innebörd de lägger i sina svar. Det går att beskriva detta som att 

enskildheterna får sin mening i ljuset av helheten, där utsagorna ska tolkas i 

ljuset av dessa innebörder.135  

 

                                                             
134 Det är viktigt att tänka på att det är idealtyper det handlar om och att lärarna sällan uttrycker någon 

renodlad ämneskonception utan att varje enskild lärare ofta har utsagor som ger uttryck för flera olika 

ämneskonceptioner. Däremot kan respektive lärare ha sin tyngdpunkt i någon av dessa ämneskonceptioner, 

genom att de lägger betoningen på särskilda aspekter.   
135 Magdalene Thomassen, Vetenskap, kunskap och praxis–introduktion i vetenskapsteori (Malmö: Gleerups 

Utbildning AB, 2007), s. 100f , Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion–vetenskapsfilosofi 

och kvalitativ metod (Lund: Studentlitteratur, 2008), s. 193ff, Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 

s. 370f. 
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I detta kodningsarbete finns det risk för att man övertolkar materialet eller 

att man blir för försiktig i sin tolkning av svaren. Detta kan till exempel leda 

till att vissa kategorier eller ämneskonceptioner blir större eller mindre än 

vad de faktiskt borde vara.  Detta är ett problem som jag försökt att komma 

åt genom att jag gjort ett flertal analyser av samma enkätsvar med olika 

tidsintervall mellan analyserna.  

Med hjälp av statistikprogrammet SPSS har jag analyserat om det finns 

några relationer mellan de frågeområden inom samhällskunskap och 

statsvetenskap som lärarna betonar i sin undervisning och deras individuella 

bakgrund avseende kön, yrkeserfarenhet och ämneskombination. Två icke 

parametriska metoder på ordinal-skalenivå har använts för att studera dessa 

relationer på ett begränsat enkätmaterial.136 Slutligen studeras också ifall det 

finns några relationer mellan lärarnas individuella bakgrund vad avser kön, 

yrkeserfarenhet och ämneskombination och de ämneskonceptioner som 

lärarna huvudsakligen ger uttryck för. 

 

 

2 Lärares syn på samhällskunskapsämnets syfte 

Vid analys av lärarnas svar på syftesfrågan framträder fem kategorier.137  

 

 För att kunna delta i samhället   

 För att känna till hur samhället fungerar   

 För att fostras till goda samhällsmedborgare   

 För att kunna analysera samhällsfrågor   

 För att bli allmänbildade 

                                                             
136 Den första metoden, mann-whitney metoden, är lämplig när man har en oberoende variabel som till 

exempel kön som består av två variabelvärden, man och kvinna som skall sättas i relation till en beroende 

variabel som har fler än två variabelvärden (till exempel frågeområdena inom samhällskunskap som har sex 

variabelvärden och frågeområdena inom det statsvetenskapliga området som har åtta variabelvärden). Den 

andra metoden, är kruskal-wallis metoden, som kan betraktas som en variant av mann-whitney metoden men 

där den oberoende variabeln har fler än två variabelvärden (till exempel lärares ämneskombination som i 

denna studie är indelade i sju variabelvärden) som skall sättas i relation till en beroende variabel som också 

består av fler än två variabelvärden (till exempel olika frågeområden i samhällskunskap som har sex 

variabelvärden och frågeområdena inom det statsvetenskapliga området som har åtta variabelvärden). En 

kod- och variabellista har upprättats där jag gett kvalitativa begrepp, olika siffror för att underlätta den 

kvantitativa analysen. I detta fall har könstillhörighet, yrkeserfarenhet och den ämneskombination lärarna 

har fått olika siffror, där de manliga lärarna fått siffran 1 och de kvinnliga lärarna fått siffran 2. De lärare som 

har varit verksamma i 1-10 år har fått siffran ett och de som varit verksamma i 11-40 år har fått siffran två. 
När det gäller ämneskombinationer har till exempel samhällskunskaps- och historia lärare fått siffran ett 

medan samhällskunskap- och geografilärare har fått siffran två et cetera. 

137 Kristina Boréus och Göran Bergström, ”Innehållsanalys”, s. 43ff , Monica Dalen, Intervju som metod, s. 

65ff. 
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Kategorierna överlappar delvis varandra. Varje enskild lärares svar på 

syftesfrågan har därför kunnat hänföras till flera kategorier. Detta innebär 

att antalet svar som fördelats på de olika syfteskategorierna är högre än vad 

det totala antalet samhällskunskapslärare i studien är.  

2.1 För att kunna delta i samhället 

Den procentuellt sett största kategorin är de samhällskunskapslärare som 

menar att eleverna skall studera samhällskunskap för att kunna delta i 

dagens samhälle eller i det framtida samhället. Det är 45 

samhällskunskapslärare som betonar detta i sitt svar vilket motsvarar 41 % 

av lärarsvaren i undersökningen.138 Inom denna kategori finner vi svar som: 
 

Viktigt att sporra till demokratiskt deltagande.139 
 

Samhällskunskap ökar handlingsberedskapen inför vuxenlivet.140 
 

För att de ska ha goda möjligheter att delta i samhällslivet som medborgare med 

rättigheter och skyldigheter.141 

Inom denna kategori betonar lärarna elevernas aktivitet, eleverna ska kunna 

påverka både sitt eget liv och kunna vara med i samhällets organisation. 

Bland lärarna i kategorin finns det både de som betonar att samhällskunskap 

behövs för att kunna aktivt handla i det samhälle de lever i idag samt de som 

betonar de kunskaper de behöver om samhället för att senare kunna agera 

på olika sätt när eleverna har blivit vuxna. I citat två ovan ser vi en lärare 

som betonar att samhällskunskapsämnet är en träning inför vuxenlivet. 

Flera av de lärare som menar att deltagande i samhället är viktigt betonar 

också förståelsen för hur samhället fungerar, vilket kan få följande uttryck: 
 

För att bättre kunna förstå sin egen tillvaro och hur de kan förändra/förbättra den 

om det behövs.142 
 

För att få kunskaper och färdigheter till att förstå vad som händer i samhället och 

till att kunna vara en aktiv del i samhället. Påverka sitt liv, helt enkelt.143 

                                                             
138 Det totala antalet svar som har fördelats på frågan om syftet med samhällskunskap är 109. Detta innebär 

att det finns flera svar från lärarna som går att placera i flera olika kategorier. Ett lärarsvar kan till exempel 

sorteras in under två eller fler kategorier.  
139 Enkät nr 11, under fråga varför anser du att ska ha undervisning i samhällskunskap. 
140 Enkät nr 25. 
141 Enkät nr 44. 
142 Enkät nr 4. 
143 Enkät nr 21. 
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I utsagorna ovan verkar det som att lärarna menar att eleven kan påverka 

både sitt eget liv och samhällsutvecklingen ifall de också har erhållit en 

förståelse om hur samhället fungerar. I denna kategori har jag också 

inkluderat samhällskunskapslärare som betonar att eleverna skall studera 

samhällskunskap för att kunna utvecklas till konstruktivt kritiska 

medborgare. Enligt dessa lärare är det viktigt att eleverna i samhällskunskap 

skaffar sig förmågan att kunna ifrågasätta det som händer i samhället. Bland 

dessa lärare finner vi svar som: 
 

För att förstå, vara förberedda till och kunna konstruktivt kritisera samhället.144 
 

Absolut nödvändigt för deras roll som kritiska medborgare. Inget annat ämne 

arbetar med dessa frågor som rör demokratins överlevnad.145 
 

För att de ska vara väl förberedda för vuxenlivet och kunna tänka kritiskt, inte ta 

någon skit och kunna förstå vikten av deras engagemang i samhällsfrågor.146 

I ovanstående citat ser man att samhällskunskapslärarna betonar både 

elevens kompetens att kunna delta i samhället och att konstruktivt kritisera 

detsamma. Det finns också ett antal utsagor från lärarna i studien om elevers 

samtalskompetens som jag vill kategorisera som en färdighet som syftar till 

att kunna delta i samhällslivet. Dessa samhällskunskapslärare menar att 

syftet med ämnet är att eleverna får chansen att träna diskussion och 

argumentation. Bland de lärare som betonar detta finner vi svar som: 
 

Diskutera attityder och värderingar.147 
 

[…] Öva sin förmåga att delta i diskussioner, lyssna på den andre, väga olika 

argument mot varandra, att våga […]148 
 

Alla behöver träning i att bilda sig åsikter på faktagrund och konfronteras med 

andras insikter och åsikter.149 

Dessa samhällskunskapslärare betonar kompetensen att både lyssna på 

andras åsikter och argument samt att själva kunna motivera och framföra 

sina tankar och funderingar. Skall eleven nu eller i framtiden kunna delta i 

samhällslivet så krävs det att eleven får en träning i att diskutera och 

argumentera kring samhällsfrågor och samhällsproblem. I dessa svar finner 
                                                             
144 Enkät nr 14. 
145 Enkät nr 30. 
146 Enkät nr 34. 
147 Enkät nr 1. 
148 Enkät nr 15. 
149 Enkät nr 6. 
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man också spår av den kategori som betonar analysförmågan. I det sista 

citatet ser man detta där bland annat träningen i att bilda åsikter på 

faktagrund betonas, vilket innebär att läraren ifråga betonar att eleven ska 

kunna skilja på fakta och värderingar.   
 

2.2 För att känna till  hur samhället fungerar 

 

Den procentuellt näst största kategorin är de samhällskunskapslärare som 

betonar vikten av att känna till hur samhället fungerar. 35 svar kan placeras 

in i denna kategori, vilket motsvarar drygt 32 % av lärarsvaren i 

undersökningen. Några svar inom denna kategori lyder som följer: 
 

En demokratifråga, alla bör ha grundläggande kunskap och förståelse för hur 

samhället styrs och fungerar, politiskt och ekonomiskt.150 
 

Vi lever i ett samhälle och då är det högst väsentligt att veta hur det fungerar.151 
 

Att känna till hur samhället är uppbyggt och hur samhället olika delar påverkar 

varandra blir naturliga delar som följer på detta.152 

Lärarna inom denna kategori betonar alltså vikten av att känna till  hur 

samhället är uppbyggt och fungerar.    

2.3 För att fostras till goda samhällsmedborgare 

En tredje kategori samhällskunskapslärare som jag funnit i mitt material 

betonar att eleverna skall studera samhällskunskap för att fostras till goda 

samhällsmedborgare. Denna kategori lärare är den tredje största i min 

studie; 15 samhällskunskapslärare betonar detta i sina svar vilket innebär 14 

% av det totala antalet lärarsvar i studien. Följande uttryck finner vi hos 

dessa samhällskunskapslärare: 
 

Hur skall de annars fostras till demokratiska medborgare, som tar ansvar för sin 

egen och andras framtid.153 
 

Vi fostrar demokratiska medborgare.154 

  

Fostran till goda medborgare.155 

                                                             
150 Enkät nr 11. 
151 Enkät nr 41. 
152 Enkät nr 36. 
153  Enkät nr 2. 
154 Enkät nr 25. 
155 Enkät nr 28. 
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Flera av lärarna i denna kategori betonar elevernas roll som goda och 

engagerade samhällsmedborgare. En del av lärarna kopplar också, som de 

två översta citaten visar, ihop de två begreppen medborgare och demokrati, 

där de poängterar att samhällskunskapens syfte inte bara är att allmänt 

fostra medborgare utan att ämnet syftar till att fostra just demokratiska 

medborgare.  

2.4 För att kunna analysera samhällsfrågor 

En ytterligare kategori samhällskunskapslärare som jag funnit i mitt 

material betonar att eleverna skall studera samhällskunskap för att kunna 

analysera samhällsfrågor och samhällsfenomen, det är alltså själva 

analysförmågan som sätts i förgrunden här. Det är sju 

samhällskunskapslärare som betonar detta i sitt svar, vilket motsvarar 

nästan 6.5 % av lärarsvaren i undersökningen. Inom denna kategori finner vi 

svar som: 
 

[…] Där finns samhällskunskapens kärna, att ge verktyg till att analysera 

verkligheten.156 
 

Grund i olika aspekter som klass, kön, ideologi, rika/fattiga länder för att kunna 

analysera olika områden.157 
  

Relaterar sig till områden som: demokrati, rättigheter, maktfrågor, hur ekonomin 

fungerar och framförallt lär sig att analysera samhällsfrågor och förstå innebörden 

av ”sociala strukturer”.158 

Dessa lärare betonar värdet av att kunna analysera samhällsområden och det 

är analysfärdigheten hos eleven som sätts i fokus för 

samhällskunskapsämnet. I det första citatet tydliggör läraren att det är 

viktigt att eleverna erhåller de analytiska verktyg som behövs för att kunna 

analysera den verklighet som vi människor befinner oss i. I det tredje citatet 

betonar läraren elevens förståelse och analysförmåga. Enligt lärarens utsaga 

är det viktigt att eleven lär sig att analysera samhällsfrågor och förstå 

innebörden av ”sociala strukturer”. Att det krävs en analytisk förmåga för att 

en elev skall kunna upptäcka de sociala strukturer som finns i samhället 

betonas. 

 

 

                                                             
156 Enkät nr 30. 
157 Enkät nr 31. 
158 Enkät nr 37. 
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2.5 För att bli allmänbildade 

 

I min undersökning hittade jag också lärarsvar som var svårt att gruppera in 

under någon av ovanstående kategorier. Det var sju samhällskunskapslärare, 

vilket motsvarar nästan 6.5 % av lärarsvaren i undersökningen som betonar 

allmänbildningen i sina svar på varför elever ska ha undervisning i 

samhällskunskap. Det är svårt att förstå vad detta egentligen står för eller 

vad de menar med detta vilket resulterade i att de placerades i en egen 

kategori. Vid denna analys ställde jag mig själv frågan om allmänbildning 

handlar om att kunna förstå en samhällsfråga på djupet, att ha en översikt 

om många samhällsfrågor eller om det handlar om en grundkompetens som 

krävs för att kunna verka i detta samhälle? Frågor av denna karaktär ledde 

till att dessa lärarutsagor fick en egen kategori. Inom denna kategori finns 

svar som: 

 

Det handlar om allmänbildning och beroende på hur man lägger upp 

undervisningen så förbereder det också eleverna för en senare del av deras liv.159 

 

Allmänbildning - de behöver inte känna sig ”dumma” som vuxna vid samtal med 

andra.160 

 

Allmänbildning, för att kunna förstå och delta i samhällslivet.161 

I dessa citat ser vi samhällskunskapslärare som i sina utsagor har flera syften 

med sitt ämne. Läraren i citat ett betonar i sin utsaga både vikten av 

allmänbildning och deltagande i samhällslivet medan läraren i citat tre också 

betonar dessa syften samtidigt som denne lägger till betydelsen av att förstå 

samhället. Den första och den tredje lärarutsagan har på grund av detta 

fördelats i två respektive tre syfteskategorier.  

 

2.6 Syfteskategorierna efter storleksordning 

Syfteskategorierna kan sammanfattas efter storleksordning och efter 

procentuell omfattning i tabellen nedan. 

 

  

                                                             
159 Enkät nr 35. 
160 Enkät nr 58. 
161 Enkät nr 60. 
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Tabell 4. Syfteskategorier fördelade efter storleksordning och efter 

procentuell omfattning. 

 

 Syfteskategorier N Procent 

För att kunna delta i samhället 45 41 

För att känna till hur samhället fungerar 

 

35 

 

32 

För att fostras till goda samhällsmedborgare 

 

15 

 

14 

För att kunna analysera samhällsfrågor 

 

 7 

 

6,5 

För att bli allmänbildade 

 

 7 

 

6,5 

 Totalt 

 

 

 109 

 

100 

3 Lärares syn på samhällskunskapsämnets innehåll 

Analysen av lärarnas svar på innehållsfrågan i enkäterna visar även den på 

variation i svaren. Totalt sett framträder fem kategorier i materialet. Dessa 

kategorier speglar olika lärarutsagor kring samhällskunskapsämnets 

innehåll, och benämns enligt följande:162    

 

 Arbetsområdeskunskaper  

 Värdeförmedlande kunskaper  

 Analytiska kunskaper  

 Praktiska medborgarkunskaper 

 Personlig utveckling 

Varje enskild lärares svar på innehållsfrågan har kunnat hänföras till flera 

kategorier. Detta innebär att antalet svar som fördelats på de olika 

innehållskategorierna är högre än vad det totala antalet 

samhällskunskapslärare i studien är. Det är också viktigt att ha i åtanke att 

frågans formulering i enkäten kan leda till att svaren kring ”innehåll” och 

”syfte” i viss mån resulterar i kategorier som liknar varandra (Varför anser 

du att elever ska ha undervisning i samhällskunskap? Respektive Vilka 

kunskaper tycker du är viktigast att eleverna erhåller i ämnet?). Med 

                                                             
162 Kristina Boréus och Göran Bergström, ”Innehållsanalys”, s. 43ff, Monica Dalen, Intervju som metod, s. 

65ff. 



 

56 
 

utgångspunkt från studiens resultat verkar det nämligen som att det ibland 

är svårt för lärarna att skilja mellan ett skolämnes syfte och dess centrala 

innehåll.163 
 

3.1 Arbetsområdeskunskaper 

Den procentuellt sett största kategorin är de lärare som svarar att det är 

viktigast att eleverna erhåller kunskap om något särskilt arbetsområde. 36 

svar kunde placeras in i denna kategori, vilket motsvarar 30 % av lärarsvaren 

i undersökningen.164 Dessa arbetsområden kan exempelvis i enkätsvaren 

vara ideologier, hur Sverige styrs, samhällsekonomi eller lag och rätt. Inom 

denna kategori har jag också placerat in begrepp eller arbetsområden som 

demokrati, mänskliga fri- och rättigheter samt hållbar utveckling. Dessa 

begrepp eller arbetsområden skulle alternativt kunna hamna i kategorin 

värdeförmedlande kunskaper, men vid analysarbetet har jag försökt fånga 

ifall detta kan betraktats som ett arbetsområde eller som en grundläggande 

värdering. När jag har tolkat svaren som att lärarna betonar ett specifikt 

arbetsområde så har detta svar också inkluderats i denna kategori.165 Denna 

kategori om ett arbetsområde skulle kanske alternativt kunna benämnas som 

ämnets ”kanon” eller som ämnets traditionella inriktning. De allra flesta 

rubrikerna i gymnasiets läroböcker stämmer nämligen mycket väl med de 

svar lärarna ger på vilka kunskaper som är viktigast att eleverna erhåller i 

ämnet.166 Några svar inom denna kategori lyder som följer: 

 

EU-berör alla då vi är med. Privatekonomi - där vi tittar på krediter mm. viktigt idag 

då många skuldsätter sig.167 

 

A) hur Sverige styrs och fungerar, B) erhålla demokratiska värderingar, C) 

samhällsekonomi.168 

 

Grundläggande kunskaper om politik, ekonomi och sociala frågor så att de kan tolka 

vad som händer runt omkring dem och delta i det demokratiska samhället.169 

                                                             
163 Det finns lärare i studien som i enkäterna hänvisar tillbaka till varför frågan när de besvarar frågan som 

handlar om vilka kunskaper som det är viktigast att eleverna erhåller i ämnet samhällskunskap.  
164 Det totala antalet svar som har fördelats på frågan om innehållet i ämnet samhällskunskap är 120. Detta 

innebär att det finns flera svar från lärarna som går att placera i flera olika kategorier. Ett lärarsvar kan till 

exempel sorteras in under två eller fler kategorier.  
165 När lärarna däremot har svarat att implementera ett demokratiskt förhållningssätt eller att känna empati 

och solidaritet med andra människor har detta i min analys inte betraktats som ett arbetsområde utan som en 

grundläggande värdering som lärarna vill att eleverna ska tillägna sig.  Dessa utsagor har då inte inkluderats i 

denna kategori utan i den som betonar värdeförmedlande kunskaper. 
166 Detta kan man se om man studerar gymnasieskolans läroböcker i ämnet samhällskunskap. Jag har 

granskat följande läroböcker: Reflex, Zigma, Millenium, Forum och Expose.  
167 Enkät nr 19, under fråga vilka kunskaper tycker du är viktigast att eleverna erhåller i samhällskunskap? 
168 Enkät nr 33. 
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Dessa lärare betonar alltså olika arbetsområden som de anser är viktigt att 

fokusera på i ämnet. Läraren i citat två betonar förutom detta att eleven ska 

erhålla de demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. Det 

demokratiska samhället betonas även av läraren i citat tre men då utifrån ett 

analytiskt och praktiskt medborgarperspektiv. Läraren vill att eleven skall 

kunna tolka samhällshändelser vilket kräver analytiska kunskaper.  Samma 

lärare betonar också deltagandet i det demokratiska samhället, vilket kan 

sägas vara ett exempel på en praktisk medborgarkunskap. Den andra och 

den tredje lärarutsagan har på grund av detta fördelats i två respektive tre 

innehållskategorier.  

3.2 Värdeförmedlande kunskaper 

Den procentuellt näst största kategorin är de lärare som betonar vikten av 

normer och värderingar. 35 svar kunde placeras in under denna kategori, 

vilket motsvarar ett procenttal på drygt 29 % av lärarsvaren i studien. Dessa 

samhällskunskapslärare betonar ett kunskapsinnehåll av värden och normer 

som de önskar att eleverna skall tillägna sig. Dessa värden och normer består 

bland annat av demokratiskt förhållningssätt, solidaritet, empati, jämlikhet, 

att förstå andras perspektiv et cetera. Det handlar om värdegrundsfrågor 

som framförallt skrivs fram och betonas i skolans läroplan och inte i 

respektive ämnes kursplan. Dessa värdegrundsfrågor är alltså av betydelse 

för alla ämnen på gymnasiet. Lärarnas svar visar emellertid att dessa frågor 

är av särskild vikt för samhällskunskapsämnet. Inom denna kategori finns 

svar som: 
 

[…] Grundläggande värderingar som är viktiga i ett demokratiskt samhälle, 

förståelse för varandra och för andra kulturer. Jämlikhetsfrågor.170 

 

Medmänsklig empati. Ett demokratiskt tankesätt.171 
 

Förståelse för demokrati, sociala frågor, medmänsklighet, solidaritet, jämlikhet 

mm.172 

Dessa lärare betonar att eleverna skall tillägna sig vad de anser vara 

grundläggande värderingar som bland annat demokrati, empati, solidaritet 

och jämlikhet. I mitt material finns också lärarsvar om maktfrågor som jag 

även kategoriserat som en grundläggande värdering. Dessa lärare betonar att 

det är viktigast att eleverna erhåller kunskap om maktfördelningsfrågor. 

                                                                                                                                               
169 Enkät nr 21. 
170 Enkät nr 10. 
171 Enkät nr 14. 
172 Enkät nr 59. 
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Dessa lärarsvar skulle kunna placeras in under kategorin 

arbetsområdeskunskaper eller under kategorin värdeförmedlande 

kunskaper. Makt skulle således antingen kunna behandlas som ett specifikt 

arbetsområde i samhällskunskap eller som en grundläggande värdering som 

genomsyrar alla arbetsområden. I lärarsvaren nedan betonas dock inte makt 

som ett arbetsområde utan begreppet får mera karaktären av ett perspektiv 

som genomsyrar vårt samhälle och oss som samhällsmedborgare, vilket gör 

att dessa lärarutsagor passar in under denna kategori. Följande uttryck 

finner vi hos lärare som betonar maktfördelningen i samhället: 

 

Maktfördelning, bort från idén att ”dom styr över oss”. Inklusion vi är alla med och 

bestämmer.173 

 

Kunskaper om makt, dess uttryck, sätt att arbeta.174 

I det första citatet syns det tydligt att läraren vill förmedla värdet att alla 

människor är likvärdiga och att eleverna måste komma bort från tanken att 

vara underordnade en elit. Läraren verkar vilja förmedla värdet om ett 

jämställt samhälle. I det andra citatet är det inte heller ett arbetsområde som 

betonas utan att eleven får kunskap om hur makt kan synliggöras och verka i 

ett samhälle.  

3.3 Analytiska kunskaper 

En tredje kategori samhällskunskapslärare är de som betonar kunskaper i att 

kunna analysera, källkritiskt granska, kunna göra en syntes, kunna 

argumentera samt konstruktivt kunna ifrågasätta. De analytiska 

kunskaperna i denna kategori är relaterade till ett innehåll och till specifika 

färdigheter. Denna kategori lärare är den tredje största i min studie med 30 

svar, vilket motsvarar 25 % av svaren i undersökningen. Det är det 

vetenskapliga tänkandet och tillvägagångssättet som betonas i dessa svar:  

Att veta hur man gör när man analyserar en situation och få möjligheter att göra detta. Att 

kunskaper handlar om mer än att bara kunna fakta om en företeelse.175 

 

[…] Att de får lära sig källkritik, kritiskt granska allt runt sig. Kunna föra fram 

åsikter och motivera […]176 

 

                                                             
173 Enkät nr 11. 
174 Enkät nr 30. 
175 Enkät nr 4. 
176 Enkät nr 7. 
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[…] Färdigheter: Analysera, sortera och begränsa. Ta ställning, motivera 

argumentera. Värdera och hänvisa till källor. En kompass i informationsbruset.177 

I alla lärarutsagorna ovan är det tydligt att det är de vetenskapliga verktygen 

och elevens vetenskapliga färdighet som anses vara den mest centrala 

kunskapen i ämnet samhällskunskap.  
 

3.4 Praktiska medborgarkunskaper 

En fjärde kategori samhällskunskapslärare betonar att de tycker att eleverna 

främst ska erhålla praktiska medborgarkunskaper. Dessa lärare betonar 

sådant som att kunna söka jobb och kunna rösta. Inom denna kategori har 

jag också placerat in svar som betonar elevens förmåga att kunna förändra 

det egna samhället. Denna förmåga är i enkätsvaren inte konkretiserad utan 

det handlar mer om en allmän förmåga att kunna förändra samhället på 

olika sätt. 16 svar kunde placeras in under kategorin praktiska 

medborgarkunskaper, vilket motsvarar drygt 13 % av lärarsvaren i 

undersökningen. Följande uttryck finner vi hos dessa lärare: 
 

 a) Att kunna rösta och veta hur ett val går till och hur arbetet i riksdagen mm 

fungerar. b) Att förstå privatekonomins grunder (undvika sms-lån, hyra lägenhet, 

köpa bil, köpa på avbetalning mm) c) Att förstå var man ska vända sig för att få 

hjälp med olika frågor. d) Att kunna skriva en jobbansökan.178 

  

Att de ska kunna vara delaktiga i det samhälle de lever i. Att de kan förändra 

samhället.179 

Inom denna kategori finns det lärare som citaten ovan visar som både 

betonar allmänna praktiska medborgarkunskaper och de som också 

konkretiserar vad dessa medborgarkunskaper kan bestå i, exempelvis att 

kunna rösta och kunna söka jobb. I min studie har jag inte gjort någon 

skillnad på ifall de praktiska medborgarkunskaperna ska utövas nu eller om 

det handlar om en beredskap inför framtiden.  

Det finns alltså lärare i denna kategori som betonar att eleverna ska ha 

redskap att agera nu, medan det också finns lärare som menar att redskapen 

ska utvecklas under skoltiden för att kunna användas när eleverna blivit 

äldre. 

 

                                                             
177 Enkät nr 25. 
178 Enkät nr 16. 
179 Enkät nr 39. 
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3.5 Personlig utveckling 

I mitt material finns det också samhällskunskapslärare som istället för 

specifika kunskaper betonar elevens personliga utveckling.  Det är tre lärare, 

vilket motsvarar 2.5 % av svaren i studien som betonar elevens personliga 

utveckling. De lärare som betonar detta anser att det är viktigast att eleverna 

erhåller ett förbättrat självförtroende och sociala färdigheter inom ramen för 

ämnet. Bland dessa lärare är det inte något arbetsområde eller någon annan 

specifik innehållskunskap som sätts i fokus utan de är mer inriktade på att 

stärka elevernas personliga utveckling, men också på att eleverna skall 

kunna lära sig nytt och tänka utanför de gängse ramarna.  Inom denna 

kategori finner vi svar som: 

 

[…] Kreativitet […] att våga tänka annorlunda […] ”out of the box”. Sociala 

färdigheter. EQ. ”Fakta” är jag minst intresserad av att lära ut. Jag tror mycket på 

att få eleverna att våga tänka fritt. Skolan har alltför många (och alltför länge) att bli 

av med sin nyfikenhet, öppenhet och kreativitet.180 

 

Ett gott självförtroende, en vilja att lära sig mera och en grundläggande kunskap i 

hur man kan påverka samhället.181 

 

3.6 Innehållsskategorierna efter storleksordning 

Innehållskategorierna kan sammanfattas efter storleksordning och efter 

procentuell omfattning i tabellen nedan.  

  

                                                             
180 Enkät nr 1. 
181 Enkät nr 20. 



 

61 
 

Tabell 5. Innehållskategorier fördelade efter storleksordning och efter 

procentuell omfattning. 

 

 Innehållskategorier N Procent 

Arbetsområdeskunskaper 36 30 

Värdeförmedlande kunskaper 

 

35 

 

29 

Analytiska kunskaper 

 

30 

 

25 

Praktiska medborgarkunskaper 

 

 16 

 

13.5 

Personlig utveckling 

 

 3 

 

2.5 

 Totalt 

 

 120 

 

100 

 

3.6 Relationer mellan lärarnas  

bakgrund och det innehåll som betonas 

3.6.1 Områden inom samhällskunskap 

I enkäten tillfrågades lärarna om vilken vikt vissa specifika frågeområden 

hade i ämnet samhällskunskap.182  De frågeområden som fanns med i 

studien och som traditionellt haft betydelse för ämnet samhällskunskap var 

följande: statsvetenskap, ekonomi, sociologi, kulturgeografi, juridik samt 

medie- och kommunikationsvetenskap. Frågeområdena inom 

samhällskunskap graderades utifrån hur de betonas inom ämnet 

samhällskunskap.  

  

                                                             
182 Graderingen skedde utifrån en sex gradig skala, där siffran ett innebär att det inte läggs någon vikt vid 

detta frågeområde medan däremot siffran sex innebär att det läggs väldigt stor vikt vid detta frågeområde.   
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Tabell 6. Den betoning som läggs vid olika frågeområden inom 

samhällskunskap. 

 

 
Ingen 
Vikt 

    

 
Väldigt 
stor 
vikt 

 
Medelvärde 

Frågeområden inom 
samhällskunskap 

1 2 3 4 5 6 
 

 
Frågeområden relaterade 
till statsvetenskap 

-  1  8  7 22 22 
 
4.93 

 
Frågeområden relaterade 
till ekonomi 

- 3 6 16 21 14 
 
4.62 

 
Frågeområden relaterade 
till sociologi 

- 4 18 18 17 3 
 
3.95 

 
Frågeområden relaterade 
till media- och 
kommunikationsvetenskap 

- 7 19 18 14 2 

 
3.75 

 
Frågeområden relaterade 
till juridik 

1 16 25 14 3 1 
 
3.08 

 
Frågeområden relaterade 
till kulturgeografi 

5 18 22 9 3 3 
 
2.93 

Det frågeområde som värdesätts högst i samhällskunskapsämnet av lärarna 

är statsvetenskap som får ett medelvärde på 4.93. Det frågeområde som 

hamnar på en klar andraplats är ekonomi med ett medelvärde på 4.62 

medan sociologi hamnar på en tredjeplats bland lärarna i studien med ett 

medelvärde på 3.95. Den övriga fördelningen framgår av tabellen ovan. Vid 

en analys av relationer mellan lärarnas bakgrund vad avser kön, 

yrkeserfarenhet och ämneskombination och de frågeområden inom 

samhällskunskap som betonas framträder vissa mönster.   

3.6.2 Kön, yrkeserfarenhet, ämneskombination och frågeområden 

När det gäller relationen mellan den ämneskombination lärarna har i sin 

utbildning och den vikt som de lägger vid olika frågeområden inom 

samhällskunskap så finns det i ett fall en statistisk signifikant skillnad. De 

lärare som har samhällskunskap tillsammans med två eller tre andra 

samhällsorienterande ämnen (SO-ämnen) lägger nämligen större vikt vid det 

kulturgeografiska området jämfört med sina kollegor som har 
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samhällskunskap tillsammans med någon annan ämneskombination.183  

Majoriteten av dessa lärare har också ämnet geografi som ett av de 

samhällsorientarande ämnena i sin ämneskombination. Hos dessa lärare 

ligger (p<0.05) vilket innebär att det existerar en statistiskt signifikant 

skillnad i detta avseende mellan de som har samhällskunskap tillsammans 

med flera andra samhällsorienterande ämnen jämfört med de lärare som har 

samhällskunskap tillsammans med någon annan ämneskombination.  

Däremot visar studien inga statistiskt signifikanta skillnader mellan lärarnas 

könstillhörighet eller hur länge de har arbetat som samhällskunskapslärare 

och den vikt de lägger vid olika frågeområden (p>0.05). Även om det inte 

föreligger signifikanta skillnader i dessa fall så finns det emellertid vissa 

procentuella skillnader som man kan notera. De kvinnliga 

samhällskunskapslärarna i delstudien betonar frågeområdena 

statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi och juridik medan deras manliga 

kollegor lägger större vikt vid ekonomiområdet. Vid de frågeområden som 

sociologi och juridik, där skillnaden mellan de kvinnliga och manliga 

samhällskunskapslärarna är som störst så ligger p-värdena på 0.2 respektive 

0.216.184 De som har varit yrkesverksamma som samhällskunskapslärare i 

mellan ett och tio år lägger också stor vikt vid det statsvetenskapliga 

området, medan det inte finns ett sådant mönster för ekonomi som också 

betonas som ett viktigt frågeområde av lärarna. Av de 22 lärarna i studien 

som lägger väldigt stor vikt vid det statsvetenskapliga området så har 16 av 

dessa lärare arbetat i mellan ett till tio år.  

3.6.3 Områden inom statsvetenskap 

När delområden inom den dominerande disciplinen statsvetenskap studeras 

framkommer det att vissa områden betonas mer än andra.  

  

                                                             
183 Kategori fyra består av de samhällskunskapslärare som har Samhällskunskap tillsammans med två eller 

tre andra SO ämnen. 
184 Julie Pallant, SPSS–Survival manual (London: McGrawHill, 2010), s. 227ff, Alan Agresti and Barbara, 

Finlay, Statistical methods for the social sciences (New Jersey: Pearson education international, 2009), s.  

205f. 
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Tabell 7. Den betoning som läggs vid olika frågeområden inom det 

statsvetenskapliga området. 

 

Frågeområden inom det  

statsvetenskapliga området 

Ingen 

vikt 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Väldigt 

stor vikt 

6 

Medel- 

värde 

Demokratiska värderingar - - 2 10 16 32  5.30 

 

Politik (nationell, regional 

och lokal) 

- - 3 10 22 25  5.15 

Internationella frågor - 1 3 15 24 17 4.88 

Medborgarnas rättigheter  

och skyldigheter 

 

- 2 5 20 19 14 4.63 

Röstning/demokratiska  

procedurer 

- 2 10 16 16 16 4.58 

Samhälleliga värderingar - 2 9 15 21 13 4.57 

Konstitutionella 

principer/grundlagsfrågor 

- 6 15 16 13 10 4.10 

Engagemang i samhällslivet - 11 13 13 15 8 3.93 

Det frågeområde inom statsvetenskapen som värderas högst bland 

samhällskunskapslärarna är demokratiska värderingar som får ett 

medelvärde på 5.30. Politik (på nationell, regional och lokal nivå) hamnar på 

en andraplats med ett medelvärde på 5.15 medan internationella frågor 

hamnar på en tredjeplats bland lärarna i studien med ett medelvärde på 

4.88. Den övriga fördelningen av frågeområdena inom det 

statsvetenskapliga området kan man studera i tabellen ovan.  
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Studerar vi sedan ifall det finns några relationer mellan lärarnas bakgrund 

vad avser kön, yrkeserfarenhet och ämneskombination och de frågeområden 

inom samhällskunskap som behandlats ovan, så finns det i vissa fall några 

kopplingar.  

3.6.4 Kön, yrkeserfarenhet, ämneskombination och frågeområden 

Studerar man ifall kön har någon betydelse för den vikt lärarna i studien 

lägger vid olika frågeområden inom det statsvetenskapliga området så finns 

det en statistiskt signifikant skillnad mellan könen vad gäller frågeområdena 

politiska frågor, demokratiska värderingar, röstning och demokratiska 

procedurer samt medborgares rättigheter och skyldigheter. De kvinnliga 

lärarna i studien lägger större vikt vid dessa områden jämfört med sina 

manliga kollegor (p<0.05). Däremot visar studien ingen statistiskt 

signifikant skillnad mellan hur länge lärarna har arbetat som 

samhällskunskapslärare, deras ämneskombination och den vikt de lägger vid 

olika områden inom det statsvetenskapliga fältet (p>0.05).185 

 

 

4 Fyra ämneskonceptioner 

På basen av att ha sammankopplat syftes- och innehållskategorier  

framträder olika ämnesförståelser hos samhällskunskapslärarna. Utifrån de 

mönster som framträder har jag skapat fyra idealtypiska ämneskonceptioner 

och benämnt dem enligt följande:   

 

 Fakta- och begreppsinriktad ämneskonception 

 Värdegrundsinriktad ämneskonception  

 Samhällsanalytiskt inriktad ämneskonception 

 Medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception  

I modellen nedan ser man hur många samhällskunskapslärare som 

huvudsakligen ger uttryck för en viss ämneskonception. I modellen kan man 

också utläsa hur många manliga respektive kvinnliga lärare som 

huvudsakligen ger uttryck för en viss specifik ämneskonception.  

  

                                                             
185 Julie Pallant, SPSS–Survival manual (London: McGrawHill, 2010), s. 227ff, Alan Agresti and Barbara, 

Finlay, Statistical methods for the social sciences (New Jersey: Pearson education international, 2009), s.  

205f. 
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Figur 3. Ämneskonceptioner. 

4.1 Fakta- och begreppsinriktad ämneskonception 

I min studie finns det lärare som menar att samhällskunskapsämnet är 

centralt för att eleverna skall erhålla kunskap om ett stoffinnehåll som 

handlar om hur vårt samhälle är uppbyggt och fungerar. Centrala fakta och 

begrepp inom samhällskunskapsämnet ligger i fokus för dessa lärare när 

samhällets uppbyggnad och funktion skall anges, definieras och beskrivas.  

Dessa lärare betonar en undervisning där olika arbetsområden inom 

samhällskunskapsämnet ligger i fokus. Arbetsområdena baseras ofta på 

någon specifik universitetsdisciplin som statsvetenskap, nationalekonomi 

eller sociologi och handlar till exempel om hur Sverige styrs, 

samhällsekonomi eller EU. De lärare som huvudsakligen ger uttryck för den 

fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen betonar alltså att det är 

viktigt att eleven känner till hur samhället är uppbyggt och fungerar, där 

viktiga fakta och begrepp från olika arbetsområden i 

samhällskunskapsämnet skall kunna anges, definieras och beskrivas. 

4.2 Värdegrundsinriktad ämneskonception 

Det finns också lärare i delstudien som menar att samhällskunskap är ett 

centralt skolämne för att eleverna ska kunna fostras in i vissa centrala 

värderingar. De ser alltså värdegrundsaspekter som det viktigaste i ämnet 

och lärarna vill förmedla dessa värden till sina elever. Att fostra goda 

samhällsmedborgare är ett mål som flera av dessa lärare har. Lärarna vill att 

Fakta och 
begreppsinriktad 
ämneskonception 

13 lärare 

(10 män, 3 kvinnor) 

Värdegrundsinriktad 
ämneskoncpetion 

6 lärare 

(3 män, 3 kvinnor) 

 

Samhällsanalytiskt 
inriktad 

ämneskonception 

6 lärare  

(2 män, 4 kvinnor) 

Medborgarfärdighets 

inriktad 
ämneskonception 

35 lärare 

(22 män, 13 kvinnor) 
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eleverna skall införliva värden och normer som demokratiskt 

förhållningssätt, solidaritetstänkande, jämlikhetstänkande eller empatisk 

förmåga. I denna grupp finns också lärare som betonar 

maktfördelningsfrågor. Dessa berör frågor om jämställdhet, jämlikhet och 

människors lika värde. De lärare som ger uttryck för den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen betonar således vissa normer och 

värderingar som de vill förmedla till sina elever i förhoppning att de också 

skall ta till sig dessa. 

4.3 Samhällsanalytiskt inriktad ämneskonception 

Det finns också lärare i studien som menar att samhällskunskap är ett 

samhällsanalytiskt inriktat ämne vars fokus ligger på att förklara och 

analysera samhällsföreteelser och samhällsfrågor. Eleverna bör få 

vetenskapliga färdigheter i att se orsakssamband, kunna analysera och 

källkritiskt granska samhällsfenomen. I denna ämneskonception kan man 

säga att hur-frågan sammanfaller med vad-frågan, det vill säga hur man 

analyserar samhällsföreteelser och samhällsfrågor är också ett svar på vad 

som är samhällskunskapsämnets kärna. De lärare som ger uttryck för den 

samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen betonar alltså elevens 

analytiska kunskaper att förklara, analysera och kritiskt granska 

samhällsfenomen och samhällsfrågor.  

4.4 Medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception 

I denna studie finns det också lärare som menar att samhällskunskapsämnet 

är centralt för att eleverna ska kunna delta i samhället på olika sätt. Detta är 

den klart största kategorin i studien med 35 lärare. Det är det aktiva livet 

som betonas där eleven ska kunna påverka både sitt eget liv och det samhälle 

de är en del av. Bland de lärare som ger uttryck för denna ämneskonception 

finns både lärare som betonar elevernas möjligheter att påverka nu och de 

lärare som betonar elevernas framtida möjligheter att påverka. En del lärare 

ger uttryck för allmänna förmågor som att kunna påverka samhället medan 

andra lärare ger exempel på konkreta praktiska färdigheter som eleven 

behöver som samhällsmedborgare. Sådana konkreta praktiska färdigheter 

kan exempelvis vara att ta egen ställning till samhällsfrågor eller 

samhällsproblem utifrån en diskussion, en argumentation eller ett kritiskt 

ifrågasättande. De lärare som betonar att eleverna aktivt skall kunna detta 

samt även att kunna påverka samhällslivet utanför skolans väggar är enligt 

mig också sådana som ger uttryck för den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen.   
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4.5 Kön, yrkeserfarenhet och ämneskombination   

Ifall vi studerar om det finns några relationer mellan lärarnas individuella 

bakgrund vad avser kön, yrkeserfarenhet och ämneskombination och de 

ämneskonceptioner som lärarna huvudsakligen ger uttryck för finner vi vissa 

kopplingar. I tabellen nedan ser man att det är en stor andel av 

samhällskunskapslärarna som huvudsakligen ger uttryck för den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen. Man kan också se att det 

är en större andel manliga än kvinnliga samhällskunskapslärare som 

huvudsakligen ger uttryck för den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen.  

 

Tabell 8. Kön och yrkeserfarenhet 

i de olika ämneskonceptionerna.  

 

 Fakta och 

begrepp 

Värdegrund Samhälls- 

analys 

Medborgar- 

färdighet 

Yrkes-

erfarenhet 

 M    K    M    K     M    K     M     K 

1-10 år  6            2     1             1     2              2     16             9 

11-40 år  4            1     2            2      -              2       6             4 

Totalt  10          3     3            3      2             4      22           13 

Samtliga lärare som huvudsakligen ger uttryck för den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen har samhällskunskap tillsammans med något eller 

några andra samhällsorienterande ämnen i sin ämneskombination. Tre av 

dessa lärare har religion i sin ämneskombination. 

 

 

5 Sammanfattande analys 

Med utgångspunkt från lärarnas svar på frågor om ämnets syfte och innehåll 

har olika kategorier kunnat bildas. När det gäller uppfattningar om ämnets 

syfte visar resultaten att en majoritet av lärarna anser att eleverna ska 

utveckla en förmåga att delta i samhället där de ska kunna påverka både sitt 

eget liv och det samhälle de lever i.  
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Med utgångspunkt från Gert Biestas terminologi kan man säga att dessa 

lärare betonar samhällskunskapsämnets kvalificerande funktion, då de vill 

att ämnet skall ge eleverna de kunskaper, förmågor och den förståelse de 

behöver för att kunna agera som samhällsmedborgare.186 Tidigare studier 

har också visat att det finns en betoning på den kvalificerande funktionen i 

ämnet samhällskunskap.187 Att kunna delta i samhället kan emellertid 

innebära olika saker. Tuula Gordon påpekar att det är en betydelsefull 

skillnad mellan att kunna delta i dagens samhälle jämfört med att kunna 

delta i det framtida samhället. Gordon menar att det ofta är plikterna och 

ansvaret som betonas när medborgarskapet utövas här och nu, medan det är 

medborgarnas rättigheter som betonas i det framtida medborgarskapet.188 

Även Agneta Bronäs och Staffan Selander är inne på en liknande linje där de 

menar att det är en skillnad mellan ett samhällskunskapsämne där eleverna 

får uppleva demokratin genom ett inifrånperspektiv jämfört med ett 

samhällskunskapsämne som syftar till en förberedelse för det vuxna livet. 

Ifall eleverna får chansen att uppleva demokrati inifrån så får de också en 

möjlighet att öva sitt kritiska tänkande hävdar Bronäs och Selander.189  

I jämförelse med Vernerssons studie från 1991 visar denna studie att lärarna 

lägger en större betoning på att eleverna skall kunna delta i samhället genom 

att inta ett konstruktivt kritiskt förhållningssätt. Med Gert Biestas 

terminologi kan man säga att lärarna i studien betonar 

samhällskunskapsämnets subjektifierande funktion där syftet med 

samhällskunskap är att eleverna skall bli autonoma och oberonde 

samhällsagenter.190 Detta understryks också av Sture Långström och Arja 

Virta som menar att samhällskunskapsämnet har en viktig uppgift i att 

utveckla eleverna till att bli kritiska och självständiga individer.191 Aktuell 

empirisk forskning om samhällskunskapsämnet på gymnasieskolan visar i 

likhet med mina resultat att deltagande ses som viktigt.192  

                                                             
186 Gert Biesta, “Good education in an age of measurment: on the need to reconnect with the question of 

purpuse in education”, s. 33ff. 
187 Folke Vernersson, Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar,  s. 126, Ann 

Bernmark-Ottosson, ”Samhällskunskapslärare”, s. 18.  
188 Tuula Gordon, “Gender and Citizenship”, s. 283f. 
189 Agneta Bronäs och Staffan Selander, ”Samhällskunskap som skolämne”, s. 75ff. 
190 Gert Biesta, “Good education in an age of measurment: on the need to reconnect with the question of 

purpuse in education”, s. 33ff. 

191 Sture Långström och Arja Virta, Samhällskunskapsdidaktik–utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande, s. 14ff. 
192 Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme–om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning 

och undervisning, s. 56ff, Johan Sandahl, Att ta sig an världen-Lärare diskuterar innehåll och mål i 

samhällskunskapsämnet, s. 160. 
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Resultaten från denna studie visar också att lärarna lyfter fram elevernas 

förmåga att kunna delta i samhällsdebatten genom samtal och diskussion. 

Lärarna anser att det är viktigt att eleverna under lektionstid får möjlighet 

att diskutera och argumentera kring samhällsproblem och samhällsfrågor för 

att de senare skall kunna delta i samhällslivet. Lärarnas betoning av samtalet 

och argumentationens betydelse i samhällskunskapsämnet har också lyfts 

fram av andra forskare.193 Den procentuellt näst största kategorin är de 

lärare som betonar vikten av att känna till hur samhället är uppbyggt och 

fungerar. Detta är också något som framkommit i tidigare forskning.194 Den 

tredje största kategorin som också belagts i annan forskning195, att fostras till 

goda samhällsmedborgare betonar elevernas roll som goda och engagerade 

samhällsmedborgare. Här betonas i Biestas termer samhällskunskapsämnets 

socialiserande funktion.196 Denna medborgerliga fostran handlar enligt 

Långström och Virta om att socialisera in eleverna till samhällets rådande 

värderingar.197  

Det finns dock forskare som är kritiska till att elever socialiseras in i 

samhällets rådande normer och värderingar. Agneta Bronäs och Staffan 

Selander har exempelvis en kritisk inställning till att skolämnet 

samhällskunskap i den svenska skolan har fått karaktären av 

medborgarfostran av gemensamma värden och traditioner. De skulle hellre 

önska att ämnet hade fokus på att utveckla det kritiska tänkandet hos 

eleverna.198 Anna S. Ochoa Becker har en liknande syn på ämnet ”social 

studies” i USA där hon är kritisk till syftet att socialisera in eleverna till de 

demokratiska principer som råder i samhället. Hon vill istället att syftet bör 

vara att eleverna skall lära sig att tänka kritiskt så att de på detta sätt 

förbereds för det vuxna livets medborgarskap. Enligt Henne är det viktigt att 

eleverna i ämnet ”social studies” själva får uppleva den demokratiska 

praktiken.199  

Med utgångspunkt från denna studie så kan man dra slutsatsen att det finns 

ett spänningsförhållande mellan samhällskunskapsämnets socialiserande 

                                                             
193 Christina Odenstad, Prov och Bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov sid 129ff , Annika Karlsson, Samhällsguide, individualist och moderator-Samhällskunskapslärares 

professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete, s. 131ff. 
194 Folke Vernersson, Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar , s. 126, Ann 

Bernmark-Ottosson, ”Samhällskunskapslärare”, s. 18.  
195 Folke Vernersson, Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar, s. 126.   
196 Gert Biesta, “Good education in an age of measurment: on the need to reconnect with the question of 

purpuse in education”, s. 33ff. 

197 Sture Långström och Arja Virta, Samhällskunskapsdidaktik–utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande, s. 14ff. 
198 Agneta Bronäs och Staffan Selander, ”Samhällskunskap som skolämne”, s. 75ff. 
199 Anna S, Ochoa-Becker, Democratic education for social studies. An issues-centered decision making 

curriculum, s. 65ff. 
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och kritiska syfte. Samhällskunskapslärarna i studien lyfter fram både syftet 

att socialisera in eleverna i det rådande samhällets normer och värderingar 

och syftet att utveckla elevernas kritiska tänkande. Somliga lärare tycks 

uppfatta denna spänning som ett problem medan andra inte ser någon 

svårighet att kombinera den socialiserande och subjektifierande funktionen i 

ämnet.200  

När det gäller lärarnas uppfattning om innehållet i samhällskunskap betonar 

en majoritet av lärarna att det mest centrala innehållet i 

samhällskunskapsämnet är specifika arbetsområden. Detta resultat stämmer 

överens med tidigare forskning inom fältet.201 Andra lärare betonar att det 

mest centrala innehållet i samhällskunskap består av vissa centrala värden. 

Här kan man skönja en viss avvikelse från en annan tidigare genomförd 

studie där uteslutande demokratiska värderingar lyfts fram.202 Det som tycks 

ha förändrat sig över tid är att den tidigare starka betoningen på fostran till 

demokrati numera har kompletterats med andra specificerade värdefrågor 

såsom solidaritet och jämlikhet. Några lärare betonar också makt som ett 

grundläggande perspektiv i samhällskunskapen. Den större betoningen från 

lärarnas sida i denna studie på de värdeförmedlande kunskaperna jämfört 

med andra studier beror troligen på att en rad värdegrundsrelaterade 

begrepp som exempelvis inflytande, makt, konflikt, ideologi, klass, intresse 

och påverkan skrevs in i kursplanen för samhällskunskap år 2000.  

Den tredje största kategorin betonar att det mest centrala innehållet i 

samhällskunskap är att kunna analysera samhällsfrågor och 

samhällsfenomen. De samhällsanalytiska kunskaperna har fått en starkare 

ställning i ämnet, att döma av denna studie samt av annan senare forskning 

inom det samhällskunskapsdidaktiska fältet.203 Den betoning på det 

statsvetenskapliga och ekonomiska området inom samhällskunskapsämnet 

som synliggörs i denna studie har också framkommit i tidigare empiriska 

studier av lärare i samhällskunskap.204  Inom den statsvetenskapliga 

                                                             
200 Gert Biesta, “Good education in an age of measurment: on the need to reconnect with the question of 

purpuse in education”, s. 33ff. 

201 Folke Vernersson, Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar,  s. 125ff. 
202 Folke Vernersson, Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar,  s. 125ff. 
203 Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme–om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning 

och undervisning, s. 56ff, Agneta Grönlund, Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på 

gymnasiet, s. 103f , Annika Grönlund, Samhällsguide, individualist och moderator-

Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete,  s. 103f,  Johan 

Sandhal, Att ta sig an världen-Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet, s. 118ff, 

Christina Odenstad, Prov och Bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga prov, 

s. 129ff , Tobias Jansson, Vad kommer på provet?–Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap, s. 56ff. 
204 Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme–om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning 

och undervisning, s. 56ff , Ann-Bernmark Ottosson, ”Samhällskunskapslärare”, s. 18, Peter Wall. EU-

undervisning, en jämförelse av undervisning och politik på nationell och europeisk nivå, s 52ff. 

 



 

72 
 

området betonar de kvinnliga samhällskunskapslärararna politiska frågor, 

demokratiska värderingar, röstning och demokratiska procedurer samt 

medborgarnas rättigheter och skyldigheter mera än sina manliga 

motsvarigheter. Studien visar även att lärarnas ämneskombination har 

betydelse för vilka frågeområden som lärarna betonar i samhällskunskapen. 

De lärare som har samhällskunskap i kombination med flera andra 

samhällsorienterande ämnen betonar det kulturgeografiska frågeområdet 

mera än de kollegor som har samhällskunskap tillsammans med andra 

ämneskombinationer. Majoriteten av dessa lärare har också ämnet geografi 

som ett av de samhällsorientarande ämnena som de har i sin 

ämneskombination, vilket underlättar för kopplingar mellan det 

kulturgeografiska innehållet och samhällskunskap.  

I denna studie har fyra ämneskonceptioner konstruerats utifrån 

samhällskunskapslärarnas utsagor om ämnets syfte, centrala innehåll och de 

kognitiva färdigheter som erfodras av eleverna. När man analyserar lärarnas 

kön och ämneskombination i relation till de ämneskonceptioner lärarna 

huvudsakligen uttrycker så framträder vissa mönster. Det är relativt sett en 

större andel manliga än kvinnliga samhällskunskapslärare som 

huvudsakligen ger uttryck för den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen. Studerar man ämneskombinationens betydelse så ser 

man att samtliga lärare som huvudsakligen ger uttryck för den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen har samhällskunskap 

tillsammans med något eller några andra samhällsorienterande ämnen i sin 

ämneskombination. Tre av dessa lärare har religion i sin ämneskombination. 

Detta kan tänkas främja att frågor om normer, värden och etik uppfattas som 

viktiga även i ämnet samhällskunskap. Värden som till exempel demokrati, 

jämställdhet, jämlikhet och makt belyses ju nämligen i hög grad i båda 

religions- och samhällskunskapsämnet. Studiens empiriska underlag är dock 

alltför begränsat och det skulle behövas utvidgad och fördjupad forskning för 

att några säkra slutsatser ska kunna dras i dessa frågor.   

Sammantaget visar denna delstudie att samhällskunskapslärarnas utsagor 

om sin undervisning ger uttryck för olika ämneskonceptioner. Delstudien 

visar också att det tycks finnas vissa relationer mellan lärares bakgrund och 

de ämneskonceptioner som lärarna huvudsakligen ger uttryck för. Jag 

kommer att återkomma till dessa frågor i delstudie tre och i avhandlingens 

övergripande analys och diskussion. 
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III. ÄMNESKONCEPTIONERNAS 
RELATION TILL INRE OCH YTTRE 
RAMFAKTORER – DELSTUDIE TVÅ 

I detta kapitel redovisas resultaten från delstudie två där åtta lärare från 

enkätstudien, som tydligt kunde representera de olika ämneskonceptionerna 

som konstruerades i delstudie ett, valts ut för intervju. Dessa är Erik, Filippa, 

Gustav, Helena, David, Carina, Bertil och Anna. Varje ämneskonception 

representeras av en man och en kvinna. Här presenteras lärarna som valts ut 

som representanter för de olika ämneskonceptionerna och deras tankar om 

sin undervisning i samhällskunskap. Genom detta framträder en fördjupad 

bild av samhällskunskapslärarnas ämnesförståelse där det framkommer hur 

dessa lärare ser på relationen mellan vissa specifika inre och yttre 

ramfaktorer och den ämneskonception de huvudsakligen ger uttryck för.  

Med inre ramfaktorer avses sådant som man kan säga att läraren bär med sig 

som klasstillhörighet, könstillhörighet, politisk åskådning, yrkeserfarenhet 

och ämneskombination. De inre ramfaktorerna tar sin utgångspunkt i den 

enskilde samhällskunskapslärarens individuella bakgrund och antas påverka 

hans eller hennes ämnesförståelse. De yttre ramfaktorerna består av sådant 

som finns utanför de individuella lärarna vilket kan vara lika för ett helt 

lärarkollektiv. Dessa yttre ramar är sådant som styrdokument, läroböcker, 

elevernas intresse och behov samt aktuella händelser i samhället och kan 

också påverka samhällskunskapslärarens ämnesförståelse. I en vidare analys 

av lärarnas utsagor undersöks även relationen mellan den ämneskonception 

lärarna huvudsakligen ger uttryck för och lärarnas individuella bakgrund.  

Resultaten redovisas ämneskonceptionsvis genom förtätade beskrivande 

berättelser av de lärarpar som representerar olika ämneskonceptioner. Deras 

tankar om samhällskunskapsundervisningen och de relationer de ser mellan 

undervisningen och inre och yttre ramfaktorer fokuseras. De beskrivande 

berättelserna av respektive lärarpar introduceras med en kort 

sammanfattning av den ämneskonception som varje lärarpar representerar. 

Efter dessa presentationer och beskrivningar kommer den vidare analysen 

under rubriken ”sammanfattning och vidare analys”. Innan själva 

resultatredovisningen beskrivs studiens upplägg och genomförande.   
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1 Delstudiens upplägg, genomförande och centrala begrepp 

1.1 Tillvägagångsätt  

I denna studie är det fyra män och fyra kvinnor som tydligt kunde 

representera de olika ämneskonceptionerna som valts ut till intervju. Fem av 

dessa samhällskunskapslärare kommer från Västerbottens län medan tre 

kommer från Norrbottens län.205 Alla de intervjuade lärarna jobbar på olika 

skolor.206 Detta var avsiktligt för att minska risken för att någon lärare skulle 

kunna identifiera en kollega i det redovisade materialet. Lärarerfarenheten 

bland de åtta intervjuade lärarna skiljer sig påtagligt åt, där den som har 

kortast erfarenhet har undervisat i tre år medan den som har längst 

erfarenhet har undervisat i 21 år i samhällskunskap. Dessa har alltså varit 

yrkesverksamma under olika lång tid och de arbetar på gymnasieskolor  

Eftersom jag var angelägen om att få intervjua de lärare som tydligt kunde 

representera de olika ämneskonceptionerna som konstruerades i delstudie 

ett så skickade jag först ut ett brev till dem som sedan följdes upp med ett 

personligt samtal via telefon.207 I det skriftliga brevet och det följande 

telefonsamtalet redogjorde jag för avsikten med intervjun, hur den skulle 

genomföras samt vilka rättigheter de hade som informanter.208 Alla de som 

jag hade för avsikt att intervjua ställde också upp för intervju. Alla 

intervjuerna utom en skedde i en avskild lokal på lärarnas skolor. Den enda 

intervju som inte gjorde det skedde istället på mitt eget arbetssrum. Vid 

intervjutillfällena följde jag en strukturerad frågemall med 35 frågor.209 Jag 

tog frågorna i den ordning som jag hade ställt upp dem. Frågorna var av 

varierande omfattning där vissa kunde besvaras med ett enkelt ja eller nej, 

medan andra var mycket mer komplexa och därför krävde längre svar. 

Frågemallen var fokuserade på ifall och isåfall hur olika yttre och inre 

ramfaktorer påverkar lärarnas samhällskunskapsundervisning. Ibland 

ställde jag följdfrågor som inte stod uppskrivna i frågemallen för att 

förtydliga vissa svar eller för att erhålla fördjupade svar från lärarna. Kring 

vissa frågor kunde ett djupare didaktiskt samtal utvecklas under 

intervjutillfället. Jag försökte dock i största möjliga utsträckning undvika 

detta för att inte styra informanternas svar alltför mycket. Intervjuerna 

                                                             
205 Denna fördelning speglar en tidigare utförd enkätundersökning (delstudie ett) av mig, där fler 
gymnasielärare i samhällskunskap fanns i Västerbottens län jämfört med Norrbottens län. Det var också fler 
gymnasielärare från Västerbotten som besvarade enkäten. Denna fördelning speglar alltså både fördelningen 
av gymnasielärare mellan de två länen och det antal enkätsvar som jag fick in från de båda länen, i och med 
att 48 enkätsvar kom från Västerbotten och 22 från Norrbotten.  
206 Två av dessa lärare, en kvinna och en man arbetar på olika friskolor i Västerbottens län.  
207 Dessa lärare valdes ut på grund av de svar de uppgett i sina enkäter, där de exemplifierade de 

ämneskonceptioner som jag funnit i delstudie ett. Se bilaga 5 

208 Monica Dalen, Intervju som metod, s. 20 ff, Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 104 ff. 

209 Se bilaga 6. 
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varierade från en timme och femton minuter till drygt en och en halv timme. 

Varje intervju spelades in på band samtidigt som intervjusvaren i stora drag 

också skrevs ned för hand. Vid mitt andra intervjutillfälle gick intervjufilen 

sönder. Lyckligtvis så upptäckte jag detta direkt efter intervjun, vilket gjorde 

att jag omedelbart satte mig ned för att fördjupa de anteckningar som 

skrivits under själva intervjun. För att vara på den säkra sidan att jag återgett 

intervjun på ett korrekt sätt så renskrev jag sedan denna intervju på dator 

och skickade sedan tillbaka denna till läraren för att denne skulle kontrollera 

att jag uppfattat svaren på rätt sätt. Läraren skickade sedan tillbaka dessa 

intervjusvar med vissa förändringar och förtydliganden. När det gäller de 

övriga intervjusvaren har jag inte bedömt det nödvändigt att skicka tillbaka 

de renskrivna intervjuerna till de andra lärarna eftersom jag vid dessa fall 

hade intakta intervjufiler och noggranna anteckningar till min hjälp. 

Samtliga inspelade intervjuer transkriberades. Vid transkriberingen har jag 

använt mig av transkriberingsprogrammet Transana, där man kan lyssna på 

den inspelade intervjun samtidigt som man skriver ned det som sägs. Vid 

transkriberingen har jag utgått ifrån frågemallen där lärarnas utsagor 

skrivits ned kronologiskt och återgetts ordagrant. Vid valen av citat har jag 

använt mig av den tematiska metoden som innebär att jag under varje 

huvudområde försökt finna citat som belyser det aktuella temat som 

intervjuerna fokuserar på.210 

För att minimera risken att de intervjuade lärarna skulle kunna identifieras 

så har de anonymiserats i avhandlingstexten. Detta tillvägagångssätt fick de 

deltagande samhällskunskapslärarna klart för sig innan intervjuerna 

genomfördes. Förhoppningen var att lärarna inte skulle oroa sig för att 

kunna identifieras i avhandlingstexten och att de genom detta skulle kunna 

vara öppna och ärliga i frågor om exempelvis klasstillhörighet och politisk 

åskådning. I avhandlingstexten har lärarna fått fingerade namn med 

initialerna a till f. Kommuner och skolors namn har också avlägsnats i texten 

för att ytterliggare förhindra möjligheten att de intervjuade lärarna skall 

kunna identifieras.211  

1.2 Etiska överväganden 

Eftersom vissa intervjufrågor var av känslig natur då de kretsar kring 

klassbakgrund, klasstillhörighet och politisk åskådning så har delstudien 

etikprövats av den regionala etikprövningsnämnden. Denna nämnd biföll 

sedermera studien och tillhörande frågor. Dessa frågor är känsliga eftersom 

individer inte ska behöva uppge vilken politisk åskådning man har. Rätten 
                                                             
210 Monica Dalen, Intervju som metod, s. 105 ff.  
211 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 106 ff. 
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till att tycka och tänka fritt i politiska frågor och rätten till valhemlighet är 

reglerad som en mänsklig rättighet i den svenska grundlagen.212 Även om 

frågorna om klassbakgrund och klasstillhörighet inte riktigt är av samma art 

så är dessa också av känslig natur eftersom de av tradition haft en nära 

relation till frågan om politisk åskådning. Det visade sig dock att de 

intervjuade lärarna enligt mitt intryck var väldigt öppna när det gällde dessa 

frågor vilket varit en fördel för studien, men också krävt särskild hänsyn vad 

gäller hur data hanterats.   

1.3 Metodiska överväganden 

Med utgångspunkt från lärarnas beskrivning av hur olika inre och yttre 

ramfaktorer har påverkat deras samhällskunskapsundervisning har en 

innehållsanalys gjorts. Intervjuerna har kodats i tre kodningsenheter. I den 

första kodningsenheten har de intervjuade samhällskunskapslärarnas 

ställningstagande till ifall och isåfall hur vissa specifika inre och yttre 

ramfaktorerna har påverkat undervisningen i ämnet analyserats. Denna 

analys tar även hänsyn till hur lärarna tror att dessa ramfaktorer påverkar 

samhällskunskapsundervisningen generellt. Avsikten med detta är att 

analysera ifall lärarnas uttalanden om ramfaktorernas betydelse för 

undervisningen skiljer sig åt när de utgår ifrån andra 

samhällskunskapskollegor istället för sig själva. Det kanske är lättare för 

lärarna att ta ställning till ifall och isåfall hur denna relation kan påverka om 

man förhåller sig till en lärarkollegas ageranden istället för att ta sig själv 

som utgångspunkt. I den andra kodningsenheten analyseras den eventuella 

relationen mellan lärarnas syn på vissa specifika inre och yttre 

ramfaktorernas betydelse för deras undervisning i ämnet och de 

ämneskonceptioner som de huvudsakligen ger uttryck för. I den tredje och 

avslutande kodningsenheten har den eventuella relationen mellan lärarnas 

individuella bakgrund och de ämneskonceptioner som lärarna 

huvudsakligen ger uttryck för analyserats.  

Ur detta kodningsarbete framträder en fördjupad bild av 

samhällskunskapslärarnas ämnesförståelse där det framkommer hur dessa 

lärare ser på relationen mellan inre och yttre ramfaktorer och den 

ämneskonception de huvudsakligen ger uttryck för. Kodningsarbetet har 

också resulterat i att relationen mellan lärarnas individuella bakgrund och 

ämneskonceptionen har kunnat synliggöras.213  

                                                             
212 SFS 2011:109: Regeringsformen.  
213 Kristina Boréus och Göran Bergström, ”Innehållsanalys”, s. 43ff, Monica Dalen, Intervju som metod, s. 

65ff.  
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Att översätta ett talat språk till ett skriftspråk innebär alltid en förvandling 

från en berättarform till en annan berättarform. En intervjuutskrift är på 

detta sett ett avkontextualiserat samtal där sammanhanget försvinner för 

läsaren. I denna process från talspråk till skriftspråk sker också en tolkning 

från forskarens sida. För att stärka studiens trovärdighet har jag därför 

genomgående använt mig av citat från de olika lärarparen som representerar 

de olika ämneskonceptionerna. De citat som finns löpande i texten nedan 

beskriver hur lärarna själva anser att en specifik inre eller yttre 

ramfamfaktor påverkar deras egen undervisning i ämnet eller hur de ser på 

skolämnets betydelse. Dessa citat finns för att dels konkretisera lärarnas 

utsagor om detta och dels för att öka studiens trovärdighet. Vissa citat har 

likväl redigerats för att få en mer skriftspråklig istället för talspråklig 

karaktär. En orsak till denna redigering är att jag försökt föreställa mig hur 

intervjupersonerna själva skulle ha velat formulera sig i skriftlig form. Ibland 

har jag lagt till eller tagit bort ett ord för att citatet skall bli enklare att 

begripa. En del upprepningar och uttryck som exempelvis ”eh” har också 

tagits bort ur citaten. För att lärarna inte skall kunna identifieras så har även 

dialektala uttryck förändrats i citaten.214  

1.4 Centrala begrepp för delstudien 

Yttre och inre ramfaktorer är centrala begrepp för denna delstudie. De yttre 

ramfaktorerna sätter de yttre ramarna för undervisningen i ämnet, vilket den 

enskilde läraren måste förhålla sig till. Dessa yttre ramar kan också påverka 

samhällskunskapslärarens ämnesförståelse. I denna studie studeras yttre 

ramfaktorer som styrdokument, läroböcker, elevernas intressen och behov 

samt aktuella händelser i samhället. Men som jag ser det är det otillräckligt 

att bara studera dessa yttre ramfaktorer. Lärarens ”inre ramar” kan också få 

betydelse för lärarens ämnesförståelse. I denna studie betraktas 

klasstillhörighet, könstillhörighet, politisk åskådning, yrkeserfarenhet och 

ämneskombination som inre ramfaktorer. Lärarnas klasstillhörighet berörs i 

intervjuerna. Klasstillhörighet handlar i denna studie om den klass som 

informanterna själva uppger sig tillhöra. Klasstillhörighet kan emellertid 

vara av både objektiv och subjektiv karaktär. Objektiv klasstillhörighet 

definieras utifrån en yttre indelning som utgår från individens yrke och 

position i arbetslivet. Subjektiv klasstillhörighet definieras däremot utifrån 

begreppet klassidentitet, där klassidentitet står för den klass individerna 

själva anser sig tillhöra och känner samhörighet med.215 Det kan vara svårt 

att särskilja begreppen klassbakgrund och klasstillhörighet. För en del lärare 

                                                             
214 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 147ff, Jane Ritchie and Jane Lewis, “Generalizing 

from Qualitative Research”, s. 270ff. 
215 Lena Karlsson, Klasstillhörighetens subjektiva dimension: klassidentitet, sociala attityder och 

fritidsvanor, s. 7 ff. 
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kan klasstillhörighet och klassbakgrund uppfattas i det närmaste som 

synonyma begrepp vilket är viktigt att ha i beaktande. Detta är också 

anledningen till att jag i mina intervjuer ställt frågor som berör både 

klassbakgrund och klasstillhörighet. I denna studie tar jag min utgångspunkt 

i den betydelse lärarna uppger att deras klasstillhörighet har för 

undervisningen i samhällskunskapsämnet.  

En annan individuell bakgrundsfaktor som behandlas i intervjuerna är 

lärarnas könstillhörighet. I samband med detta har också frågor om deras 

syn på genusfrågor ställts. I de intervjuer som genomfördes med lärarna kan 

man se att det inte alltid är så lätt att särskilja kön och genus. För en del 

lärare kan könstillhörighet och genus uppfattas närmast som synonyma 

begrepp. Detta är också anledningen till att jag i mina intervjuer ställt frågor 

som berör både könstillhörighet och genus. Inom genusteori menar vissa 

forskare att människor agerar som de gör på grund av vilka de är medan 

andra teoretiker menar att man blir den man blir genom hur man agerar. 

Den förra ståndpunkten kännetecknas av ett strukturalistiskt perspektiv 

medan det senare kännetecknas av ett poststrukturalistiskt perspektiv.216 I 

denna studie tar jag min utgångspunkt i den första ståndpunkten där jag 

studerar vilken betydelse lärarna uppger att deras könstillhörighet har för 

deras undervisning i ämnet samhällskunskap.   

 

 

2 Fakta- och begreppsinriktad ämneskonception– 

representerad av Erik och Filippa  

Inom den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen är det centrala 

fakta och begrepp om hur vårt samhälle är uppbyggt och fungerar som 

fokuseras. I konceptionen betonas att eleverna skall kunna ange, kunna 

definiera och kunna beskriva samhällets uppbyggnad och funktion inom ett 

antal centrala arbetsområden i samhällskunskap. Dessa arbetsområden, 

vilka utgår ifrån någon samhällsvetenskaplig disciplin som bland annat 

statsvetenskap och nationalekonomi, kan handla om hur Sverige styrs eller 

samhällsekonomi.  Erik och Filippa kunde tydligt sägas representera den 

fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen och valdes därför ut till 

intervju.  

2.1 Erik – ämnesförståelse och syn på inre och yttre ramfaktorer 

Erik är en lärare i 50-årsåldern som arbetar på ett gymnasium i Norrbotten. 

Han har varit verksam inom ett annat yrke innan han omskolade sig till 

                                                             
216 Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig-genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, s. 11f. 
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gymnasielärare i samhällskunskap och företagsekonomi. Han har jobbat som 

samhällskunskapslärare i 10 år, och hans samhällskunskapsbehörighet för 

gymnasiet omfattar 60 högskolepoäng statsvetenskap, 30 hp 

nationalekonomi och 30 hp historia. Erik hävdar att det är viktigt att 

eleverna skaffar sig en allmänbildning i samhällskunskap så att de får en 

förståelse för samhällslivet. Han betonar att det är centralt att eleverna 

skaffar sig kunskaper inom ett antal specifika arbetsområden. Enligt Erik är 

det viktigt att eleverna erhåller kunskap om de politiska partiernas 

ståndpunkter och att de erhåller en internationell förståelse, en insikt i 

sociala frågor och i invandringsproblematik. Även om Erik huvudsakligen 

ger uttryck för den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen så ger 

han i enkäten också uttryck för en annan ämneskonception. Han uttrycker 

nämligen en medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception, när han 

betonar att det är viktigt att eleverna erhåller allmänbildning i 

samhällskunskap för att de ska kunna delta i samhällslivet.217 I intervjun 

med Erik förstärks dock intrycket av den fakta- och begreppsinriktad 

ämneskonceptionen, i det att han lyfter fram arbetsområden som centrala i 

samhällskunskapsundervisningen. 

 

Om man ser på ämnet samhällskunskap så har vi väl en sju, åtta områden som vi 

har tagit fram här på skolan, det kan vara massmedia, sociala frågor, demokrati, 

statsskick […]218 

I intervjun med Erik framkommer det också mer specifikt att det är 

arbetsområdena demokrati, massmedia, sociala frågor, internationella 

frågor, lag och rätt, arbetsmarknad samt ekonomi som utgör grunden för 

hans samhällskunskapsundervisning.  

Med utgångspunkt från dessa arbetsområden uppger Erik att han försöker 

skapa en undervisning som intresserar eleverna. Även om det är dessa 

arbetsområden som fokuseras i undervisningen så menar ändå Erik att 

innehållet kan variera lite grann beroende på hur duktiga eleverna är och 

vilket program de går på. I intervjun med Erik visar det sig att han har en 

vision om att förändra sitt undervisningsämne så att det mera genomsyras 

av aktuella samhällshändelser. Han önskar nämligen att de aktuella 

samhällshändelserna skall utgöra utgångspunkten för ämnet och att han 

skulle kunna relatera de aktuella händelserna till den egna undervisningen 

på ett bättre sätt än vad han gör för tillfället.  

                                                             
217 Enkät nr 60, Erik 
218 Intervju, Erik, 100218 
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Erik påpekar att han är både intresserad och rätt så väl insatt i frågor som 

handlar om klass, politisk åskådning och politisk ideologi, men att han inte 

är lika intresserad av genusfrågor. Erik tror att hans kunskaper och intresse 

kring klassfrågor kan påverka hans samhällskunskapsundervisning. 

Eftersom han är intresserad av klassfrågor så lägger han ofta in ett 

klassperspektiv i de arbetsområden som han jobbar med i samhällskunskap. 

Erik, vars föräldrar var jordbrukare och småbrukare, menar att lärarens 

klassbakgrund har stor betydelse för undervisningen. Han hävdar att den 

bland annat påverkar människosynen, kunskapssynen, ämnessynen och 

värderingarna. Han tror att de grundläggande värderingarna som han själv 

bär med sig från sin klassbakgrund påverkar hans 

samhällskunskapsundervisning, även om han inte riktigt kan ge några 

konkreta exempel på hur de gör det. 

 

Ja det gör den ju säkert, det gör den, även om man försöker tona ner all sådana där 

men omedvetet gör den ju det. Men om man frågar på vilket sätt, det har jag svårt 

att förklara. Jo det är inte säkert att man exakt kan veta det eller, man kan ha en 

känsla av det, men det är inte säkert att man specifikt kan säga något om det.  Det 

där har jag funderat mycket över mig själv också, jag tror ju också att min 

klassbakgrund har påverkat min undervisning. Man får ju vissa värderingar, som 

ofta är grundläggande, som man får som barn […]219 

Trots sitt relativt ringa intresse för genusfrågor behandlar Erik ibland ändå 

dessa frågor i sin undervisning. Han menar att eleverna är medvetna om 

genusperspektivets betydelse i samhället vilket oundvikligt leder till att de 

kommer in på genusfrågor i undervisningen. Erik tror även att hans egen 

könstillhörighet kan påverka undervisningen, även om han inte kan ge något 

konkret exempel på hur det gör det.  

Enligt Erik påverkar även hans intresse för frågor om politisk åskådning 

undervisningen i och med att han medvetet väljer att undervisa om hur olika 

partier ställer sig i olika samhällsfrågor. Generellt tror han att lärarens 

politiska hemvist kan påverka undervisningen. Det är svårt att bortse från 

sin politiska hemvist även om man inbillar sig att man gör det, menar Erik. 

Han exemplifierar detta med berättelsen om en kvinnlig kollega i 

samhällskunskap som han anser har en normativ inställning i politiska 

frågor, vilket han förmodar även påverkar hennes undervisning. Erik, som 

själv har en liberal åskådning, hävdar att han försöker undvika en politiskt 

normerande undervisning. Det är inte hans uppgift att pådyvla eleverna sin 

politiska övertygelse utan eleverna måste själva få ta ställning i politiska 
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frågor hävdar han. Däremot vill han att eleverna ska kunna besvara 

frågeställningar ur både ett vänster- och ett högerperspektiv, kunna förstå 

tankegångarna på båda sidor samt kunna förstå hur man kan komma till helt 

olika uppfattningar utifrån dessa perspektiv. Erik uppger att hans tioåriga 

yrkesverksamma liv har påverkat hans samhällskunskapsundervisning, där 

han idag är mer trygg i sin roll som lärare. Erik uppger även att han har blivit 

mer självsäker i elevsituationer och han anser också att han numera har 

mycket bättre ämneskunskaper än vad han hade i början av sin karriär. 

Vidare försöker han numera utgå ifrån verkliga samhällshändelser när han 

undervisar i samhällskunskap. Erik påpekar att undervisningen blir mycket 

intressantare för eleverna ifall läraren kan ta upp samhällshändelser utifrån 

sina egna erfarenheter. Det är vid sådana tillfällen som eleverna verkligen 

lyssnar och en bra klassrumsdiskussion kan uppstå menar han.  

Innehållsmässigt har han inte förändrat ämnet så mycket under sina år som 

verksam samhällskunskapslärare, även om han uppger att det kan variera 

lite grann beroende på vad de gör på det program som eleverna studerar vid 

samt hur duktiga eleverna är. Generellt anser Erik att lärarens 

ämneskombination kan påverka samhällskunskapsundervisningen. Enligt 

Erik påverkar hans egen ämneskombination till viss del undervisningen 

eftersom han kan väva in samhällskunskap i den undervisning han har om 

”ung företagsamhet” på skolan. Han anser dock att lärarens personliga 

bakgrund, var man kommer ifrån och vad man gjort tidigare, har större 

betydelse i denna fråga än den ämneskombination läraren har. Även det 

program gymnasieläraren undervisar på har en större betydelse för 

undervisningen än den ämneskombination som läraren har uppger han.  

Erik är ganska kritisk till styrdokumenten där han menar att målen i 

kursplanen för samhällskunskap är obegripliga både för honom och för hans 

elever. Programmålen är han däremot mer positiv till, och menar att dessa är 

viktigare för hans samhällskunskapsundervisning än vad kursmålen är.  

Enligt Erik försöker han och hans kollegor på samma gymnasieprogram 

undervisa på ett sådant sätt så att deras elever upplever att det finns en 

helhet mellan de ämnen som de olika lärarna företräder.  

Erik uppger att han ibland använder sig av läroboken men lika ofta andra 

läromedel. Ofta får eleverna själva söka den information som krävs för att 

uppgifterna eller frågorna skall kunna besvaras. När det gäller 

demokratiavsnittet så uppger dock Erik att han nästan alltid använder sig av 

läroboken. Han hävdar att den lärobok de använder sig av förenklar området 

för eleverna på ett bra sätt, vilket annat utbildningsmaterial som behandlar 

detta område inte lyckats med. Erik betonar att elevernas intresse är den 

enskilt viktigaste faktorn att ta hänsyn till när undervisningen planeras. Ifall 
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eleverna är intresserade av ämnet och upplever att ämnet är roligt så 

kommer de också att lära sig mera hävdar han. Detta innebär dock inte nya 

arbetsområden i undervisningen, han håller sig till de sju till åtta uppgivna 

områdena. Erik poängterar dock att han försöker koppla dessa 

arbetsområden till elevernas intressen och att han försöker utforma 

arbetsuppgifter som de tycker är roliga att arbeta med. Aktuella 

samhällshändelser påverkar även Eriks undervisning i och med att en del 

undervisningstid ägnas åt nyhetsbevakning av aktuella frågor. Erik ser gärna 

att aktuella samhällshändelser framledes fick påverka hans undervisning 

ännu mer. Han berättar i detta sammanhang om en idé han har haft där de 

aktuella nyhetshändelserna skulle utgöra den röda tråden för ämnet och att 

dessa också skulle få styra hans samhällskunskapsundervisning från början 

till slut. Han har dock aldrig haft chansen att förverkliga detta projekt på 

grund av den tidsbrist han upplever som lärare.220 

2.2 Filippa – ämnesförståelse och syn på inre och yttre 

ramfaktorer 

Filippa valdes också ut till intervju för att hon i enkäten tydligt 

representerade den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen. 

Filippa är en lärare i 50-årsåldern som arbetar på ett gymnasium i  

Norrbotten. Hon har haft ett antal olika yrken innan hon omskolade sig till 

gymnasielärare i samhällskunskap, historia och geografi. I samband med att 

intervjun med henne genomfördes höll hon också på att läsa in ämnet 

psykologi på distans. Filippa har arbetat som samhällskunskapslärare i 10 år 

och hon har skaffat sig en samhällskunskapsbehörighet för gymnasiet genom 

att läsa in 60 högskolepoäng i samhällskunskap, 60 hp i statsvetenskap, 30 

hp i kulturgeografi samt 15 hp i öststatskunskap på universitetet.  

Filippa betonar att det är viktigt att eleverna får undervisning i 

samhällskunskap så att de förstår de demokratiska spelreglerna i samhället. 

Hon menar vidare att de mest centrala arbetsområdena i samhällskunskap 

är statsskicket i Sverige och några andra länder, EU, samhällsekonomi och 

brott och straff. De arbetsområden som Filippa betonar utgår tydligt utifrån 

någon samhällsvetenskaplig disciplin som till exempel statsvetenskap och 

nationalekonomi. Detta blir också tydligt när hon beskriver vilka 

samhällsfrågor som hon lägger stor vikt vid i undervisningen. De visar sig 

vara de frågor som är relaterade till de statsvetenskapliga, ekonomiska och 

juridiska disciplinerna. I Filippas resonemang om ämnet samhällskunskap 

går det också att spåra att hon uttrycker en medborgarfärdighetsinriktad 

ämneskonception. Hon menar nämligen att det är viktigt att eleverna inte 
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bara har en förståelse om samhället utan att de också inser att de är 

delaktiga i denna samhällsprocess.221 Trots att Filippa i enkäten tydligt 

representerade den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen så 

framkommer detta inte lika påtagligt under intervjun. I Filippas vision om 

sitt undervisningsämne finns det däremot inslag som går att koppla till den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen.  

 

Jag skulle vilja att alla blev intresserade av samhällsfrågor, alltså väcka den här 

lusten av att samhällsfrågor inte ska vara så svårt, alltså att, jag höll på säga politiskt 

korrekt, utan att det ska vara, så man känner lusten av att vilja vara med och 

påverka […]222 

Filippa önskar att alla hennes elever blev intresserade av samhällsfrågor så 

att de känner lusten att vara med och påverka det samhälle de lever i. Hon 

menar att hon inte är speciellt intresserad eller insatt i klassfrågor, fastän 

hon själv nämner att hon gjort en klassresa. Hon uppger att hon har en 

arbetarklassbakgrund och att hon är den första i släkten som tagit en 

akademisk examen.  

Hon hävdar att hon är intresserad av frågor om politisk åskådning och att 

hon försöker att sätta sig in mer i dessa frågor. Genusfrågorna är 

betydelsefulla för Filippa där hon i undervisningen vill belysa samhällsfrågor 

ur både ett manligt och kvinnligt perspektiv. Filippa säger sig inte ha 

funderat över om lärarens kunskaper och intresse för klassfrågor påverkar 

undervisningen. Hennes egen personlighet, arbetslivserfarenhet och 

livserfarenhet tror hon däremot kan påverka den undervisning hon själv 

bedriver. Filippa anser att hennes långa livs- och arbetslivserfarenhet, som 

till exempel signalist hos polisen och som förskollärare, påverkar hennes 

samhällskunskapsundervisning mera än vad hennes arbetarklassbakgrund 

gör. Hennes kunskaper om och intresse för genusfrågor kommer enligt 

Flippa tydligt in i samhällskunskapsundervisningen i och med att hon väver 

in genusperspektivet i de olika områden som hennes elever arbetar med. På 

frågan om kunskaperna om och intresset för genusfrågor påverkar 

samhällskunskapsundervisningen svarar Filippa att:  

 

Ja det tror jag. Jag tror ju att man försöker att, inte att man vill ha något FI 

perspektiv223 men att man försöker lägga in ett genusperspektiv på mycket av det 

                                                             
221 Enkät nr 54, Filippa 
222 Intervju, Filippa, 100218 
223 FI= feministiskt intitativ. Ett feministiskt parti i Sverige. Partiet bildades 2005. Feministiskt intiativ har 

feminism som sin ideologiska bas och arbetar med utgångspunkten att kvinnor är systematiskt underställda 

män i samhället. Källa: Nationalencyklopedin.  



 

84 
 

som händer och det här med. Vi diskuterar det här med, senast igår på B-

samhällskunskapen, vad, vem ska jag anställa, ska vi kvota in eller? […]224 

I arbetsområdet massmedia har Filippa bland annat lyft upp massmedias 

flitiga fokusering på pojkidrotten jämfört med den ringa uppmärksamhet 

som flickidrotten får. Även om hon inte kan belägga sin hypotes tror hon att 

hennes och hennes manliga kollegors samhällskunskapsundervisning kan 

skilja sig ifrån varandra. Hon antar att hon betonar genusaspekterna mera i 

sin undervisning än vad hennes manliga kollegor gör. Filippa uppger att 

hennes könstillhörighet kan ha en viss påverkan men hon hävdar ändå att 

hennes egen personlighet har en större betydelse för hennes undervisning. 

Filippa tror också att hennes kunskaper och intresse kring frågor om politisk 

åskådning påverkar hennes undervisning. Samhällskunskapslärare bör dock 

hålla sig neutrala i dessa frågor, de har inte rätt att påverka eleverna politiskt 

åt något håll, menar Filippa. Hon vill däremot att hennes elever skall erhålla 

ett kritiskt förhållningssätt så att de bland annat kan granska de vallöften 

som politikerna ställer upp under valrörelserna. Hon hoppas att hennes egen 

politiska åskådning inte skall påverka undervisningen. Hon tror att hennes 

personlighet påverkar hennes undervisning mera än den socialliberala 

åskådning som hon själv ligger närmast.  

Filippa har arbetat som samhällskunskapslärare i 10 år och hon anser att 

hennes yrkeserfarenhet har påverkat hennes undervisning. Hon påpekar att 

hon numera är tryggare och mer flexibel vad gäller både undervisningens 

innehåll och de metoder hon använder, vilket också gör att hon idag vågar gå 

utanför ramarna för sin planerade undervisning. Hon behöver inte 

detaljplanera som hon gjort tidigare utan hon kan förändra sin undervisning 

och ge utrymme åt viktiga aktuella samhällshändelser. Filippa betonar att 

hennes ämneskombination påverkar undervisningen eftersom att hon kan 

använda alla sina tre ämnen, samhällskunskap, historia och geografi, i ett 

mer övergripande perspektiv. Om Filippa exempelvis tar upp arbetsområdet 

industrialismen så kan hon koppla ihop det historiska perspektivet med 

samhällsperspektivet och få med faktorer som när folk började jobba i 

industrin, lämnade landsbygden och hur fackföreningar byggdes upp. I 

styrdokumenten hittar Flippa riktlinjerna för hur hon skall behandla ett visst 

innehåll i ett ämne. Hon uppger emellertid att kursplanen har större 

betydelse för henne än vad läroplanen har. Kursplanen innebär en trygghet 

för henne och hon menar att valfriheten i denna vad gäller 

undervisningsmetoder är så stor så att hon har möjlighet att välja den väg 

hon vill för att nå undervisningsmålen.  
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Läroböckerna påverkade hennes samhällskunskapsundervisning mera förr 

än vad de gör numera menar Filippa. Numera använder hon ibland 

läroboken som en uppslagsbok för att få idéer och eleverna kan även få 

använda läroböcker som en hjälp för att förtydliga ett visst specifikt innehåll 

inför ett prov. Filippa är emellertid ganska kritisk till läroböckerna eftersom 

hon anser att de är befästade med så mycket brister. Filippa betonar att det 

är viktigt att skapa ett intresse för skolämnet samhällskunskap och hon 

lägger själv stor vikt vid elevernas intresse. Enligt Filippa är det en större 

triumf för henne att få en grupp ointresserade elever av samhällskunskap att 

nå betyget godkänt än att hon lyckas hjälpa en grupp intresserade elever att 

nå det högsta betyget. Filippas undervisning påverkas i hög grad av aktuella 

samhällshändelser och hon exemplifierar detta med att hon under valtider 

ägnar mycket undervisningstid åt diskussioner kring det svenska valet.  

Förutom detta så påpekar hon att hon kontinuerligt i sin 

samhällskunskapsundervisning lyfter in andra stora händelser som sker i 

samhället.225 

 

 

3 Värdegrundsinriktad ämneskonception– 

representerad av Gustav och Helena 

Inom den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen så är det förmedling av 

värden och normer som fokuseras. I ämneskonceptionen betonas värden 

som demokrati, solidaritet, jämlikhet och empati. Att fostra eleverna till goda 

samhällsmedborgare betonas ofta, vilket är ett tydligt normativt 

ställningstagande om att skapa en god människa. Gustav och Helena föreföll 

utifrån enkätsvaren tydligt representera den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen och valdes därför ut till intervju.  

3.1 Gustav – ämnesförståelse och syn på inre och yttre 

ramfaktorer 

Gustav är en lärare i 30–40-årsåldern som arbetar på ett gymnasium i 

Västerbotten. Han är utbildad som gymnasielärare i samhällskunskap, 

historia och religion. Han har varit verksam som samhällskunskapslärare i 

åtta år och hans samhällskunskapsbehörighet för gymnasiet består av 75 

högskolepoäng i statsvetenskap, 30 hp i nationalekonomi samt 30 hp i 

ekonomisk historia. Gustav betonar att samhällskunskap som skolämne är 

viktigt för att eleverna ska få tillfälle att diskutera och lära sig om vilka 

rättigheter och skyldigheter de har. Enligt Gustav är det viktigt att eleverna 

under samhällskunskapsundervisningen får chansen att diskutera olika 
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värderingar och attityder. Gustav hävdar att han inte är speciellt intresserad 

av att lära ut fakta medan han däremot är mycket angelägen om att låta 

eleverna tänka fritt. Gustav betonar betydelsen av elevernas personliga 

utveckling och sociala färdigheter istället för faktakunskaper som enligt 

honom ändå ständigt förändras. Han menar att dagens skola resulterat i att 

alltför många elever har tappat sin nyfikenhet, öppenhet och kreativitet. 

Gustav påpekar att de viktigaste kunskaperna som eleverna bör få eller 

snarare införliva under samhällskunskapsundervisningen handlar om 

värderingar, tolerans, kreativitet och sociala färdigheter.  

Detta kan kanske förklara varför Gustav lägger stor vikt vid arbetsområden 

som är relaterade till sociologi och media och kommunikationsvetenskap i 

samhällskunskapsundervisningen. Inom dessa samhällsvetenskapliga 

discipliner är bland annat frågor om värderingar och sociala färdigheter 

centrala aspekter. Även om Gustav huvudsakligen ger uttryck för den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen så går det också att spåra en 

annan ämneskonception i hans resonemang. Gustav ger nämligen uttryck för 

en samhällsanalytiskt inriktad ämneskonception när han hävdar att det är 

viktigt att eleverna förstår sambandet mellan orsakerna till och 

konsekvenserna av samhällsföreteelser.226 I intervjun med Gustav ger han 

dock tydligt uttryck för den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen. 

Gustav anser till exempel inte att lärarna behöver ge eleverna en specifik 

uppsättning ämnesinnehållkunskaper eftersom att dessa kunskaper är 

föränderliga över tid. Istället för att framhålla specifika innehållskunskaper i 

samhällskunskap så betonar han värden som han anser att det är viktigt att 

eleverna erhåller eller införlivar i sig själva, som empati, medmänsklighet 

och kreativitet.  Lärarna ska enligt Gustav också hjälpa eleverna att tänka i 

nya banor, så att de blir kreativa och hittar nya lösningar på problem.  

 

[…] vad som är viktigt nu tror jag är, att hjälpa eleverna att våga tänka annorlunda, 

utanför lådorna och vara kreativ och hitta nya lösningar på gamla problem […]227 

I intervjun framkommer det också resonemang som går att koppla till den 

samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen. Enligt Gustav är det 

nämligen lärarens uppgift att ta till sig elevernas frågor och ge dem de 

verktyg som behövs för att de ska kunna sovra, hitta, bearbeta och förstå den 

information som finns i det samhälle de befinner sig. Gustav hävdar att han 

inte är så intresserad av klassfrågor, även om han uppger att det existerar 

olika klasser i samhället. Han menar dock att det kan finnas vissa fördelar 

med hans bristfälliga kunskap och måttliga intresse kring klassfrågorna 
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genom att de då inte får en otillbörlig stor plats i hans undervisning. Enligt 

Gustav är han också måttligt intresserad av frågor om politisk åskådning, 

även om han påpekar att han är ganska väl insatt i dessa frågor. När det 

gäller genusfrågan så uppger Gustav att han är både intresserad och insatt i 

dessa frågor. Enligt Gustav finns det nog fler fördelar än nackdelar med att 

läraren har goda kunskaper och intresse om alla frågorna ovan eftersom 

eleverna genom detta kan dra nytta av lärarens kunskaper.  

Gustav har svårt att bedöma om hans egen komplexa klassbakgrund 

påverkar hans samhällskunskapsundervisning. Hans adoptivfamilj har 

nämligen arbetarklassbakgrund medan hans biologiske pappa tillhör 

överklassen.228 Gustav tror dock att undervisningen generellt kan påverkas 

av den klassbakgrund som läraren har. En person präglas under sin uppväxt, 

menar han vilket gör att hon eller han ser på samhällsfrågor ur ett speciellt 

perspektiv. Detta leder enligt Gustav till en förståelse inifrån som skulle vara 

svår att få av bok- och litteraturstudier.  

Enligt Gustav påverkas hans undervisning av de kunskaper och intresse han 

har om genusfrågor. Han menar att genusfrågan genomsyrar innehållet i 

hans samhällskunskapsundervisning, och att även förhållningssättet och det 

sociala mötet med eleverna påverkas av de kunskaper och intresse han har 

kring detta område. Gustav tror även att samhällskunskapsundervisningen 

kan påverkas av den könstillhörighet som läraren har. Han påpekar att det 

finns en skarp skiljelinje i samhället mellan att vara kvinna eller man, vilket 

han ställer sig kritisk till. Han anser att vi alla borde uppfattas som individer 

istället för att delas upp i olika kön eller genus. Gustav tror att hans 

könstillhörighet påverkar samhällskunskapsundervisningen trots att han 

önskar sig att så inte vore fallet. Antagligen är det svårt att kliva ur sin 

könstillhörighet menar han även om han själv önskar att han kunde göra 

detta. På frågan om hans könstillhörighet påverkar undervisningen i 

samhällskunskap, svarar Gustav följande:  

 

Jag tror ju att det gör det, trots att jag inte skulle vilja att det gjorde det. Men 

antagligen är det på det sättet, att man inte kan kliva ur dom här rollerna som man 

har fått, eller som samhället och hela ens uppväxt och allt tillsammans har skapat. 

Har man saker som man prioriterar olika bara på grund av att man är pojke eller 

flicka, så det påverkar absolut hur jag lägger upp och hur jag prioriterar olika saker. 

Antagligen är det så, eller jag är helt säker att det är så, jag hade önskat att jag inte 

resonerade så, men jag tror att det är så.229 

                                                             
228 Gustav talar aldrig om sin biologiska mamma i intervjun, vilket jag också respekterade.  
229 Intervju, Gustav, 100225 
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Gustav tror också att lärarens kunskaper och intresse om frågor kring 

politisk åskådning påverkar undervisningen. Han poängterar dock att 

läraren inte borde vara utgångspunkten för undervisningen utan att både 

läraren och eleverna skall ses som medverkande aktörer i den undervisning 

som bedrivs. Gustav har själv en socialliberal åskådning, och stödjer 

folkpartiet i en rad sakfrågor. Han betonar att han ändå eftersträvar en 

saklig och objektiv undervisning. I denna strävan ger han också eleverna i 

uppdrag att granska honom kritiskt så att han inte vinklar sin undervisning 

åt något politiskt håll. Även fast han anser att det är fel så har han 

uppfattningen att lärarens politiska åskådning generellt påverkar 

undervisningen.  

Gustav betonar vidare att det inte är antalet år i yrket som är det mest 

avgörande för vad som blir resultatet i samhällskunskapsundervisningen. 

Han tänker att det man stöter på i livet antagligen formar en lärare mycket 

mera än det antal år som han eller hon har varit yrkesverksam. Vidare 

påpekar Gustav att det inte är tidsaspekten utan händelserna i sig som gör 

att en lärare förändrar sin undervisning. Enligt honom är det egenskaper 

som att man vill tänka nytt och våga ifrågasätta sig själv som leder till att en 

lärare omdanar undervisningen. Gustav menar att hans ämneskombination 

kan ha en viss påverkan, men han hoppas att han kan sätta elevernas frågor i 

centrum för undervisningen istället för hans egen ämneskompetens. Han 

poängterar som han kallar det underifrånperspektivet där han strävar efter 

att elevernas egna frågor skall komma i förgrunden för undervisningen.  

Styrdokumenten påverkar enligt Gustav hans undervisning i 

samhällskunskap och han säger sig ofta hänvisa till dessa i elevuppgifter. 

Enligt Gustav ger styrdokumenten läraren en ganska stor frihet eftersom att 

de öppnar upp för olika tolkningar. Han riktar dock en viss kritik mot 

kursplanen eftersom där saknas en del kunskapskvaliteter som han anser att 

eleverna bör utveckla. Han är nämligen kritisk till att det inte finns något 

uttryckligt stöd i kursplanen för att arbeta med att eleverna skall utveckla 

kreativitet, nyfikenhet och att våga tänka utanför det gängse vanliga. Gustav 

använder sig inte så mycket av läroboken i sin undervisning, den används 

mest genom att eleverna ifall de önskar kan använda boken till vissa moment 

och till vissa avsnitt. Han understrycker dock att det finns somliga elever 

som är angelägna om att det skall finnas rätta svar och att dessa trivs väldigt 

bra med en undervisning som är läroboksstyrd. Gustav använder sig i övrigt 

av nyhetsartiklar och inslag i tv samtidigt som eleverna får arbeta med 

enkät- och intervjustudier.  

Enligt Gustav så styr elevernas behov i grunden hans undervisning. Han 

försöker göra en bedömning av vad en elev är i behov av för 
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samhällskunskaper. I normalfallet får elevintresset ett stort genomslag i 

hans undervisning uppger Gustav. Han betonar fördelen med att man i 

ämnet samhällskunskap i hög grad kan utgå ifrån de frågor som eleverna är 

intresserade av. När det gäller aktuella samhällshändelser så uppger Gustav 

att de kanske inte direkt påverkar syftet med hans undervisning. Däremot så 

kan dessa utgöra ett innehåll som han kan använda sig av i undervisningen 

för att kunna nå ämnets syfte. Gustav poängterar att det är viktigt för honom 

som samhällskunskapslärare att vara aktuell, följa med sin tid, ta fram nytt 

material och se vart samhället är på väg.  

Enligt Gustav kan en viktig samhällshändelse leda till att ett visst innehåll 

som redan är planerat utgår och ersätts med det aktuella som i den rådande 

situationen känns angelägnare att belysa. Gustav påpekar att en viktig 

aktuell samhällshändelse kan resultera i både ett nytt innehåll men också att 

det kan påverka det innehåll som hans elever redan håller på att arbeta med i 

samhällskunskapen.230  

3.2 Helena – ämnesförståelse och syn på inre och yttre 

ramfaktorer 

Helena valdes ut till intervju för att hon i delstudie ett tydligt representerade 

den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen.  Helena är i 30–40-

årsåldern och arbetar på ett gymnasium i Norrbotten. Hon är utbildad som 

gymnasielärare i samhällskunskap och religion, men hon har också läst 30 

högskolepoäng i historia. Helena har jobbat som samhällskunskapslärare i 

14 år och hon har skaffat sig sin samhällskunskapsbehörighet för 

gymnasieskolan genom att läsa 45 hp i statsvetenskap, 30 hp i 

nationalekonomi, 30 hp i sociologi samt 15 hp i orientalistik.  

Helena betonar att det är viktigt att eleverna inser vikten av demokrati. 

Enligt henne är det betydelsefullt att eleverna formas till goda 

samhällsmedborgare med kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i 

samhället. Hon anser att demokratiavsnittet och de demokratiska 

värderingarna är de mest centrala avsnitten i samhällskunskapsämnet. Hon 

menar också att det är viktigt att samhällskunskapsundervisningen vidgar 

vyerna så att eleverna inser att alla människor i världen inte har samma 

förutsättningar till ett fullgott liv. I sin undervisning betonar hon 

frågeområden som demokrati och rättigheter och skyldigheter vilka har en 

tydlig relation till universitetsdisciplinen statsvetenskap.231  
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I intervjun med Helena finner man också utsagor som kan kopplas till den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen på olika sätt. Frågan om 

människosynen är central för henne och hon är bekymrad över hur elever 

placerar in sig hierarkiskt och hur lärare också rangordnar elever beroende 

på vilket gymnasieprogram de går på.  

 

Men alltså, det jag är lite bekymrad över, det är att det ska vara sådan, ja alltså en 

sådan rangordning. Eleverna  rangordnar sig själva och varann beroende på vilket 

program man går och sådär[…] och att, jag ser nog även tendenser, och det är ju än 

värre att kollegor gör, att kollegor rangordnar. Att vi minsann här på 

[gymnasieprogrammets namn], vi minsann har högre status och är mycket bättre än 

dom där som jobbar, och vad är det för människosyn?232 

Hon uppger att hon själv är intresserad av människors bakgrund och varför 

en människa tänker på ett speciellt sätt. Detta ökar förståelsen för personen 

ifråga och man kan hjälpa henne eller han på ett annat sätt än vad man 

annars skulle kunna göra, menar Helena. Kvinnofrågorna genomsyrar 

numera Helenas alla samhällskunskapsmoment samtidigt som också 

kulturella frågor kring invandring har blivit mer centrala. I Helenas 

resonemang om samhällskunskap kan man också spåra inslag av en 

medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception, när hon betonar vikten av 

att eleverna går och röstar och att de bland annat genom medborgarförslag 

försöker påverka det samhälle de lever i.  

Helena är intresserad av klassfrågor, genusfrågor och frågor kring politisk 

åskådning. Hon tycker själv att hon är för dåligt insatt i genusfrågor, medan 

hon anser sig vara relativt väl insatt i frågorna om klass och politisk 

åskådning. Helena säger sig aldrig ha reflekterat över ifall hennes kunskaper 

och intresse kring klassfrågor kan påverka hennes undervisning i 

samhällskunskap. Hon vet inte heller om hennes egen klassbakgrund har 

någon påverkan på hennes samhällskunskapsundervisning. Hon menar 

emellertid att klassbakgrunden kan ha en påverkan eftersom hon anser att 

man är den individ man är beroende på den bakgrund man har. Hon antar 

även att hennes egen medelklassbakgrund kan påverka undervisningen 

innehållsmässigt även om hon inte kan konkretisera hur. Hon tror att det 

finns fördelar med att lärare har olika bakgrund, eftersom de då kan ge olika 

perspektiv på saker och ting. Helena poängterar att hennes (enligt egen 

utsago bristfälliga) kunskaper och intresse kring frågor om genus ändå har 

en klar påverkan på hennes undervisning:   
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Jag skulle nog säga att det genomsyrar alla moment, då vi tittar på män och 

kvinnor, ja alltså män och kvinnors olika möjligheter, roller, makt.233 

Helena hävdar också att lärarens könstillhörighet har ett inflytande på 

undervisningen. Hon betonar att hon själv har egen erfarenhet av att det 

existerar olika villkor för kvinnor och män i samhället. Denna insikt som hon 

fått under sin egen livstid upprör henne djupt. Helena uppger att hennes 

kunskaper och intresse kring frågor om politisk åskådning också påverkar 

hennes samhällskunskapsundervisning. Hon anser nämligen att det är 

viktigt att eleverna inser vikten av att gå och rösta och hur viktigt det är att 

försöka påverka samhället på olika sätt. I hennes 

samhällskunskapsundervisning skriver eleverna medborgarförslag, besöker 

barn- och utbildningsnämndens ordförande samt bjuder in riksdagsmän. 

Hon uppger att hon själv är engagerad för kristdemokraterna och att hon har 

en socialiberal åskådning, något som hon hoppas och tror inte skall påverka 

hennes undervisning så att den vinklas politiskt åt något håll. Hon säger att 

hennes undervisningsstrategi är att aldrig tala om för eleverna var hon står 

politiskt. Om någon eller några elever ser henne i tidningen på grund av 

hennes politiska engagemang i kommunen så får dessa elever i uppdrag av 

henne att granska hennes undervisning extra noggrant så att hon inte 

bedriver politiskt vinklad undervisning.  

Helena betonar att hon under åren blivit mer avslappnad i sin lärarroll. Med 

tiden har, som tidigare nämnts, kvinnofrågorna och de kulturella frågorna 

kring invandring fått en mer central roll i hennes undervisning. Helena tror 

att lärarens ämneskombination påverkar samhällskunskapsundervisningen. 

Hon menar att man kan skapa samband mellan ämnena ifall en lärare har 

flera samhällsorienterade ämnen i sin ämneskombination. Hon hävdar att 

hon bland annat kan diskutera slöjfrågan både ur ett religions- och 

samhällsperspektiv, beroende på den ämneskombination hon själv har. 

Under samhällskunskapslektionerna kan eleverna få i uppdrag att läsa 

Koranen medan de kan få studera grundlagarna under religionslektionerna.  

Helena menar att hon har en fördel i att ha samma elever i både 

samhällskunskap och religion eftersom hon kan hänvisa tillbaka till den 

lektion hon hade senast oavsett om den handlade om samhällskunskap eller 

religion. På så sätt menar Helena att eleverna kan se den röda tråden mellan 

hennes båda undervisningsämnen, där hon också har fördelen att kunna 

belysa samhällsfrågor ur både ett demokratiperspektiv och ett 

kvinnoperspektiv.  
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[…] och som religions- och samhällslärare så kan man ju se det i så många olika 

perspektiv.  Man kan se det som en rättighetsfråga att få klä sig som man vill, alltså i 

den demokrati där vi faktiskt finns, och titta på grundlagarna och religionsfriheten 

och allting. Men sen kan man se det ur ett kvinnoperspektiv och 

kvinnoförtrycksperspektiv och så att just religion och samhällskunskap är ju 

jättebra kombination därför att dom går så mycket-, liksom-dom hör ihop 

jättemycket […]234 

Enligt Helena påverkar styrdokumenten hennes undervisning. Hon ser 

läroplanen som en grund för allt de gör och att den är ett styrdokument som 

talar om för henne och hennes elever hur man ska uppföra oss gentemot 

varandra och vad man ska göra i skolan i stort. Helena menar vidare att 

läroplanen är tydlig när det gäller förordandet av ett demokratiskt arbetssätt 

och direktiven om att människor skall respektera varandras olikheter. Hon 

poängterar att formandet till goda samhällsmedborgare är centralt för 

kursplanen i samhällskunskap. Läroplanen är grunden för det generella 

skolarbetet medan kursplanen i samhällskunskap är den som ska följas i 

undervisningen i det specifika ämnet, enligt Helena. Läroböcker använder 

Helena så lite som möjligt eftersom att hon anser att de har stora brister. 

Hon framhåller dock att ifall eleverna önskar sig en lärobok att läsa i inför ett 

prov kring de specifika kunskapsområdena statsskick och samhällsekonomi 

så får de låna en lärobok av henne som behandlar detta. Helena lägger i 

undervisningen stor vikt vid elevernas intresse. Hon exemplifierar detta med 

en grupp elever som efterfrågade undervisning om kommunismen, vilket 

ledde till att hon gjorde om sin planering så att de fick fördjupa sig i detta 

under en månads tid. Hon poängterar att hon har en tanke med vad som 

skall hinnas med under en kurs, men att hon är flexibel med detta med 

hänsyn till elevernas intresse.  

Aktuella samhällshändelser påverkar också Helenas undervisning. Hon 

exemplifierar detta med att de i samhällskunskapsundervisningen diskuterat 

ett aktuellt fall med en våldtäkt av en skolflicka. Helena menar att denna 

fråga var viktig att behandla i undervisningen på grund av att det var en 

aktuell händelse som satte fokus på hur kvinnor kan bli behandlade i det 

svenska samhället.235 
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4 Samhällsanalytiskt inriktad ämneskonception– 

representerad av David och Carina  

I en samhällsanalytiskt inriktad ämneskonception är det själva analysen av 

samhällsföreteelser och samhällsfrågor som står i centrum. Inom 

ämneskonceptionen betonas kunskaper i att kunna förklara och analysera 

samhället, kritiskt belysa detta och att kunna argumentera kring 

samhällsfenomen och samhällsfrågor. David och Carina kunde i delstudie ett 

tydligt urskiljas som representanter för den samhällsanalytiskt inriktade 

ämneskonceptionen och valdes därför ut till intervju. 

4.1 David – ämnesförståelse och syn på inre och yttre 

ramfaktorer 

David är i 30–40-årsåldern och arbetar på ett gymnasium i Västerbotten. 

Han är utbildad som gymnasielärare i samhällskunskap, filosofi, religion och 

historia. Han har varit verksam som samhällskunskapslärare i sex år och 

hans samhällskunskapsbehörighet för gymnasieskolan består av 60 

högskolepoäng i statsvetenskap, 30 hp i nationalekonomi samt 30 hp i 

sociologi. David tycker att de viktigaste kunskaperna för eleverna att erhålla i 

samhällskunskapsämnet är en färdighet i att kunna analysera samhällsfrågor 

och en förståelse av innebörden av sociala strukturer i samhället. Det finns 

även spår av den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen i Davids 

resonemang exempelvis när han säger att det är viktigt att eleverna får 

kännedom om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Han ansluter sig 

också till den vanliga indelningen av ämnet i givna arbetsområden, och han 

tenderar att ha samma arbetsområden som kapitlen i läroböckerna.236   

I intervjun med David ger han också på olika sätt tydligt uttryck för den 

samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen. För David är syftet med 

samhällskunskapsämnet att eleverna får en bild av vad ett samhälle faktiskt 

är samt varför ett samhälle ser ut på ett visst sätt och varför ett annat 

samhälle ser ut på ett annat sätt. Enligt David ska därför eleverna i 

undervisningen tillgodogöra sig analysverktyg som kan hjälpa dem att uppnå 

en förståelse till varför samhället ser ut som det gör.   

 

[…] så handlar det om att eleverna skall få en bild av vad faktiskt ett samhälle är, 

och varför ett samhälle ser ut på ett sätt och ett annat samhälle kan se ut på ett 

annat sätt. Om man har det som målet, och syftet ligger då i att eleven ska 

tillgodogöra sig verktyg, det vill säga analysverktyg, för att uppnå denna förståelse 

[…]. Om man sedan tittar på innehållsfrågan så då tycker jag att ämnet 
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samhällskunskap ska ha en samhällsorienterande funktion, men att eleverna utifrån 

denna samhällsorienterande funktion, att eleverna också via analysredskapet, 

problemformuleringsförmåga, lär sig att formulera dom frågor som kan ge ett svar 

på varför samhällen ser ut som dom gör […]237 

David betonar att det kritiska kunskapssökandet som han fått från 

filosofiämnet även är en ledstjärna för honom i hans undervisning i 

samhällskunskap. David uppger att han är både intresserad och väl insatt i 

klassfrågor, genusfrågor och frågor kring politisk åskådning. David tror att 

hans egen arbetarklassbakgrund påverkar hans intresse för frågor om 

struktur, individ och makt. Han uppger också att hans klassbakgrund kan ha 

påverkat det intresse han har för människors olika förutsättningar. Han tror 

också att hans kunskaper och intresse om klassfrågor påverkar 

samhällskunskapsämnet på olika sätt, framförallt genom att hans elever lär 

sig titta på begreppet makt varmed det kommer in en klassanalys i hans 

undervisning. Enligt David är det nämligen viktigt att att belysa 

klassperspektivet i samhällskunskapsundervisningen.  

Davids kunskaper och intresse kring genusfrågor påverkar undervisningen 

genom att han explicit lyfter upp sådana frågor samt att eleverna får jobba 

med dem under samhällskunskapsämnets olika moment. David har 

tillsammans med läraren i svenska också ett arbetsområde som behandlar 

genusfrågan specifikt. Han tycker själv att han är genusmedveten och han 

tror också att denna medvetenhet ger honom de verktyg som krävs för att få 

eleverna att intressera sig för dessa frågor. David tror att lärarens 

könstillhörighet påverkar undervisningen, och han påpekar att genus inte 

enbart är en fråga för kvinnor utan i lika hög utsträckning ett problem för 

män eftersom det i grund och botten berör mansrollen.  

David tror också att lärarens egen politiska åskådning påverkar 

samhällskunskapsundervisningen. En politisk åskådning handlar om hur 

man uppfattar samhället vilket enligt David påverkar det innehåll som 

läraren väljer att fokusera på. Han förklarar att han själv är anhängare av en 

slags socialism med så få socialistiska inslag som möjligt. Han har ett 

socialistiskt perspektiv i grunden men där även de liberala idéerna får 

utrymme. David beskriver det som en politisk åskådning där individen har 

stor makt att forma sitt liv, men där också strukturerna är oerhört 

betydande. Enligt David har det kommit flera bud från eleverna var han står 

politiskt, vilket han själv tycker är ett gott betyg som talar för att han inte är 

så normativ i politiska frågor. Men han hävdar ändå att han kanske inte 

lyfter in de värdekonservativa inslagen i undervisningen på samma sätt som 
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andra idéströmningar. Detta kan enligt David vara ett tecken på att hans 

politiska åskådning ändå påverkar samhällskunskapsundervisningen till en 

viss grad. 

 

Jag tror inte att eleverna självklart kan kategorisera mig som socialdemokrat eller 

kristdemokrat. Däremot så är jag, det är inte så många som tror att jag är 

kristdemokrat och om man säger så. De värdekonservativa inslagen kanske jag inte 

lyfter fram på samma sätt, så att till viss del så påverkar det, men jag tror inte att det 

är så jättetydligt.238 

David tror att antalet år som yrkesverksam samhällskunskapslärare påverkar 

undervisningen. Han antar att man med tiden hittar ett antal grundfrågor 

som man som lärare koncentrerar sin undervisning på. Han tror själv att han 

har mer renodlade frågor idag än vad han hade tidigare, även om inte 

samhällskunskapsinnehållet i sig är helt annorlunda. David tror också att 

hans ämneskombination påverkar samhällskunskapsundervisningen. Enligt 

David så är som redan nämnts det kritiska kunskapssökandet som han fått 

från filosofiämnet en ledstjärna även för hans undervisning i 

samhällskunskap. Han menar också att han har ett historiskt och 

religionsinriktat perspektiv på sin undervisning i samhällskunskap eftersom 

han har dessa ämnen i sin lärarexamen. Enligt David så integrerar han 

samhällskunskapsämnet med bland annat religionsämnet när han 

undervisar om människors sociala villkor.  

David betonar att kursplanen påverkar hans samhällskunskapsundervisning. 

Han menar att han har ett tydligt kursplanefokus när han skriver fram 

betygskriterierna i samhällskunskap. Han uppger också att kursplanen ger 

honom tillräcklig information om vilket innehåll som undervisningen skall 

fokusera på och hur de skall analysera detta innehåll. Däremot spelar 

läroplanen en underordnad roll för honom. Han ser läroplanen mer som ett 

komplement till kursplanen men kommenterar också att det i viss mån kan 

bero på slöhet från hans sida. Enligt David har läroböckerna tidigare spelat 

en stor roll för hans undervisning, medan han på senare tid blivit mindre 

läroboksbunden. Ändå uppger han att hans undervisningsupplägg tenderar 

att ha samma kapitelindelning som läroböckerna har. Han tycker att det 

finns en praktisk aspekt med att använda läroböcker i undervisningen. Ifall 

hans elever är frånvarande från lektionerna så kan de i efterhand läsa in 

stoffet på egen hand. Sedan ett antal år tillbaka har Davids elever egna 

bärbara datorer vilket gjort att de jobbar mera med andra källor som de 

söker på internet istället för att arbeta med lärobok. På så sätt kan de också 

hålla sig uppdaterade om samhällshändelser.  
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Enligt David så påverkar elevernas förutsättningar och förförståelse hans 

samhällskunskapsundervisning. Han har åtminstone två utvecklingsdialoger 

per år med varje elev i samhällskunskap, där de diskuterar elevens 

förförståelse av ämnet. I samband med dessa samtal så skriver de 

tillsammans ned elevernas förkunskaper, förväntningar och målsättning 

med ämnet, vilket de sedan utvärderar tillsammans. Enligt David är 

elevernas förkunskaper, förväntningar och målsättning viktiga för honom 

och han återkopplar till dessa faktorer när han kommenterar elevernas 

resultat på olika examinationer. David poängterar att han helt enkelt 

försöker ta sig tid med varje elev. Detta är enligt honom genomförbart på 

den skola han jobbar där klasserna är små. Aktuella samhällshändelser 

påverkar också hans undervisning genom att han försöker lyfta in sådana 

kontinuerligt under lektionerna. David skulle gärna ge aktuella 

samhällshändelser ännu större plats i sin undervisning på grund av att de 

kan fungera allmänbildande.239  

4.2 Carina – ämnesförståelse och syn på inre och yttre 

ramfaktorer 

Carina valdes ut till intervju för att hon i delstudie ett tydligt representerade 

den samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen. Carina är i 50-

årsåldern och arbetar på ett gymnasium i Västerbotten. Hon är utbildad som 

gymnasielärare i samhällskunskap, historia och geografi och har varit 

verksam som samhällskunskapslärare i 21 år. Hennes utbildning för ämnet 

består av 90 högskolepoäng i samhällskunskap. Dessa högskolepoäng består 

av flera olika mindre delkurser inom olika samhällsvetenskapliga discipliner. 

Carina uppger att det är viktigt att eleverna förvärvar baskunskaper om olika 

frågor som klass, kön, ideologi, rika och fattiga och att de får lära sig att 

använda denna kunskap så att de kan analysera olika områden i samhället. 

Carina poängterar att det är bra att eleverna erhåller faktakunskaper i 

samhällskunskap, men att dessa kunskaper skall användas för att kunna 

göra vettiga undersökningar och att kunna delta i diskussioner som syftar till 

utveckling. När Carinas elever arbetar med arbetsområdet välfärd så vill hon 

att eleverna granskar den offentliga verksamheten kritiskt. Carina menar 

också att hennes elever har många lokala kontakter med Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ), Kriminellas revansch i samhället (KRIS) och förtroendevalda i 

kommunen, något som hon tycker är en bra utgångspunkt för att kunna 

analysera samhällsfrågor på lokal nivå.240  

                                                             
239 Intervju, David, 100215 
240 Enkät, nr 31, Carina 



 

97 
 

Också i intervjun med Carina uttrycker hon tydligt en samhällsanalytiskt 

inriktad ämneskonception. I undervisningen använder hon en modell som 

analyserar samhällsfrågor på individ-, grupp- och samhällsnivå. Hon 

kombinerar denna med ytterligare en analysmodell som behandlar 

samhällsfrågor utifrån nutid och framtid samt utifrån olika politiska, 

ekonomiska och sociologiska perspektiv.  

 

Jag tror att man skulle börja, att man alltid ska tänka den här  modellen vi har, du 

vet med problem och orsaker, på individ- och grupp- och samhällsnivå och så 

vidare. Och sedan så har vi en annan modell där vi skrivit dåtid, nutid och framtid 

som vi har som något övergripande och sedan har vi uppe, så har vi satt som olika 

perspektiv och där kan man få in politiskt, ekonomiskt och sociologiskt […]241 

Förutom dessa analysmodeller så använder sig Carina också av källkritik 

som ett redskap för att analysera samhällsfrågor. Carina betonar att det är 

viktigt att eleverna skaffar sig en förtrogenhet med de här verktygen i syfte 

att kunna analysera samhällsfrågor eller samhällsproblem av olika karaktär. 

I Carinas resonemang om samhällskunskap finns det också spår av en 

medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception. Hon menar att det är viktigt 

att eleverna är delaktiga som samhällsmedborgare och att läraren har ett 

medborgaransvar att väcka detta intresse hos dem. Hon betonar att hennes 

målsättning med undervisningen är att få eleverna att växa som människor 

och att hjälpa till att skapa ett ansvarstagande hos dem.  

Carina uppger att hon är både intresserad och relativt väl insatt i klass- och 

genusfrågor. Hon menar också att hon är intresserad av och kunnig i frågor 

om politisk åskådning, även om hon dock tycker att dessa frågor är mer 

förvirrande idag än vad de var förut, eftersom hon upplever att det nu är 

mycket mer problematiskt att koppla olika ideologier till olika partier än vad 

det var tidigare. Carina menar att hennes kunskaper om och intresse för 

klassfrågor påverkar hennes samhällskunskapsundervisning eftersom hon 

tar med det perspektivet i alla områden hon arbetar med. Oavsett om hon 

jobbar med politiska partier, arbetsmarknaden eller rika och fattiga så 

studerar hon dessa områden utifrån ett klassperspektiv. Hon tror ändå inte 

att hennes egen medelklassbakgrund påverkar hennes undervisning. Carina 

som har vuxit upp i ett rött Norrbotten poängterar att hon alltid har umgåtts 

med människor från olika socialgrupper. Hon tycker att det är roligt och 

intressant att lära känna och förstå olika människor och vilken situation de 

befinner sig i. Carina uppger även att hennes kunskaper och intresse kring 

genusfrågor påverkar hennes samhällskunskapsundervisning på olika sätt. 
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Hon berättar att hon introducerar samhällskunskapsundervisningen med en 

baskurs i genusfrågor för att eleverna sedan ska kunna studera 

samhällsfrågor genom dessa glasögon. Hon uppger likaså att hon har ett 

genusperspektiv i de flesta andra arbetsområdena som de arbetar med i 

samhällskunskapsämnet.  

Carina tror att hennes könstillhörighet också har en påverkan på hennes 

samhällskunskapsundervisning. Hon anser att det är ganska naturligt att det 

blir så eftersom hon liksom många andra kvinnor vill vara med och belysa 

och driva genusfrågor aktivt.  

 

[…] men jag tror att det blir ganska naturligt eftersom det är mycket kvinnor som 

driver de här frågorna mer aktivt så tror jag ändå någonstans att man känner att 

man vill göra det.  Och kanske hälften av de som sitter i klassrummet tillhör det ena 

eller andra könet, och då är det väl ganska rättvist att man tittar på dom. För jag 

menar det är ju rättigheter och skyldigheter för både killar och tjejer […]242 

Carina hävdar att de äldre manliga samhällskunskapslärarna på hennes 

skola inte har tillräckliga kunskaper om genusfrågor och att de inte heller är 

intresserade av att lära sig detta. Carina menar att hennes kunskaper och 

intresse kring frågor om politisk åskådning också kan påverka hennes 

samhällskunskapsundervisning, på så sätt att hon vill att eleverna ska få en 

känsla av att de kan påverka sin omvärld och att de måste engagera sig i 

samhället. Hon betonar att läraren har en form av medborgaransvar att 

väcka elevernas intresse så att de förstår och inser att de är en del av 

samhället och att det är viktigt att de är delaktiga i det. Carina som själv 

uppger att hon med åren har blivit allt mer borgerlig i sin politiska 

uppfattning tycker att det är bättre att vara med och påverka framtiden än 

att streta tillbaka till någonting som hon inte tror kommer att komma 

tillbaka. Carina för fram att hon är medveten om att hennes egen politiska 

åskådning kan påverka undervisningen, men att hon ständigt har detta i 

åtanke och därmed kan motverka det.  

För henne är det viktigt att alla eleverna som sinsemellan har många olika 

politiska uppfattningar känner att de hör hemma i hennes 

samhällskunskapsundervisning. För att nå detta är det viktigt att som lärare 

ha en öppen och tolerant attityd i politiska frågor, hävdar Carina. Hon menar 

vidare att repertoaren som en lärare har blir större ju längre man har varit 

verksam i yrket. Hon förmodar att en erfaren lärare anpassar 

undervisningen mer efter de grupper hon eller han möter jämfört med en 
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mindre erfaren kollega. Innehållet i samhällskunskap förändras hela tiden, 

vilket Carina uppfattar som charmen med ämnet. Hon menar att hennes 

undervisning generellt har förändrat sig med tiden beroende på de 

förändringar som skett i samhället. Samhällsförändringar som globalisering, 

ekonomiska förändringar och tillväxtmarknader är alla sådana faktorer som 

enligt Carina har påverkat innehållet i hennes undervisning. Hon påpekar att 

hon anser att samhället idag är mycket mera komplicerat och att världen 

idag är mycket mera integrerad än vad den var förut. Om hon studerar 

jämställdhetsfrågan i undervisningen idag så gör hon det mer globalt nu än 

förut. Carina poängterar att hon numera jobbar mer med frågor kring 

etnicitet och källkritik än vad hon gjorde tidigare.  

Carina är helt övertygad om att den ämneskombination som läraren har 

påverkar undervisningen. Hon tycker att en lärare som har flera 

samhällsorienterade ämnen i sin ämneskombination har en bättre 

helhetssyn på samhället än andra. Hon har en negativ erfarenhet av lärare 

som har samhällskunskap tillsammans med språk i sin ämneskombination, 

där hon hävdar att de är för beroende av faktafrågor och av instruktionerna i 

lärarpärmen i ämnet samhällskunskap. Carina som har tre 

samhällsorienterande ämnen i sin kombination uppger att hon tar med sig 

både det historiska och det kulturgeografiska perspektivet in i 

samhällskunskapsämnet. Hon menar att hon genom sin utbildning i flera 

samhällsorienterande ämnen har erhållit ett djup i sin kunskap som hon kan 

tillämpa i sin undervisning.  

Styrdokumenten påverkar Carinas samhällskunskapsundervisning på olika 

sätt. Hon uppger att hon ofta skriver lokala betygskriterier till momenten 

och att det då är ganska tryggt att titta på direktiven i kursplanen. Men hon 

får specificera det lite mera i detalj eftersom att hennes lokala betygskriterier 

rör sig om enskilda moment i samhällskunskap och inte om hela kursen. 

Läroplanen studerar hon framförallt när hon ska starta upp en kurs för att få 

lite idéer om vad hon ska göra samt när det börjar dra ihop sig mot slutet av 

kursen för att se om hon hunnit med det läroplanen föreskriver. Enligt 

Carina så är också läroplanen central i planeringen för fortsättningskurserna 

i samhällskunskap B och C genom att den utgör en utgångspunkt för henne 

och hennes elever när de tillsammans planerar dessa fortsättningskurser. 

Läroböckerna är inte så centrala för Carinas samhällskunskapsundervisning 

eftersom hennes elever till stora delar använder sig av internet när de söker 

information. Hennes elever har egna bärbara datorer, vilket gör internet 

tillgängligt på ett enkelt sätt. Carina berättar att hon ibland ändå använder 

sig av läroböcker när hon skall ha ett vanligt skriftligt prov. Carina 

poängterar dock att det aldrig räcker med läroboken utan att den måste 

kompletteras med annat material.  
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Elevernas intresse är viktigt för Carina och hennes elever får vara med och 

planera den undervisning som skall bedrivas. I detta resonemang ser man 

spår av den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen, genom att 

Carina menar att ifall eleverna ska vara delaktiga samhällsmedborgare så 

måste de också få vara med och planera undervisningen. Hon uppger att de 

får välja sådant som de uppfattar som intressant och spännande och att hon 

sedan ser till att få in olika perspektiv. Hon har på så sätt med ett finger i 

denna process och ibland kräver hon även sin rätt att få med ett 

arbetsområde som hon anser skall ingå i samhällskunskapskursen.  

Även aktuella händelser i samhället påverkar Carinas undervisning i 

samhällskunskap i och med att hon ibland gör avbrott i den planerade 

undervisningen för att samtala om något som är aktuellt. Hon betonar dock 

att hon inte kan vända kappan efter vinden och förändra sin undervisning 

ideligen beroende på alla aktuella samhällshändelser som inträffar nationellt 

och internationellt. Men hon konstaterar att det nästan alltid är någon 

aktuell händelse som berör det område som de för tillfället arbetar med, 

vilket Carina menar är en stor fördel med samhällskunskapsämnet.243  

 

 

5 Medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception– 

representerad av Bertil och Anna  

I den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen betonas elevernas 

aktiva liv, och med det menas att de ska kunna påverka både sitt eget liv och 

det samhälle de lever i. I ämneskonceptionen ryms också synsättet att 

eleverna skall ha möjlighet att påverka samhället här och nu och att kunna 

påverka samhället i framtiden.  Bertil och Anna framstod utifrån sina 

enkätsvar som tydliga representanter för den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen och valdes därför ut till intervju.  

5.1 Bertil – ämnesförståelse och syn på inre och yttre 

ramfaktorer 

Bertil är i 40-årsåldern och arbetar på ett gymnasium i Västerbotten. Han är 

utbildad som gymnasielärare i samhällskunskap, historia och geografi. Han 

har varit verksam som samhällskunskapslärare i 18 år och hans 

samhällskunskapsbehörighet för gymnasieskolan består av 90 

högskolepoäng i samhällskunskap samt en B-kurs på 30 hp i 

nationalekonomi.  Bertil menar att den kommande generationen behöver 

goda kunskaper i samhällskunskap för att kunna delta i det ekonomiska och 
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politiska livet. Brist på kunskaper riskerar att leda till att eleven lätt faller för 

propaganda, menar han. Samhällskunskapsundervisningen mest centrala 

uppgift är enligt Bertil att eleverna skaffar sig en kompetens så att de själva 

får inflytande över sitt liv. Bertil betonar att det är viktigt att eleverna tänker 

självständigt och att de har en förståelse för möjliga konsekvenser av olika 

handlingar. Det finns också inslag av den samhällsanalytiskt inriktade 

ämneskonceptionen i Bertils resonemang när han menar att alla elever 

behöver träning i att bilda sig åsikter på faktagrund och att eleverna även bör 

tränas i att konfronteras med andras insikter och åsikter. Bertil använder sig 

ofta av internet i sin undervisning och avsätter stort lektionsutrymme till 

diskussioner och källkritisk granskning av samhällsfrågor.244  

Också i intervjun med Bertil uttrycker han tydligt den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen, när han menar att 

samhällsmedborgarperspektivet borde förstärkas inom ämnet. Det finns 

också inslag av den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen i Bertils 

resonemang, när han menar att det är viktigt att eleverna förebereds till att 

bli goda samhällsmedborgare. Även om Bertil huvudsakligen ger uttryck för 

den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen så finns det således 

även inslag av både den samhällsanalytiska och den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen i hans resonemang.   

Bertil uppger att han är måttligt intresserad av klassfrågor och genusfrågor. 

Han tycker att han är ganska väl insatt i klassfrågorna medan han upplever 

att han är otillräckligt insatt i genusfrågorna och han säger sig vara både 

intresserad och väl bevandrad i frågor om politisk åskådning. Bertil tror att 

lärarens kunskaper och intresse kring klassfrågor kan påverka lärarens 

samhällskunskapsundervisning, kanske alltför mycket. Han inser att hans 

eget intresse för frågor om politisk åskådning möjligen påverkar både 

innehållet och de perspektiv han lägger på undervisningen. Bertil uppger 

också att hans klassbakgrund som han själv benämner som övre arbetarklass 

eller medelklass påverkar undervisningen eftersom att den påverkar både 

det stoffurval och de perspektiv som han lägger på sin undervisning. Han 

betonar i sin undervisning bland annat arbetsområdet kring 

arbetsmarknadens parter och betydelsen av det fackliga arbetet, ett val som 

han kopplar han samman med sin klassbakgrund.   

 

Jag är helt övertygad om att det påverkar både stoffurval och de perspektiv man 

lägger på sin undervisning. Jag betonar till exempel arbetsområdet kring 

arbetsmarknadens parter och betydelsen av det fackliga arbetet […]245 
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Bertil hävdar att lärarens kunskaper och intresse kring genusfrågor kan 

påverka undervisningen på ett positivt sätt, i och med att det i långa loppet 

kan påverka samhällsutvecklingen och leda till ett mer jämställt samhälle. 

Hans egen brist på kunskaper kring genusfrågan innebär att området ofta 

faller bort ur hans egen undervisning. Enligt Bertil så påverkar lärarens 

personliga intresse undervisningen mer än den könstillhörighet som läraren 

har. Han tror inte heller att hans egen könstillhörighet påverkar den 

undervisning han själv bedriver i samhällskunskap. Bertil antar emellertid 

att lärarens kunskaper och intresse kring frågor om politisk åskådning kan 

påverka undervisningen både på ett positivt och negativt sätt. Är man 

politiskt insatt, så kan man använda sina kunskaper för att ge illustrativa 

exempel tänker han. Han betonar dock att det kan ligga en fara i detta 

genom att läraren då kan ha en mer föreskrivande undervisning, där läraren 

propagerar för det ”rätta” resonemanget i politiska frågor. Han tror själv att 

hans kunskaper och intresse kring politisk åskådning, liksom hans egen 

politiska åskådning, påverkar undervisningen genom det medvetna 

stoffurval han gör och de perspektiv han anlägger. Bertil uttrycker att han är 

medveten om att hans politiska uppfattning kan påverka, men han vill 

poängtera att huvudregeln för en lärare ändå måste vara att försöka hålla sig 

opartisk i undervisningen vad avser politiska frågor.  

Bertil uppger att han med åren har förändrat sin 

samhällskunskapsundervisning och att han numera fokuserar på det som 

han anser vara ämnets kärna. Tidigare uppfattade han ämnet bredare, vilket 

ledde till att en stor mängd stoff skulle rymmas inom undervisningsramen. 

Bertil har tre samhällsorienterade ämnen i sin ämneskombination, vilket gör 

att han kan anlägga flera perspektiv på ett arbetsområde i samhällskunskap. 

Han betonar att han är mycket mån om att ta med det geografiska 

perspektivet eftersom att han tycker att det perspektivet borde förstärkas i 

samhällskunskapsämnet. Enligt Bertil påverkar både läroplanen och 

kursplanen hans samhällskunskapsundervisning. Han uppger emellertid att 

kursplanen är mer vägledande för honom där han under undervisningens 

gång studerar kursmålen ett antal gånger per år för att se att han är på rätt 

väg. Bertil hävdar dock att det finns en koppling mellan kursplanen i 

samhällskunskap och läroplanen och anger som exempel att man bland 

annat kan se det när det gäller demokratifrågan som behandlas i båda 

styrdokumenten.  

Enligt Bertil så har läroböckerna en stor påverkan på hans undervisning. 

Han hämtar oftast undervisningsrubrikerna därifrån. Bertil betonar också 

att läroböckernas rubriker fungerar som en inspirationskälla och som en ram 

                                                                                                                                               
 



 

103 
 

för hans undervisning i samhällskunskap. Även elevernas intressen styr 

Bertils samhällskunskapsundervisning i och med att vissa arbetsområden 

väljs i samråd utifrån de intressen eleverna har. Bertil anser att själva 

grundsyftet med samhällskunskapsämnet är att lyfta fram aktuella händelser 

i samhället. Han uppger att dessa samhällshändelser är vägledande för hans 

undervisning. Aktuella händelser tas upp som ett eget specifikt område men 

också alltid i samband med det arbetsområde de för tillfället arbetar med i 

samhällskunskapen.246 

5.2 Anna – ämnesförståelse och syn på inre och yttre 

ramfaktorer 

Anna valdes ut till intervju för att hon i delstudie ett tydligt representerade 

den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen. Anna är en lärare i 

20–30-årsåldern som arbetar på ett gymnasium i Västerbotten. Hon är 

utbildad som gymnasielärare i samhällskunskap och religion. Hon har varit 

verksam som samhällskunskapslärare i tre år och hennes 

samhällskunskapsbehörighet för gymnasieskolan består av 60 

högskolepoäng statsvetenskap, 30 hp i sociologi samt 30 hp i medie- och 

kommunikationsvetenskap. Enligt Anna är samhällskunskap ett viktigt 

skolämne för att eleverna ska kunna sätta sitt liv och sina framtidsdrömmar i 

ett större perspektiv. Samhällskunskapen kan hjälpa till så att eleverna kan 

bli fungerande samhällsmedborgare menar Anna. Enligt henne är det viktigt 

att eleverna har kunskap om sina möjligheter att påverka och att eleverna 

har en förståelse för att de formas av det samhälle de befinner sig i.  

Det finns också inslag av den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen i Annas resonemang när hon menar att det är viktigt att 

samhällskunskapen bidrar till att eleverna känner till hur samhället är 

uppbyggt och hur samhällets delar påverkar varandra. Hon uppger att det är 

viktigt att eleverna erhåller en förståelse för demokratins spelregler och för 

hur det svenska statsskicket fungerar. Det framkommer också att Anna 

arbetar med fyra stora block i samhällskunskapsundervisningen: politik, 

kultur, ekonomi samt media och kommunikation, där hon lägger störst 

tonvikt vid politik och ekonomi.247 I intervjun med Anna ger hon inte uttryck 

för den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen på ett lika tydligt 

sätt som i enkäten. Visserligen finns det inslag av denna ämneskonception 

när Anna menar att ifall eleverna är intresserade av att det ska byggas en ny 

skatehall där de bor, då fokuserar hon undervisningen på hur eleverna ska 
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kunna påverka ett kommunalt beslut så att ett sådant bygge ska kunna 

verkställas.  

Anna hävdar att hon är både intresserad och någorlunda insatt i klassfrågor. 

Hon tror att undervisningsinnehållet i hennes samhällskunskap påverkas av 

de kunskaper och intresse hon har kring dessa frågor. Hon tar upp 

klassfrågorna i undervisningen eftersom hon anser att de är så viktiga att 

belysa. Anna antar att hennes medelklassbakgrund påverkar 

samhällskunskapsundervisningen, då hon menar att hon är socialiserad på 

ett visst sätt, vilket lett till att vissa frågor är viktiga för henne att bedriva 

undervisning kring. För Anna har frågor som har med rättigheter, 

skyldigheter, demokrati, kultur och socialisation varit viktiga för henne 

under uppväxten vilket också påverkar hennes undervisningsinnehåll.  

Anna tror också att hennes kunskaper och intresse för genusfrågor påverkar 

hennes samhällskunskapsundervisning. Hon hävdar att hon kan ta upp 

dessa frågor i samhällskunskap både som enskilda lektioner, som ett separat 

område och/eller som ett avsnitt i ett arbetsområde under 

samhällskunskapen. Anna menar att genusfrågorna också kommer in ganska 

naturligt under arbetsområdet massmedia och kommunikation. Anna tror 

att hennes egen könstillhörighet påverkar undervisningen där hon berättar 

att hon betonar könsaspekterna som ett viktigt perspektiv i 

samhällskunskapskursen. Hon antar även att hennes egen könstillhörighet 

kan bidra till att eleverna vill lyfta upp genusfrågor till diskussion under 

lektionerna. Anna tror också att hennes samhällskunskapsundervisning 

påverkas av de kunskaper och intresse hon har kring frågor om politisk 

åskådning. Eftersom kursmålen är så vaga i samhällskunskap så uppger 

Anna att hon utan problem kan väva in frågorna om politisk åskådning i sitt 

undervisningsinnehåll. Hon påpekar dock att hon gör det på en 

grundläggande nivå eftersom att hon bedömer att hennes elever inte alltid är 

så teoretiskt skolade. Anna vet inte om samhällskunskapsämnets syfte 

påverkas av den politiska åskådning hon själv har. Samtidigt påstår hon att 

undervisningsinnehållet påverkas av detta genom att hon lyfter in frågor om 

exempelvis skatter eller välfärd. Hon uppger sig själv ha en socialliberal 

åskådning och därför är skattefrågor och välfärdsfrågor viktiga för henne. 

 

Jo till exempel att jag kanske lyfter vissa frågor.  Jo men till exempel det jag var inne 

på tidigare att igår pratade vi om välfärd och välfärdsfrågor och vad det är 

för någonting. Och då kom vi ju in på sådana här frågor, skattefrågor och 

välfärdsfrågor och vad det är för någonting och så kom vi in på den privata 
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välfärden. Så det är klart att då är man inne på de frågor som jag tycker är 

viktigt.248 

Anna tror absolut att yrkeserfarenheten påverkar undervisningen, och 

uppger att hon idag tänker mera på vad eleverna ska få ut av 

samhällskunskapskursen än vad hon gjorde när hon började arbeta som 

lärare. Hon menar att hon till en början var inne på en detaljnivå där hon 

avgränsade arbetsområdena för mycket. En lärare ser vad som fungerar i 

olika typer av grupper säger hon, och hon tror absolut att läraren förändrar 

sin samhällskunskapsundervisning utifrån dessa erfarenheter. Generellt tror 

hon att lärarens syfte med samhällskunskapsämnet kan förändras med de år 

som hon eller han varit aktiv. Anna förmodar likaså att lärarens 

ämneskombination kan ha en påverkan på den undervisning som bedrivs. 

Anna som har samhällskunskap och religion som sin ämneskombination 

tycker att det är väldigt intressant att diskutera kulturfrågor, etnicitet, 

segregation, integration, värderingsfrågor, etik och moral i både 

samhällskunskaps- och religionsundervisningen. Även fast hon har en 

religionskoppling till samhällskunskapsämnet så tror hon ändå att hon och 

hennes manliga samhällskunskapskollega med kombinationen 

samhällskunskap och historia har en samsyn kring vad syftet med 

samhällskunskap är. Hon antar emellertid att undervisningsinnehållet i viss 

mån kan skilja sig mellan henne och hennes manliga samhällskollega.  

Enligt Anna så är kursplanen väldigt styrande för hennes arbete som lärare. 

Eftersom hon har ett tjänstemannauppdrag att hålla en viss kurs, så är 

kursmålen mycket centrala för henne. Hon påpekar att det är viktigt att 

förstå att kursplanen är öppen för olika tolkningar och att hon som 

samhällskunskapslärare får lägga ned stor möda i detta tolkningsarbete. 

Enligt Anna är det också ganska lätt i samhällskunskapsundervisningen att 

hänvisa till läroplanen när det gäller fostran till demokratiska medborgare 

eftersom att det är så tydligt framskrivet i styrdokumentet. Läroböckerna 

styr bara till en viss grad Annas undervisning. Hon uppger att hon ibland 

kan titta på läroboken för att se hur författarna tänker kring kunskapsnivåer 

och lämpligt stoff. Hon kan ibland också ta med sig klassuppsättningar av 

läroböcker till lektionerna, men hennes elever jobbar till allra största delen 

med sina egna bärbara datorer och internet. Anna framhåller att hon 

försöker att utgå ifrån de intressen eleverna har när hon bedriver 

samhällskunskapsundervisning. Hon poängterar dock att detta kan vara 

svårt ibland eftersom eleverna ligger på så olika kunskapsnivåer när de 

kommer till hennes skola. Enligt Anna så påverkar aktuella 

samhällshändelser hennes undervisning eftersom hon medvetet väljer att ta 
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upp dessa till diskussion i klassen. Hon menar att hon har goda 

förutsättningar att göra det eftersom hon har så långa lektionspass i 

samhällskunskap. Trots att innehållet i undervisningen till viss del förändras 

på grund av aktuella samhällshändelser så betonar Anna att syftet med 

ämnet ändå ligger fast.249  

 

 

6 Sammanfattande analys 

De lärare som deltog i denna delstudie valdes ut på grund av att de i enkäten 

tydligt representerade de ämneskonceptioner som konstruerades i delstudie 

ett. I denna delstudie visar det sig att de ämneskonceptioner som lärarna gav 

uttryck för i enkäten även framkommer i hög grad när de intervjuas. Genom 

exemplen ovan kan förståelsen av samhällskunskapslärarnas 

ämnesförståelse fördjupas och konkretiseras. Det blir även tydligt i 

intervjuerna att lärarna i sina utsagor om sin undervisning vanligen 

uttrycker fler än en ämneskonception. I studien finns 

samhällskunskapslärare som ger uttryck för både två och tre olika 

ämneskonceptioner. Att lärarna ger uttryck för flera olika 

ämneskonceptioner kan tyda på att samhällskunskapsämnet i sig är öppet 

för många olika tolkningar. Det pekar samtidigt på att ämneskonceptionerna 

är konstruerade idealtyper som inte har sin exakta motsvarighet hos någon 

enskild samhällskunskapslärare.  I intervjuerna framkommer det tydligt att 

lärarna upplever att kursplanen i samhällskunskap inte har en detaljerad 

innehållsbeskrivning vilket öppnar upp möjligheterna för lärarna att styra 

ämnet i en för dem önskvärd riktning.  

Utifrån denna studie går det att konstatera att både inre och yttre 

ramfaktorer i varierande omfattning har betydelse för lärarna vad avser 

deras undervisning i ämnet. Flera av lärarna i studien uppger att deras 

klassbakgrund/klasstillhörighet påverkar både innehållet och de perspektiv 

som de lägger på sin samhällskunskapsundervisning. Enligt majoriteten av 

lärarna i studien påverkar också könstillhörigheten innehållet och de 

perspektiv som belyses i undervisningen i ämnet. De kvinnliga lärarna som 

ingick i studien betonar detta tydligt i intervjuerna.  De vill skapa ett 

utrymme för kvinnofrågor och genusfrågor i 

samhällskunskapsundervisningen. Lärarna i studien uppger också att deras 

egen politiska åskådning kan påverka deras undervisning. De menar 

samtidigt att det är en fara i detta och att de på olika sätt försöker att 

undvika att bli politiskt normerande. Hur länge man varit verksam som 
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lärare ser också ut att ha betydelse för lärarnas undervisning i ämnet. De 

flesta av lärarna i studien uppger att deras ämnesförståelse har förändrats 

med tiden. Vissa av dem menar att de numera är mer fokuserade på ett antal 

centrala arbetsområden jämfört med vad de var tidigare. Den utökade 

yrkeserfarenheten har också resulterat i en ökad flexibilitet vad gäller det 

undervisningsinnehåll som de lyfter in i undervisningen och de 

undervisningsmetoder som de använder sig av.  

Enligt de intervjuade lärarna påverkar ämneskombinationen också deras 

undervisning. De som har flera samhällsorienterande ämnen i sin 

ämneskombination hävdar att de har lättare att ge ett ämnesövergripande 

perspektiv på en samhällsfråga eller ett samhällsproblem i jämförelse med 

de lärare som har andra ämneskombinationer. Lärarna hävdar också att de 

olika perspektiven kan hjälpa till att fördjupa kunskaperna om samhället. De 

framhåller också att styrdokumenten har betydelse för undervisningen i 

ämnet. Flera av dem påpekar dock att det framförallt är kursplanen som de 

tar hänsyn till. När de skriver betygskriterier till olika arbetsområden och 

när de planerar undervisningen är det framförallt kursplanen som de utgår 

ifrån.  

Innan jag redogör för hur lärarna ser på betydelsen av läroböcker vill jag 

peka på att tidigare forskning visat att läroboken är det mest använda 

läromedlet i svenska skolor.250 Läroböckerna har enligt lärarna i den här 

studien däremot inte så stor betydelse för deras undervisning. Detta kan 

eventuellt bero på ämnets karaktär och att läroböckerna blir så fort 

föråldrade i detta ämne. I intervjuerna kan man få intrycket av att det finns 

en vedertagen norm bland de intervjuade lärarna att se ner på läroböcker i 

samhällskunskap och att det är mycket mera accepterat att använda sig av 

andra läromedel. Ifall lärarnas utsagor om läroböckernas betydelse stämmer 

eller inte kan dock ifrågasättas. När jag till exempel ställde frågan till Helena 

om läroboken påverkar hennes samhällskunskapsundervisning, så sa hon till 

en början nej. Men under den fortsatta diskussionen så framkommer det 

ändå att läroboken får utrymme under vissa arbetsområden. Vid en 

följdfråga från mig om läroboken används under några specifika 

arbetsområden, så svarar Helena följande: 

 

Ja egentligen i statsskick, alltså jag höll på att säga att det är bara då vi egentligen 

använder bok, ja lite under samhällsekonomin, kan den också vara bra. Statsskick 

och samhällsekonomi […]251 

                                                             
250 Sture Långström, Ungdomar tycker om historia och politik–en studie i pedagogiskt arbete (Umeå: 

Umeå Universitet, 2001), s. 188, Niklas Ammert, ”Att spegla världen. Läromedelsstudier i teori och praktik”. 

Om läroböcker och studiet av dem, Niklas Ammert (red.) (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 25ff. 
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Det framkommer alltså i intervjun att Helena låter eleverna använda sig av 

läroboken när det gäller de specifika arbetsområdena Sveriges statsskick och 

samhällsekonomi. Även Filippa som i intervjun uppger att läroboken har så 

många brister, medger likväl att hon använder sig av läroboken. 

 

Ja, antingen som där du kan få idéer om moment eller som ett förtydligande av ett 

innehåll.252  

Även om båda dessa lärare riktar ganska skarp kritik mot läroboken under 

intervjuerna så visar det sig likafullt att de utnyttjar läroboken på olika sätt. 

Två av de övriga lärarna i intervjustudien uppger också att deras 

undervisningsupplägg påverkas av de rubriker som läroböckerna har. Det 

intressanta i detta sammanhang är att den ena menar att detta inte har en så 

stor betydelse för dennes undervisning medan den andre hävdar motsatsen. 

Intrycket man får av dessa intervjuer är att läroböckerna ändå har en större 

betydelse för undervisningen i ämnet än vad lärarna direkt uppger. Lärarna i 

studien betonar också att aktuella samhällshändelser har betydelse för deras 

undervisning i samhällskunskap. Flera av dem menar att ett planerat 

arbetsområde i vissa fall kan utgå till förmån för en aktuell händelse, medan 

det i andra fall kan innebära att en aktuell händelse på olika sätt påverkar 

det innehåll som sedan tidigare är planerat. Några av lärarna i studien 

uttrycker också en önskan om att dessa aktualiteter fick ta mer plats i deras 

undervisning än vad de gör för tillfället.  

Att samhällskunskapsämnet bör innehålla kopplingar till aktuella händelser 

stöds av forskare som Sture Långström och Arja Virta, vilka menar att 

samhällskunskapsämnet i hög grad bör centreras kring aktuella 

samhällshändelser. Långström och Virta menar att det är viktigt att lärarna 

följer med i vad som händer och de samhällsförändringar som sker så att de 

kan lyfta in dessa händelser eller förändringar i sin undervisning.253 Lärarna 

i studien ger uttryck för en sådan ambition. Ett antal forskare menar också 

att det är viktigt att läraren utgår ifrån elevens livsvärld och elevens behov 

när hon eller han bedriver samhällskunskapsundervisning.254 De hävdar att 

det är viktigt att samhällskunskapsläraren lär känna sina elever så att de kan 

relatera ämnet till de intressen och behov som eleverna har. Att lärarna i 

delstudien lägger stor vikt vid elevernas intressen och behov när det gäller 

                                                             
252 Intervju, Filippa, 100218 
253 Sture Långström och Arja Virta, Samhällskunskapsdidaktik–utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande, s. 14ff. 
254 Sture Långström och Arja Virta, Samhällskunskapsdidaktik–utbildning i demokrati och 

samhällsvetenskapligt tänkande, s. 14ff, Rolf Th Tønnessen och Marianne Tønnessen, Demokratisk 

dannelse-fagdidaktikk i samfunnskunskap, s. 14ff. 
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deras undervisning i samhällskunskap framkommer också tydligt i 

intervjuerna.  

Sammantaget visar denna delstudie att lärarna själva anser att de studerade 

inre och yttre ramfaktorerna i varierande omfattning har betydelse för deras 

undervisning i ämnet samhällskunskap. Att inre och yttre ramfaktorer har 

betydelse för undervisningen i olika ämnen har också framkommit i tidigare 

forskning inom historiedidaktik, svenskdidaktik samt inom 

läroplansteoretisk forskning.255  

I delstudien går det att spåra vissa relationer mellan de ämneskonceptioner 

som lärarna representerar och deras syn på vissa specifika inre och yttre 

ramfaktorers betydelse för undervisningen i ämnet.  

  

                                                             
255 Ronald W Evans, “Educational ideologies and the teaching of history”, s. 171f, Mikael Berg, 

Historielärares historier-ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia (Karlstad: 

Karlstad Universitet, 2010), s. 21f, Tomas Nygren, Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och 

undervisningsstrategier (Umeå: Umeå Universitet, 2010), s. 82f, Edmund Knutas, Mellan retorik och 

praktik: en ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares 

svenskundervisning efter gymnasiereformen (Falun: Högskolan Dalarna, 2008), s. 85ff , Katarina Schöler, 

Kurskonstruktörer i ett målstyrt system-en studie av hur två lärare planerar en gymnasiekurs i historia 

(Karlstad: Karlstad Universitet, 2012), s. 132ff, Ulf  P, Lundgren, Att organisera omvärlden. En introduktion 

till läroplansteori (Stockholm: Liber, 1979), s. 231ff. 
 

 



 

110 
 

Tabell 7. Relationen mellan lärare som representerar viss ämneskonception 

och den betydelse de tillmäter inre och yttre ramfaktorers betydelse för deras 

undervisning i samhällskunskap.  

 

 Inre ramfaktorer som lärare 

bedömer har betydelse för deras 

undervisning i samhällskunskap 

Yttre ramfaktorer som 

lärare bedömer har 

betydelse för deras under-

visning i samhällskunskap 

Lärare som 

representerar 

viss ämnes-

konception 

Klass Kön  

 

Pol. 

åsk 

Yrkes- 

erf. 

Ämnes 

komb 

 

Styr 

dok  

Läro 

bok 

Intr

& 

beh 

Akt 

händ 

Fakta- och 

begrepp 

     X     X   X 

Värdegrund  X   X  X            X   X   X 

Samhällsanalys    X  X     X    X    X   X 

Medborgar-

färdighet 

 X     X     X   X   X   X 

I tabellen ovan markeras exempellärarnas syn på vissa specifika inre och 

yttre ramfaktorers betydelse för deras undervisning i samhällskunskap med 

ett kryss. Det finns några relationer som kan synliggöras med denna tabell. 

Samtliga lärare, oavsett vilken ämneskonception som de huvudsakligen ger 

uttryck för, uppger att yttre ramfaktorer som elevernas intressen och behov 

samt aktuella händelser är av betydelse för deras undervisning. Det motsatta 

förhållandet gäller däremot läroboken som enligt lärarna inte har någon 

betydelse för deras undervisning i ämnet samhällskunskap. Ifall lärarnas 

utsagor om detta stämmer eller inte kan dock som tidigare nämnts 

ifrågasättas. Studerar vi sedan respektive ämneskonception för sig så finner 

man att de lärare som ger uttryck för den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen uppger att de antar att undervisningen i ämnet kan 

påverkas av inre ramfaktorer som den klass- och könstillhörighet de har. De 

tänker också att deras politiska åskådning kan påverka deras undervisning 

och hanterar det genom att uppmana eleverna att granska dem kritiskt.  

De flesta yttre ramfaktorerna uppges också ha betydelse för dessa lärares 

undervisning. De uttrycker bland annat att de lägger vikt vid 

styrdokumenten när de skall genomföra sin undervisning, även om den ena 

läraren påpekar att han ser vissa brister i kursplanen. Elevernas intressen, 

behov samt aktuella samhällshändelser är också centrala faktorer som dessa 
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lärare tar hänsyn till i sin undervisning. De hävdar dock att de inte lägger så 

stor vikt vid läroboken utan att de istället använder sig av andra 

informationskällor när de bedriver undervisning i samhällskunskap.  

De lärare som i studien ger uttryck för den samhällsanalytiskt inriktade 

ämneskonceptionen hävdar att de är medvetna om att deras könstillhörighet 

och politiska åskådning kan påverka undervisningen i ämnet. De menar 

också att deras yrkeserfarenhet har lett till att de idag tar större hänsyn till 

de samhällsförändringar som sker, den förändrade ämnessyn som de har fått 

och/eller de intressen och behov som eleverna har när de bedriver 

undervisning i samhällskunskap. Dessa lärare hävdar också att deras 

ämneskombination har stor betydelse för deras undervisning i ämnet, 

eftersom de kan integrera sina undervisningsämnen med varandra. Enligt 

dessa lärare får inte läroböckerna så stor påverkan på deras undervisning; 

deras elever använder sig till största delen istället av egna bärbara datorer 

för att söka information och få kunskap. Dessa lärare hävdar slutligen att 

elevintresset, elevernas behov samt aktuella samhällshändelser är centrala 

yttre ramfaktorer som de tar hänsyn till vilket därmed påverkar deras 

undervisning i samhällskunskap på olika sätt.  

De lärare som i studien ger uttryck för den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen uppger att de är medvetna om att deras klasstillhörighet 

påverkar deras undervisning avseende val av innehåll och perspektiv. De är 

ense om att innehåll och perspektivval kan påverkas av den politiska 

åskådning de har. De påpekar också att deras ämneskombination påverkar 

undervisningen eftersom de kan integrera sina undervisningsämnen med 

varandra, vilket enligt lärarna ger förutsättningar till ett bättre 

helhetsperspektiv. Båda lärarna betonar även styrdokumentens betydelse 

även om de lägger större vikt vid kursplanen än vid läroplanen när de 

planerar och genomför sin undervisning. Arbetsområden som intresserar 

eleverna och aktuella samhällshändelser är också yttre ramfaktorer som 

dessa lärare hävdar att de tar hänsyn till när de planerar och genomför sin 

undervisning.   

De som utmärker sig i studien är de lärare som ger uttryck för den fakta- och 

begreppsinriktade ämneskonceptionen. De skiljer sig ganska mycket åt vad 

avser deras syn på de inre ramfaktorernas betydelse för undervisningen i 

ämnet. Dessa lärare har dock en gemensam syn vad gäller yrkeserfarenhet, 

där de är ense om att yrkeserfarenheten har betydelse och att de med tiden 

blivit tryggare i sin lärarroll och samtidigt mer flexibla när det gäller 

undervisningens innehåll. Båda lärarna lägger också vikt vid yttre 

ramfaktorer som elevernas intressen och aktuella samhällshändelser när de 

planerar och genomför sin undervisning i ämnet samhällskunskap.   



 

112 
 

De lärare som i studien huvudsakligen ger uttryck för den 

värdegrundsinriktade, den samhällsanalytiskt inriktade eller den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen har alltså en likartad syn 

på de flesta av de inre och yttre ramfaktorernas betydelse för deras 

undervisning i ämnet samhällskunskap. De lärare som avviker från detta, 

framförallt i synen vad gäller de inre ramfaktorernas betydelse, är de som 

huvudsakligen omfattar en fakta- och begreppsinriktad ämneskonception. 

Utifrån denna studies resultat kan man dra slutsatsen att det finns vissa 

relationer mellan ämneskonception och syn på inre och yttre ramfaktorers 

betydelse för samhällskunskapsundervisningen. I delstudien framkommer 

även att det finns vissa relationer mellan de ämneskonceptioner som lärarna 

representerar och deras individuella bakgrund (se tabell nedan). Den 

individuella bakgrunden baseras i denna studie på inre ramfaktorer som 

klasstillhörighet, könstillhörighet, politisk åskådning, yrkeserfarenhet och 

den ämneskombination som läraren har.  

 

 

Tabell 8. Relationen mellan lärare som representerar en viss 

ämneskonception och deras individuella bakgrund när det gäller klass, kön, 

politisk åskådning, yrkeserfarenhet och ämneskombination 
      

 Lärarnas individuella bakgrund när det gäller klass, kön, 

politisk åskådning, yrkeserfarenhet och ämneskombination 

Lärare som 

representerar 

viss ämnes-

konception  

 

Klass Kön  

 

Politisk 

åskådning 

Yrkeserfarenhet Ämnes 

kombination 

Fakta- och 

begrepp  

          X        X             

Värdegrund 

   ( X )      X      ( X )       X 

Samhällsanalys 

    ( X )           X 

Medborgar-

färdighet                     

I tabellen ovan markeras de individuella bakgrundsfaktorer som 

exempellärarna har gemensamt med ett kryss. De lärare som ger uttryck för 

den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen har arbetat tio år som 

lärare och de har båda en annan yrkesbakgrund bakom sig innan de 

omskolade sig till lärare. Dessa lärare har även en liberal politisk åskådning, 
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där den ene är mer liberal medan den andre ligger närmare 

socialliberalismen.  

De lärare som ger uttryck för den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen 

har arbetat ungefär lika länge som samhällskunskapslärare (åtta respektive 

14 år) och de har likartade ämneskombinationer. Det är svårt att säga ifall 

lärarnas kön får en direkt påverkan på deras undervisning men båda dessa 

lärare uppger att de lägger stor vikt vid genusfrågor. De har båda en 

socialliberal åskådning och de har samma undervisningsstrategi som går ut 

på att deras elever får i uppdrag att granska dem kritiskt så att de bedriver 

saklig och objektiv samhällskunskapsundervisning. De lärare som ger 

uttryck för den samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen har även de 

likartade ämneskombinationer. Som ovan nämnts är det svårt att fastslå ifall 

lärarnas kön får en direkt påverkan på deras undervisning men man kan 

konstatera att båda dessa lärare framhåller att de lyfter upp genusfrågorna 

explicit under samhällskunskapsämnets olika arbetsområden.   

De lärare som slutligen ger uttryck för den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen har däremot inte några indviduella bakgrundsfaktorer 

gemensamt. Sammantaget så finns det en del bakgrundsfaktorer gemensamt 

mellan de lärare som antingen ger uttryck för den fakta- och 

begreppsinriktade, den värdegrundsinriktade eller den samhällsanalytiskt 

inriktade ämneskonceptionen. Detta skall jämföras med de lärare som ger 

uttryck för den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen, där 

sådana gemensamma individuella bakgrundsfaktorer saknas.  

Delstudiens resultat stärker Ronald W Ewans och Caroline Libergs tankar 

kring att lärarens personliga bakgrund formar deras förståelse av det ämne 

som de undervisar i och att det är viktigt att ta hänsyn till detta när man vill 

förstå en lärares avsedda eller planerade undervisning.256 Med tanke på att 

det i denna delstudie endast är två lärare som ger uttryck för en specifik 

ämneskonception så går det dock inte utifrån detta resultat att dra några helt 

säkra slutsatser om relationen mellan lärarnas individuella bakgrund och de 

ämneskonceptioner de ger uttryck för. Jag kommer emellertid att 

återkomma till denna fråga i den övergripande analysen och diskussionen 

där jag utifrån delstudiernas sammantagna resultat kommer att diskutera 

frågan vidare. 

  

                                                             
256 Ronald W Evans, “Educational ideologies and the teaching of history”, s. 171f , Caroline Liberg. ”skolan är 

fattig!–att utforska utbildningsverksamheters innehåll ”, s. 182. 
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IV. ÄMNESKONCEPTIONER I PROV  
OCH EXAMINATIONER – DELSTUDIE 
TRE 
 

I detta kapitel redovisas resultaten från delstudie tre som undersökt hur de 

olika ämneskonceptionerna kommer till uttryck i bedömningsunderlag. I 

denna delstudie undersöker jag innehåll i ett antal skriftliga prov och övriga 

examinationer och vilka kognitiva färdigheter som i uppgifterna erfordras 

från elevernas sida. Jag har också studerat hur lärarna i sina 

bedömningskriterier graderar bedömningsunderlagens svårighetsgrad. Detta 

relateras till de fyra ämneskonceptionerna som jag tidigare konstruerat. Jag 

analyserar också de eftersökta kognitiva färdigheterna till Blooms reviderade 

taxonomi. Innan själva resultatredovisningen beskrivs studiens upplägg och 

genomförande.  

 

 

1 Delstudiens upplägg och genomförande 

1.1 Tillvägagångssätt 

Det är bedömningsunderlag från de intervjuade samhällskunskapslärarna 

som ingår i denna studie. De lärare jag skulle intervjua ombads att till 

intervjutillfället ta med sig två skriftliga prov och två övriga examinationer 

som de använder i kursen Samhällskunskap A. De övriga instruktionerna 

som de fick av mig var att proven och examinationsuppgifterna skulle vara 

sådana som de själva konstruerat, som de var nöjda med som 

bedömningsverktyg och som de använde sig av under kursen 

Samhällskunskap A.257 Lärarna har själva fått avgöra vilka 

bedömningsunderlag som är skriftliga prov respektive övriga examinationer. 

Som tidigare framkommit var kursen Samhällskunskap A vid studietillfället 

en kärnämneskurs om 100 poäng, vilket innebar att den lästes av alla elever 

oberoende av vilket gymnasieprogram de studerade på. När det gäller antalet 

examinationer och vilka former dessa skulle ha under denna kurs, så fanns 

det inga direktiv om detta i styrdokumenten. Detta innebar att olika 

samhällskunskapslärare kunde använda sig av ett valfritt antal 

bedömningsunderlag. Det innebar också att samhällskunskapslärare hade 

stor frihet att examinera sina elever med olika former av 

bedömningsunderlag. Med detta i åtanke ville jag inte att 

                                                             
257 En av de övriga examinationerna som jag fick in är dock uppenbart inte konstruerat av läraren eftersom 

den är tagen från en bok och webb bok för Samhällskunskap A. 
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samhällskunskapslärarna skulle ta med sig alla sina skriftliga prov och 

examinationer för kursen Samhällskunskap A, utan att de verkligen skulle 

välja ut de skrifliga prov och övriga examinationer som de själva betraktade 

som bra bedömningsverktyg. Man kan tänka sig att de då också, åtminstone i 

någon mån, väljer ut bedömningsunderlag som fångar vad de anser vara 

ämnets kärna, vilket säger något om vad de bedömer och därmed vad de 

anser vara viktigt i den undervisning som de bedriver. Jag valde att 

uttryckligen be om de två kategorierna skriftliga prov och övriga 

examinationer för att se ifall det finns en skillnad mellan dessa 

bedömningsunderlag vad avser vilket innehåll som betonas. Jag ville också 

se om dessa bedömningsunderlag kräver olika kognitiva färdigheter hos 

eleverna.     

Sju av de åtta samhällskunskapslärarna tog med sig de efterfrågade 

underlagen till intervjutillfället. Den åttonde läraren lovade i efterhand att 

skicka in dessa, men trots ett antal påminnelser kom aldrig 

bedömningsunderlagen in. Det är således fyra kvinnliga och tre manliga 

samhällskunskapslärares prov och examinationer som ingår i denna 

delstudie. Tre av de lärare som lämnat in bedömningsunderlag kommer från 

Norrbottens län medan fyra lärare kommer från Västerbottens län.258 Dessa 

har varit yrkesverksamma under olika lång tid och de arbetar på 

gymnasieskolor som drivs på skilda sätt.259 Gymnasieskolorna är även av 

olika storlek och de har olika programutbud. Totalt fick jag in 28 dokument i 

form av 13 skriftliga prov och 15 övriga examinationer.260 Dessa är 

varierande till sin karaktär bland annat vad gäller hur många frågor som 

ingår, vilket innehåll som fokuseras, hur frågorna är konstruerade samt hur 

bedömningskriterierna är utformade.  

Med skriftliga prov avses här ett verktyg för bedömning av elevernas 

kunskaper i något arbetsområde i samhällskunskapsämnet. Skriftliga prov 

består av ett antal skriftliga frågor som är desamma för samtliga elever i en 

grupp eller en klass, vilka vanligen examineras samtidigt individuellt i ett 

klassrum eller i en avskild lokal. Också informanterna lade denna innebörd i 

termen. De insamlade skriftliga proven omfattar mellan sju och 17 enskilda 

frågor. Proven behandlar olika arbetsområden som bland annat politikens 

grunder och sveriges statsskick, samhällsekonomi, brott och straff, 

                                                             
258 Den åttonde läraren som inte lämnade in några prov och övriga examinationer var en manlig 

samhällskunskapslärare från Västerbottens län.  
259 Två av dessa lärare, en kvinna och en man arbetar på olika friskolor i Västerbottens län.  
260 Jag hade begärt in två skriftliga prov och två övriga examinationer från varje lärare. När jag sedan 

började analysera dessa dokument fann jag endast 13 skriftliga prov (där det uttryckligen stod på uppgiften 

att det var ett prov) istället för 14. De övriga examinationerna var däremot 15 till antalet. Detta innebär kanske 

att en av de övriga examinationerna har använts som ett skrifligt prov av läraren som konstruerat det. Jag har 

dock inte kunnat identifiera detta prov, vilket lett till att jag har kategoriserat detta som en övrig examination. 
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demokrati och diktatur, internationell ekonomi, kommunikation och 

Sveriges styrning. Frågorna är konstruerade på olika sätt, där det bland 

annat förekommer definitionsfrågor, beskrivande frågor, förklarande frågor, 

analyserande frågor och diskuterande frågor. Formerna för bedömning av 

dessa skriftliga prov skiljer sig åt. Vissa av proven har frågor som graderas 

utifrån betygen godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd medan andra 

graderas utifrån hur många rätta svar som eleven samlar ihop totalt på det 

skriftliga provet. Ett av de skriftliga proven har bifogade kriterier där det 

beskrivs vilken kunskapsnivå som krävs av eleven för att erhålla ett visst 

betyg på det enskilda provet.  

De övriga examinationerna är mer varierade i sina upplägg. Flera är mer av 

”uppgiftskaraktär” vilket innebär att det är svårt att ange hur många 

specifika frågor varje examination innehåller. Vissa av dessa övriga 

examinationer består av en längre redogörande uppgift medan andra 

innehåller frågor liknande de som finns i de skriftliga proven. De övriga 

examinationerna består till stor del av grupparbeten, som skall lösas i 

grupper av varierande storlek. Dessa är också mer varierande till sitt innehåll 

jämfört med de skriftliga proven. Rubrikerna på de övriga examinationerna 

är bland annat: Massmedia och kommunikation, Makt och demokrati, Makt 

och vanmakt, Konflikter i världen och När oljan tar slut. I de övriga 

examinationerna jämfört med de skriftliga proven är det en större bredd vad 

gäller frågornas konstruktion samt fler som innehåller kriterier där olika 

betygsnivåer finns framskrivna.  

1.2 Metodiska överväganden 

De insamlade bedömningsunderlagen bestod alltså av 13 skriftliga prov och 

15 övriga examinationer. Vid mottagandet av bedömningsunderlagen lades 

de omedelbart undan för att avidentifieras och anonymiseras. Sedan har en 

innehållsanalys gjorts där frågornas och uppgifternas innehåll och de 

kognitiva färdigheter som erfordras från elevernas sida har tolkats i relation 

till de fyra ämneskonceptionerna som jag konstruerat i delstudie ett: den 

fakta och begreppsinriktade, den värdegrundsinriktade, den 

samhällsanalytiskt inriktade och den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen. Det är frågornas eller uppgifternas specifika innehåll 

och de kognitiva färdigheter som erfordras av eleven som avgjort om de 

representerar den ena eller den andra ämneskonceptionen. 

Bedömningsunderlagen har analyserats, dels med fokus på de enskilda 

frågorna och dels med fokus på provet/examinationen i sin helhet.261 

                                                             
261 Kristina Boréus och Göran Bergström, ”Innehållsanalys”, s. 43ff , Monica Dalen, Intervju som metod, s. 

65ff. 
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Därmed kan man urskilja vilken ämneskonception som är mest 

framträdande på frågenivå och i bedömningsunderlagen som helhet. I 

samband med detta analyseras även hur kunskapsdjupet i underlagen är 

graderat i betygsnivåer. De olika ämneskonceptionerna relateras till 

bedömningsunderlagens nivåer för betygen godkänt, väl godkänt och mycket 

väl godkänt. Därmed kan man se ifall olika ämneskonceptioner har en 

koppling till specifika betygsnivåer. Underlagen diskuteras även med 

utgångspunkt i Blooms reviderade taxonomi. De frågor eller uppgifter som 

finns löpande i resultatavsnittet är ordagrant återgivna av de lärare som 

konstruerat examinationsuppgifterna. Dessa citat finns dels med för att 

konkretisera resonemangen och dels för att öka studiens trovärdighet.262 Det 

är viktigt att betona att jag i denna delstudie inte kopplar ihop enskilda 

lärare och deras specifika prov och examinationer med någon specifik 

ämneskonception. Ifall detta gjordes skulle det nämligen bli svårt att 

garantera lärarna anomymitet.  

 

 

2 Skriftliga prov 

Med skriftliga prov menar både jag och informanterna som tidigare nämnts 

verktyg för bedömning av elevernas kunskaper. Skriftliga prov består av ett 

antal frågor som är desamma för samtliga elever i en grupp eller en klass, 

vilket vanligtvis examineras samtidigt i ett klassrum eller i en avskild lokal. 

Jag erhöll 13 skriftliga prov av lärarna, av dessa prov var sex stycken 

relaterade till ekonomi, fyra till statskunskap, två till juridik samt ett till 

medie- och kommunikation. Majoriteten av de skriftliga proven hade 

betoning på statskunskap och ekonomi med fokus på arbetsområdena 

svenskt statsskick och samhällsekonomi. Det är intressant att denna 

dominans finns med tanke på att kursplanen i Samhällskunskap A inte 

specifikt lägger betoningen på dessa arbetsområden.  

2.1 Enskilda frågor  

De skriftliga proven i denna studie varierar vad gäller hur många frågor varje 

prov omfattar. Karaktären på frågorna i respektive prov är också olikartad 

där vissa frågor är av mer beskrivande karaktär medan andra är av mer 

analyserande art. I föreliggande studie har jag valt att både studera enskilda 

frågor samt proven i sin helhet. När det gäller de enskilda frågorna har jag 

undersökt vilket innehåll det handlar om samt vilken kognitiv färdighet som 

                                                             
262 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 147ff, Jane Ritchie  and Jane Lewis, “Generalizing 

from Qualitative Research”, s. 270ff. 
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krävs för att den enskilda frågan skall kunna besvaras av eleven. Med detta 

som grund har jag kategoriserat de enskilda frågorna i förhållande till 

ämneskonceptionerna.  

2.1.1 Fakta- och begreppsinriktade frågor 

Fakta- och begreppsinriktade frågor i de skriftliga proven utgörs av sådana 

där eleven till största delen förväntas besvara frågorna antingen genom att 

kunna ange, definiera eller beskriva grundläggande begrepp inom skolämnet 

samhällskunskap, så som i följande fråga: 

 

Vad är BNP?263  

Frågan om BNP ovan är fakta- och begreppsinriktad till sin karaktär i och 

med att eleven ska känna till det ekonomiska begreppet 

bruttonationalprodukt. I denna fråga är det BNP-begreppet i sig självt som 

ligger i fokus, där läraren har konstruerat en fråga som syftar till att eleven 

ska ange, definiera eller beskriva detta begrepp. Kan inte eleven detta så kan 

han eller hon inte heller besvara frågan.   

 

Vilka tre produktionsfaktorer brukar man tala om?264   

Frågan ovan är även den fakta- och begreppsinriktad till sin karaktär genom 

dess betoning på att kunna räkna upp och ange tre produktionsfaktorer som 

existerar i ett samhälles ekonomiska system. Det krävs av eleven att hon eller 

han erinrar sig begreppen och att de skrivs ut på ett korrekt sätt på det 

skriftliga provet för att frågan skall betraktas som rätt besvarad. 

 

Vilka uppgifter har Riksdagen?265  

Frågan ovan är också fakta- och begreppsinriktad till sin karaktär eftersom 

den handlar om att känna till vilka uppgifter som den svenska riksdagen har. 

Det handlar inte här om någon analys utan här vill provkonstruktören att 

eleven ska ange och kanske beskriva riksdagens uppgifter. Frågan kräver 

alltså att eleven kan räkna upp och beskriva ett antal uppgifter. Även i frågan 

nedan om det svenska statsskicket förväntas det att eleven förstår de 

politiska begreppen proposition och motion och att eleven utifrån denna 

förståelse sedan kan beskriva skillnaderna mellan begreppen. 

 

                                                             
263 Exempel från prov nr 12 
264 Exempel från prov nr 25 
265 Exempel från prov nr 20 
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Vad är det för skillnad mellan en proposition och en motion?266  

Frågeställningarna ovan berör kunskapsområdena samhällsekonomi och 

svenskt statsskick. Oavsett om frågorna handlar om svenskt statsskick eller 

samhällsekonomi så är det faktainnehållet eller begreppen som är i fokus. 

För att eleven skall kunna ange, definiera eller beskriva dessa fakta eller 

dessa begrepp så krävs det av eleven att hon eller han har tillägnat sig 

centrala ekonomiska och politiska begrepp i skolämnet samhällskunskap. 

Dessa enskilda frågor speglar alltså den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen.  

2.1.2 Värdegrundsinriktade frågor      

Det finns ingen enskild fråga bland de skriftliga proven som går att 

kategorisera som värdegrundsinriktad. I en värdegrundsinriktad 

ämneskonception är syftet med de enskilda frågorna att införliva värden som 

solidaritet, jämställdhet och rättvisa och dylikt hos de enskilda eleverna. 

Ingen fråga i undersökningen har denna karaktär.  

2.1.3 Samhällsanalytiskt inriktade frågor 

Det finns enskilda frågor inom de skriftliga proven där det förväntas att 

eleven tillägnar sig annat än fakta, begrepp eller värden. Detta speglas i 

frågorna som är mera av analyserande karaktär, där det krävs att eleven 

bland annat kan förklara syftet bakom till exempel ett samhällssystem eller 

en samhällsinstitution och att de kan analysera dess konsekvenser för 

samhället och människorna. Frågan nedan är ett exempel på en sådan 

samhällsanalytiskt inriktad frågeställning.  

 

Under de två veckor som du och din familj var på semester i USA lärde du känna en 

jämnårig amerikan. Ni har haft fortsatt kontakt genom brevskrivande. I ett av alla 

dessa brev inleder din brevkompis med följande uppmaning: ”Explain the meaning 

with having so high taxes as you have in Sweden”! Försök att besvara uppmaningen 

(på svenska) genom att argumentera kring det höga svenska skattetrycket.267   

För att eleven skall kunna besvara den amerikanska brevkompisens fråga 

krävs för det första att eleven förklarar det svenska skattesystemets funktion 

och att denne utifrån detta argumenterar kring det höga svenska 

skattetrycket.  För att lyckas med denna argumentation måste eleven kunna 

förklara hur det svenska skattesystemet fungerar i praktiken och vad olika 

                                                             
266 Exempel från prov nr 18 
267 Exempel från prov nr 22 
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skattesatser kan ge för olika effekter på olika nivåer. Det är svårt att veta vad 

det konkreta svaret förväntas vara i det skriftliga provet, men tänkbart är att 

eleven skall kunna analysera olika skattenivåers betydelse både på 

individnivå och samhällsnivå. Det är viktigt att lägga märka till att eleven 

inte förväntas argumentera ”för” utan ”kring” det höga svenska skattetrycket. 

Detta innebär att eleven inte behöver ta ställning själv, alternativt har full 

frihet att ta ställning för eller mot det skattetryck som idag existerar i 

Sverige. Det verkar vara kvaliteten i analysen som ligger i fokus i denna 

frågeställning. Också i frågan nedan krävs det en analys från elevens sida.  

 

Resonera kring hur det svenska valsystemet är uppbyggt och fungerar. Analysera 

sedan vårt svenska valsystem ur ett demokratiperspektiv. Finns det odemokratiska 

inslag i vårt valsystem? Finns de demokratiaspekter som vårt valsystem förbiser 

eller rent av motverkar?268  

I frågan krävs det både kunskap om fakta och begrepp samt en analys. Det 

krävs att eleven har fakta och begreppskunskaper om hur det svenska 

valsystemet är uppbyggt och fungerar. Men det räcker inte med detta utan 

eleven måste också kunna göra en analys över hur demokratiskt vårt 

valsystem är och ifall det har brister så skall dessa beskrivas av eleven.  

Frågan nedan från ett skriftligt samhällsekonomiprov är också av 

samhällsanalytisk karaktär. 

 

Skatterna i Sverige diskuteras ofta. Varför betalar vi skatt och vad går det till? Vad 

skulle hända om skatten på löner, alkohol och bensin sänktes? Titta på både individ- 

och samhällsnivå!269  

I denna fråga krävs det att eleven förklarar hur det svenska skattesystemet 

fungerar. Eleven måste också kunna förklara vad som händer ifall 

skattesatsen förändras. Detta skall kunna analyseras utifrån olika perspektiv 

där effekterna både på den enskilda människan och för samhället i stort skall 

kunna förklaras. I frågorna ovan krävs det visserligen kunskap om fakta och 

begrepp, men dessa frågor har även en ytterligare dimension där det bland 

annat krävs förklaring och analys från elevens sida. Dessa enskilda 

frågeställningar speglar den samhällsanalytiska ämneskonceptionen där 

målet är att förklara och analysera samhällsföreteelser och samhällsfrågor.  

                                                             
268 Exempel från prov nr 17 
269 Exempel från prov nr 28 
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2.1.4 Medborgarfärdighetsinriktade frågor 

Bland de skriftliga proven i studien finns det flera exempel på 

medborgarfärdighetsinriktade frågor, som syftar till att eleven skall använda 

ett redskap till att vara eller bli en aktiv deltagare i samhället. Dessa redskap 

kan handla om att eleven skall skaffa sig en färdighet i att ta ställning och 

argumentera för eller mot en samhällsfråga eller ett samhällsproblem utifrån 

sina egna åsikter samt aktivt agera i samhället på olika sätt. Frågan nedan 

som behandlar det svenska statsskicket har denna karaktär. 

 

Nu vet du hur det går till när vi röstar och fattar politiska beslut i Sverige. Tycker du 

att det kunde göras på något annat sätt? Skriv ned dina funderingar och kom med 

förslag på förändringar. Det kan t.ex. röra sig om hur länge politikerna sitter, 

rösträttsålder, om fler beslut som ska fattas på kommunal nivå osv.  

 

Beskriv din drömdemokrati helt enkelt! 270 

Även när det gäller denna fråga krävs det både fakta- och 

begreppskunskaper samt en analys. Det räcker dock inte med detta utan här 

är det också viktigt att eleven drar egna slutsatser, tar ställning och 

argumenterar för sin ”drömdemokrati”. Det är svårt att veta vad det 

konkreta svaret förväntas vara i det skriftliga provet, men förhoppningen 

från lärarens sida är nog att eleven skall tränas till ett aktivt medborgarskap 

genom att kunna utvärdera den politiska beslutsfattande processen i Sverige. 

En ytterligare fråga av denna karaktär är följande:  

 

I Sverige råder det blandekonomi, dvs. en blandning av fria marknadskrafter och 

statlig styrning av ekonomin. Argumentera för Din syn på hur samhällsekonomin 

skall se ut. Vad ska skötas av marknadsekonomiska mekanismer och vad ska vara 

statligt/offentligt styrt.  

 

(Du kan argumentera för enbart marknadsekonomi, enbart planekonomi eller 

blandekonomi. Väljer du blandekonomi får du förklara hur ”blandningen” ska se 

ut.) Vad blir konsekvenserna av ditt samhällsekonomiska system och varför är ditt 

system det bästa för människorna och ekonomin i samhället? 

 

Använd begreppen: frihet, rättvisa, välfärd och ekonomiska effektivitet i ditt 

resonemang.271  

                                                             
270 Exempel från prov nr 18 
271 Exempel från prov nr 25 
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Här krävs det att eleven för det första har en förståelse för begreppen 

marknadsekonomi, blandekonomi och planekonomi. Eleven ska välja ett av 

dessa ekonomiska system eller en blandning av dessa, och ta ställning för ett 

system som skapar hans eller hennes ”drömsamhälle”. Det egna 

ställningstagandet och argumentationen kring det egna drömsamhället 

ligger i fokus. Utifrån en förståelse om ekonomiska system, krävs det för det 

andra att eleven kan genomföra en analys av effekterna av det valda 

ekonomiska systemet för att sedan kunna förklara varför detta system enligt 

eleven vore det bästa för människorna och ekonomin. Det krävs att eleven i 

argumentationen kan förklara varför det valda ekonomiska systemet både 

skulle gynna medborgarna och det ekonomiska systemet i landet. Eleven har 

alltså full frihet att själv argumentera för det ekonomiska system som hon 

eller han tycker vore bäst. I frågeställningen ovan finns det alltså inte något 

absolut och korrekt svar utan eleven måste besvara frågan utifrån en analys 

på olika nivåer samt kunna ta ställning och argumentera för sin vision av ett 

drömsamhälle. Också följande fråga nedan har en betoning på 

medborgarfärdighet.    

 

Ska politiker sitta i landstingsfullmäktige och besluta över sjukvården, eller tycker 

du att läkare ska göra det? Motivera utförligt.272  

För att kunna besvara frågan krävs det att eleven har en förståelse för 

landstingsfullmäktiges funktion och politikers och läkares olika 

ansvarsuppgifter och kompetensområden. Utifrån denna förståelse skall 

sedan eleven redogöra för vilken profession som skall ha beslutanderätten 

om sjukvården i ett län. Det krävs att eleven gör en analys av dessa olika 

alternativ för att sedan kunna ta ställning och argumentera utifrån detta 

ställningstagande. Frågan förutsätter på detta sätt både fakta- och 

begreppskunskap, analysförmåga samt färdigheter i form av argumentation 

och ställningstagande.    

 

Ta ställning till KRIS. Är den organisationen befogad?273  

Även när det gäller frågan om KRIS ovan så räcker det inte med att kunna 

definiera eller beskriva begreppet utan här krävs det också att eleven 

resonerar kring ifall organisationen är befogad eller inte. För att kunna 

besvara denna fråga krävs det alltså att eleven både har kunskap om 

organisationen och att hon eller han kan analysera dess betydelse i samhället 

för att slutligen kunna ta egen ställning i form av en argumentation ifall 

organisationen behövs eller inte i det svenska samhället.   

                                                             
272 Exempel från prov nr 18 
273 Exempel från prov nr 14 
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I frågorna ovan krävs det oftast både en kunskap om fakta och begrepp samt 

en analys. Men i dessa frågor tillförs även en ytterligare dimension av eget 

ställningstagande och argumentation, vilket kan erbjuda eleven träning i 

aktivt medborgarskap. Dessa enskilda frågeställningar speglar den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen som syftar till att 

eleverna nu eller i framtiden ska kunna delta i samhället på olika sätt. 

2.2 Proven som helhet 

De skriftliga proven består alla av flera frågor vilka sinsemellan kan ha olika 

karaktär. Granskar man helheten i de skriftliga proven så står det klart att 

fakta- och begreppsinriktade frågor dominerar. Fakta och begrepp i 

samhällskunskapsämnet står i centrum och den kognitiva färdighet som 

framförallt efterfrågas av eleven är av uppräknande, definierande och 

beskrivande karaktär.  

Några av proven har en blandning av fakta- och begreppsinriktade och 

samhällsanalytiskt inriktade frågor medan andra har en blandning av fakta- 

och begreppsinriktade och medborgarfärdighetsinriktade frågor. Dessa prov 

har nedan kategoriserats som en blandning av två olika dominerande 

frågeställningar. Ett av de skriftliga proven som behandlar arbetsområdet 

brott och straff skiljer sig dock från de övriga genom att det till sin helhet 

domineras av en medborgarfärdighetsinriktad frågetyp. 
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Tabell 11. Klassificering av frågetyper i skriftliga prov inom olika 

arbetssområden 

  

  Frågekonstruktion   

Arbetsområde 274 

 

Fakta och  

begrepp 

Samhällsanalys 

 

Medborgar- 

färdighet 

 

Värdegrund 

Samhällsekonomi          X    

Samhällsekonomi          X    

Samhällsekonomi          X            X   

Ekonomi          X         X  

Ekonomi          X    

Internationell 

ekonomi 

         X              X   

Statsskick          X    

Så styrs Sverige          X         X  

Politikens grunder och 

Sveriges statsskick 

         X              X   

Demokrati och 

diktatur 

         X    

Kommunikation          X    

Brott och straff          X    

Brott och straff          X  

Av de 13 skriftliga prov som lärarna lämnat in är alltså en stor andel av fakta- 

och begreppsinriktad karaktär. Sju stycken av dessa skriftliga prov har en 

frågekonstruktion där fakta- och begreppsinriktningen är dominerande 

                                                             
274 Jag har angett de rubriker som lärarna har på sina skriftliga prov. 
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medan tre av dessa också har inslag av samhällsanalytiskt inriktade 

frågeställningar, två har inslag av medborgarfärdighetsinriktade 

frågeställningar och ett domineras helt av den medborgarfärdighetsinriktade 

frågetypen. Vi ska nu se exempel på de olika provtyperna.  

2.2.1 Fakta- och begreppsinriktat prov 

Det skriftliga provet nedan kring arbetsområdet samhällsekonomi är ett 

exempel på ett bedömningsunderlag där helheten domineras av fakta- och 

begreppsinriktade frågor.  

 

G nivå 

 

Vad är ekonomi? 

Vad är? 

A)Bruttoinkomst 

B)Nettoinkomst 

C)Disponibel inkomst 

Vilka är de tre vanligaste företagsformerna? 

Räkna upp tre produktionsfaktorer? 

Vad är? 

A) Vinst 

B) Förlust 

C) investering 

Vad är BNP? 

Förklara vad inflation är? 

Förklara följande ord: 

A) marknadsekonomi 

B) planekonomi 

C) fri konkurrens 

 

 

G/VG nivå 

 

Ge konkreta exempel på vad som kan vara realkapital, råvaror och arbetskraft hos: 

A) Frisör 

B) Bagare 

  

Varför är det viktigt för ett företag att gå med vinst? Vad används vinsten till?  

 

Vi tänker oss att det bara finns en enda datatillverkare i världen. Företaget tjänar 

mycket pengar och kan anställa de bästa datorexperterna. Ändå är det bättre med fri 
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konkurrens och en mängd dataföretag. Det leder till snabbare utveckling som ger 

oss bättre och billigare datorer. Hur kan det komma sig? 

 

Vilka är kännetecknen vid 

A) högkonjunktur och vilka åtgärder kan vidtas? 

B) lågkonjunktur och vilka åtgärder kan vidtas?275  

I detta fall är det skriftliga provet uppdelat i frågor med olika svårighetsgrad. 

Svar på vissa frågor bedöms enbart som godkänt eller icke godkänt. Andra 

kvalificerar för bedömningen godkänt eller väl godkänt. När det gäller 

”godkänt-frågorna” så är de tydligt inriktade på begreppskunskap, där eleven 

förväntas kunna, ange, definiera eller beskriva ett antal begrepp inom 

arbetsområdet samhällsekonomi. Frågorna ett till sex är sådana frågor som 

är konstruerade för synliggöra ifall eleven kan definiera eller beskriva 

centrala begrepp inom samhällsekonomin. Även om frågorna sju och åtta 

som handlar om inflation och olika ekonomiska system efterfrågar en 

förklaring från elevernas sida, så är de också fokuserade på ett antal centrala 

begrepp inom samhällsekonomi. Någon förklaring av sambandskaraktär 

krävs inte utan frågorna kan besvaras med en beskrivning eller definition. 

När det gäller de frågor som kategoriserats som G/VG-frågor, så finns det 

några som har en annan karaktär än de fakta- och begreppsinriktade 

frågeställningarna. Frågorna 10 och 11 om företag och vinst samt 

datorföretag och fri konkurrens har inslag av analytisk karaktär där det krävs 

att eleven funderar över orsaker och verkan, jämför med andra alternativ (till 

exempel nollresultat och monopol) samt att hon eller han kan motivera sitt 

svar. Det är rimligt att tänka sig att förväntningen från lärarens sida är att 

eleven också besvarar frågan med hjälp av dessa kognitiva färdigheter för att 

denne skall erhålla det högre betyget väl godkänt istället för godkänt. Trots 

dessa mindre inslag av analys så har hela det skriftliga provet en betoning på 

fakta eller begrepp som skall anges, definieras eller beskrivas. Detta 

resulterar i att provet till sin helhet speglar den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen.   

2.2.2 Värdegrundsinriktat prov 

Det finns inte något skriftligt prov bland bedömningsunderlagen som i sin 

helhet går att kategorisera som värdegrundsinriktat, där syftet är att 

införliva värden som solidaritet, jämställdhet och rättvisa eller liknande hos 

de enskilda eleverna.   

                                                             
275 Skriftligt prov nr 12 
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2.2.3 Samhällsanalytiskt inriktat prov 

Det finns inte heller något skriftligt prov i studien som till sin helhet går att 

kategorisera som samhällsanalytiskt inriktat. Däremot finns det flera 

skriftliga prov som har en dominans av fakta- och begreppsinriktade frågor 

men där det även finns ett stort inslag av samhällsanalytiskt inriktade 

frågeställningar. Dessa frågor har då i bedömningsunderlagen bedömts som 

frågor som kvalificerar för betyget väl godkänt eller mycket väl godkänt. I det 

skriftliga provet nedan som behandlar politikens grunder och det svenska 

statsskicket så består frågorna som kvalificerar för betyget väl godkänt av 

samhällsanalys.  

 

Diskutera varför socialliberalismen växte fram och ge några konkreta exempel på 

hur vi i dagens Sverige använder oss av dessa tankegångar (välfärdssamhället). 

 

För att öka känslan av att vi lever i en demokrati, så tillämpas i Sverige den s.k. 

subsidiaritetsprincipen. Vad menas med begreppet? Diskutera och reflektera sedan 

hur du politiskt kan påverka din närmiljö (kommun och landsting) 

 

Statschefens roll i Sverige har varit föremål för diskussion i svensk politik de senaste 

åren.  

 

Diskutera för och nackdelar med en statschef med nuvarande roll i en svensk 

demokrati.276 

Frågorna ovan är tydligt inriktade på att eleverna ska förklara samband 

mellan exempelvis ideologin socialliberalismen och det välfärdssamhälle 

som har byggts upp i Sverige eller subsidiaritetsprincipens koppling till 

kommun- och landstingspolitik. Frågan om statschefen bygger även den på 

samband samt på en jämförelse av de nackdelar och fördelar som finns med 

att ha en kung som statschef i Sverige. Frågorna har på detta sätt en tydlig 

koppling till den samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen, där 

samhällsföreteeelser skall förklaras och analyseras.   

2.2.4 Medborgarfärdighetsinriktat prov         

Det skriftliga provet nedan är det enda exemplet på ett bedömningsunderlag 

där helheten domineras av medborgarfärdighetsinriktade frågor. 

 

Läroboken nämner på sidan 174-175 tre faktorer som påverkar brottsbenägenheten. 

Vilken faktor tror du är viktigast samt motivera varför. 

                                                             
276 Exempel från prov nr 17 



 

128 
 

 

Läs bifogad artikel. Ta ställning i brottet som beskrivs i artikeln. Vilken påföljd 

anser du vara lämplig samt motivera varför. 

 

I filmen ”Efterlyst” förekom och beskrevs ett antal brott. Bland annat visades bilder 

på personer som funnits på och i närheten av brottsplatsen.  

 

Med utgångspunkt från rättssamhällets huvudprinciper på sidan 167-168 skall du 

besvara nedanstående frågor. 

 

A) Är det riktigt att visa misstänkta eller personer som befunnit sig på en viss 

plats i massmedia innan de är dömda av domstol? 

B) Beskriver programmet den brottslighet som finns i  Sverige? 

 

Ibland har domstolen möjlighet att döma en person till fotboja eller fängelse. När 

skall man använda respektive påföljd? Motivera ditt svar. 

 

Våld mot kvinnor behandlas i boken. Hur, vad och vem skall verka för att minska 

våldsbrott mot kvinnor? 

 

Hur skall samhället komma tillrätta med den organiserade brottsligheten typ MC 

gäng som Hells Angels? 

  

Ta ställning till KRIS. Är den organisationen befogad? 

 

Tänk igenom vilka brott som begås av dina jämnåriga i xxxx.277 Vilken är orsaken 

till att ungdomar begår brott? Hur skall man komma tillrätta med denna typ av 

brottslighet?278  

I detta fall ligger inte fokus på fakta och begrepp eller samhällsanalys utan 

här handlar det mera om att eleven själv skall kunna motivera och ta 

ställning till olika institutioner och fenomen i samhället. I flera av frågorna 

krävs dock att eleven även har fakta- och begreppskunskaper samt 

analysförmåga för att kunna besvara frågeställningen. I frågorna om 

kvinnovåld och KRIS förutsätts till exempel vissa sambandskunskaper för att 

eleven sedan skall kunna ta ställning till åtgärder mot kvinnobrott och 

organisationen KRIS betydelse i det svenska samhället. Det är visserligen 

svårt att enbart utifrån bedömningsunderlaget med säkerhet veta vad de 

specifika svaren skulle vara, men tänkbart är att eleven förväntas visa på 

någon form av eget ställningstagande och argumentation. Denna betoning 

                                                             
277 Jag har utelämnat kommunens namn för att inte läraren skall kunna identifieras. 
278 Skriftligt prov nr 14 
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leder till att hela det skriftliga provet kan relateras till den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen.   

2.3 Bedömningskriterier 

Det finns några skriftliga prov där frågorna är graderade utifrån olika 

svårighetsgrader där de frågor som av läraren bedöms som enklast i 

bedömningsunderlagen endast kvalificerar för godkänt-nivå medan de 

svåraste kvalificerar för mycket väl godkänt-nivå. När det gäller dessa prov 

så skiljer sig bedömningsunderlagen åt mellan frågor som är av 

uppräknande, definierande och beskrivande karaktär och de som 

karaktäriseras av förklaring, analys, eget ställningstagande och 

argumentation. Den första kategorin av enskilda provfrågor har i de 

skriftliga proven bedömts som ”godkänt-frågor” medan den andra kategorin 

frågor har värderats som frågor som också kan kvalificera för väl godkänt 

eller mycket väl godkänt. Den första kategorin frågor är närmare kopplad till 

den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen medan den andra 

kategorin är mer kopplad till den samhällsanalytiska eller den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen. Det är dock mer 

problematiskt att avgöra vad skillnaden består i mellan frågor som hamnar 

på väl godkänt-nivå jämfört med de som kan ge mycket väl godkänt. Det är 

svårt att identifiera skillnaden mellan den kvalitativa analys eller det egna 

ställningstagandet som krävs av eleven för att hamna på mycket väl godkänt 

istället för på väl godkänt. Alla dessa frågor är antingen samhällsanalytiskt 

inriktade eller medborgarfärdighetsinriktade.  

I vissa prov domineras de högre betygsstegen av samhällsanalytiskt inriktade 

frågor medan de högre betygsstegen i andra skriftliga prov domineras av 

medborgarfärdighetsinriktade frågeställningar. De samhällsanalytiskt 

inriktade och de medborgarfärdighetsinriktade frågorna blandas även i en 

del prov utan att någon åtskillnad i svårighetsgrad mellan dessa skrivs fram.  

Jag föreställer mig att det finns en tanke från läraren (mer eller mindre 

uttalad) bakom vad som krävs i analysfärdighet och eget ställningstagande 

för att eleven skall hamna på den ena eller andra nivån, även om den inte är 

tydligt framskriven i de skriftliga proven.  

När man sedan studerar helheten i de skriftliga proven så finns det i ett fall 

betygskriterier bifogade där eleven får information om vad som krävs för att 

få ett visst betyg på det skriftliga provet. Detta skriftliga prov består av både 

fakta- och begreppsinriktade och samhällsanalytiskt inriktade 

frågeställningar. I detta fall krävs det uttryckligen av eleven att hon eller han 

kan ange, definiera och beskriva centrala begrepp för att erhålla betyget 

godkänt på provet. När det gäller väl godkänt och mycket väl godkänt så 
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krävs det enligt kriterierna analys från elevens sida. Även i detta fall liksom 

vad gällde de enskilda frågorna ovan är det dock svårt att se vad som krävs 

av eleven för att denne skall erhålla betyget mycket väl godkänt istället för 

väl godkänt.  

Bland de skriftliga proven finns det också sådana där det är antalet totala 

poäng som avgör ifall eleven hamnar på godkänt, väl godkänt eller mycket 

väl godkänt. I dessa fall är det inte frågans konstruktion och dess 

svårighetsgrad som avgör vilket betyg eleven får utan det är totalt antal 

insamlade poäng på provet som avgör detta. I dessa fall är det alltså en 

kvantitativ bedömning av elevernas kunskaper som görs. Förutom dessa två 

bedömningkriterier, graderade utifrån kvalitativa kriterier med bifogade 

betygskriterier respektive kvantitativt graderade utifrån poängantal, så finns 

det ett flertal skriftliga prov där olika frågor skiljts ut och placerats på 

nivåerna godkänt, väl godkänt eller mycket väl godkänt. Hur elevernas 

sammantagna kunskaper bedöms i dessa specifika fall framgår emellertid 

inte, till exempel hur många av de svårare frågorna eleven skall besvara 

korrekt eller på vilken kunskapsnivå dessa svar skall ligga på totalt sett för 

att eleven skall erhålla betyget väl godkänt eller mycket väl godkänt 

framkommer inte. Det är dock tänkbart att eleverna har fått denna 

information muntligt i samband med genomförandet av det skriftliga provet.  

 

 

3 Övriga examinationer 

Med övriga examinationer menas i denna studie bedömningsunderlag som 

är varierande till sin karaktär och form men av ett lite friare slag än den typ 

av skriftliga prov som analyserades i förra avsnittet. Metodmässigt är det 

fråga om exempelvis hemprov, projektarbeten, dokumentärfilmsproduktion 

och nyhetsbevakning. För att kunna besvara de frågeställningar eller 

uppgifter som finns i dessa examinationer kan eleverna använda sig av 

varierande informationskällor som bibliotek, internet, tv och tidningar och 

så vidare. De övriga examinationerna består formmässigt av elevuppgifter 

som ska lösas individuellt eller i grupp, och de ska ofta redovisas i både 

muntlig och skriftlig form. Arbetsområdena som examineras i dessa 

examinationer är väldigt varierande. I motsats till det som gällde för de 

skriftliga proven så dominerar inte arbetsområdena svenskt statsskick och 

samhällsekonomi utan här berörs en rad arbetsområden som till exempel 
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kommunikation och massmedia, miljö, lag och rätt, EU, energi, konflikter i 

världen och makt och demokrati med flera.279    

3.1 Enskilda frågor 

Bedömningsunderlagen i denna studie varierar vad gäller hur många frågor 

varje examination innehåller. Flera är också som redan nämnts mer av 

”uppgiftskaraktär” vilket innebär att det är svårt att ange hur många 

specifika frågor varje examination innehåller. Karaktären på de enskilda 

frågorna i dessa övriga examinationer är också av olika slag. Här studeras 

dels enskilda frågor och dels examinationerna i sin helhet. De enskilda 

frågorna undersöks utifrån vilket innehåll som berörs samt vilken kognitiv 

färdighet som krävs för att frågan skall kunna besvaras av eleven. Den 

enskilda frågans eller uppgiftens innehåll och den kognitiva färdighet som 

krävs för att svara på den ligger till grund för hur den kategoriseras i 

förhållande till ämneskonceptionerna.  

3.1.1 Fakta- och begreppsinriktade frågor 

De fakta- och begreppsinriktade frågorna eller uppgifterna fokuserar alltså 

på enskilda fakta eller begrepp inom samhällskunskapsämnet. Eleven 

förväntas i dessa fall besvara de enskilda frågeställningarna/uppgifterna 

antingen genom att ange, definiera eller beskriva grundläggande begrepp. I 

frågan nedan som är tagen från en hemtentamen i arbetsområdet EU 

förväntas eleven besvara frågan genom att räkna upp de viktigaste 

institutionerna i EU:  

 

Vilka är de fem viktigaste institutionerna i EU?280   

Europeiska unionen som organisation ligger i centrum och den kognitiva 

färdighet som krävs i detta fall är att eleven visar att denne erinrar sig de fem 

institutioner som bygger upp EU genom att kunna namnge dem i svaret. 

Denna frågeställning speglar den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen.    

                                                             
279 Se vidrare diskussion om undervisningsmetoder, arbetsformer och arbetssätt i Tomas Kroksmark,   

”Undervisningsmetodik som forskningsområde” Didaktik, Michael Uljens (red.) (Lund: Studentlitteratur, 

1997), s. 77ff.  Enligt Kroksmark finns det ingen enhetlig bestämning av relationerna mellan 

undervisningsmetod, arbetsform och arbetsätt. Kroksmark beskriver dock arbetsformen som ett sätt att 

organisera undervisningen i olika enheter som klass, grupp eller individuellt. Jag har influerats av denna 

tankegång där jag i denna studie definierar arbetsformen som antingen individuell eller i grupp medan 

metoden mera handlar om olika sätt att arbeta med innehållet som nyhetsbevakning, projektarbeten et cetera.  
280 Övrig examination nr 19 
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3.1.2 Värdegrundsinriktade frågor 

Det finns ingen enskild fråga eller uppgift inom de övriga examinationerna 

som går att kategorisera som värdegrundsinriktad. I en värdegrundsinriktad 

ämneskonception vill läraren som tidigare nämnts bland annat förmedla och 

införliva värden som solidaritet, jämställdhet och rättvisa hos eleven. 

3.1.3 Samhällsanalytiskt inriktade frågor 

Den dominerande frågetypen eller uppgiftstypen i de övriga 

examinationerna är av samhällsanalytisk karaktär, där det krävs att eleven 

bland annat förstår syftet bakom något, kan göra jämförelser och kan skilja 

fakta från värderingar. I frågan nedan som är hämtad från ett muntligt 

grupprov i arbetsområdet lag och rätt förväntas eleven resonera kring ett 

tänkt laglöst samhälle. Detta kräver att eleven förstår vilka effekter lagar har 

i ett samhälle, och att han eller hon utifrån det kan föreställa sig hur ett 

samhälle utan lagar skulle fungera. För detta krävs en analytisk förmåga i att 

jämföra.  

  

Hur skulle ett samhälle utan lagar fungera?281  

Från samma muntliga grupprov i kunskapsområdet lag och rätt är 

frågeställningen nedan hämtad. 

 

Vad beror brottslighet och brottsliga beteenden på? Givetvis är det svårt att hitta en 

förklaringsfaktor för all typ av brottslighet, men diskutera frågan om orsaker till 

brottslighet utifrån förklarande faktorer som: 

 - Individnivå eller samhällsnivå? 

 - Biologiskt arv 

 - Socialt arv 

 - Konkurrenssamhället: klasskillnader ger kriminalitet 

 - Droger och alkohol 

 - Socialt utanförskap 

 - Övriga förklaringsaspekter 

 

Konkretisera dina resonemang med exempel.282 

Frågeställningen är tydligt samhällsanalytiskt inriktad genom dess betoning 

på både förklaring och analys. Eleverna förväntas förklara samband mellan 

ett antal bakgrundsfaktorer och brottsligheten i samhället. Eleverna skall 

                                                             
281 Övrig examination nr 16 
282 Övrig examination nr 16 



 

133 
 

jämföra olika teorier kring brottslighetens orsak, granska olika 

förklaringsfaktorer och kunna förklara samband vilket tydligt visar att detta 

är en frågeställning som speglar den samhällsanalytiskt inriktade 

ämneskonceptionen. 

3.1.4 Medborgarfärdighetsinriktade frågor 

Bland de övriga examinationerna finns det exempel på 

medborgarfärdighetsinriktade frågor eller uppgifter som syftar till att eleven 

skall använda olika redskap för att vara eller för att bli en aktiv deltagare i 

samhället. Dessa redskap kan handla om att eleven skall kunna ta ställning 

och argumentera för eller mot en samhällsfråga eller ett samhällsproblem 

utifrån sina egna åsikter samt att aktivt kunna agera i samhället på olika sätt. 

Uppgiften nedan som är en muntlig och skriftlig individuell arbetsuppgift 

om miljön har denna karaktär. 

 

Beskriv en innovativ uppfinning/handling som bidra/kommar att bidra till att 

minska utsläppen av växthusgaser i världen. Det kan vara på såväl micro- som 

macro- nivå. Du ska motivera ditt val och övertyga oss andra om innovationens 

förträfflighet.283 

I denna fråga handlar det om att eleven skall ta ställning för en innovativ 

uppfinning eller handling som är positiv för miljön. Eleven skall även 

försöka övertyga andra människor om uppfinningens eller handlingens 

förträfflighet att reducera växthusgaser genom en god argumentation. Det är 

tänkbart att detta från lärarens sida kan ses som en träning i aktivt 

medborgarskap. Denna uppgift speglar den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen som syftar till att eleverna nu eller i framtiden ska 

kunna delta i samhället på olika sätt. 

3.2 De övriga examinationerna i sin helhet 

Granskar man helheten i de övriga examinationerna så finner man en större 

variation i hur frågorna eller uppgifterna är konstruerade jämfört med de 

skriftliga proven. Till skillnad från i de skriftliga proven så dominerar de 

samhällsanalytiskt inriktade frågor eller uppgifterna. De övriga 

examinationerna består av flera frågor vilka sinsemellan är konstruerade på 

olika sätt. Sammanställningen nedan är därför upprättad utifrån vilken 

frågekonstruktion som dominerar i respektive övrig examination. 

  

                                                             
283 Övrig examination nr 3 
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Tabell 12. Klassificering av frågetyper i övriga examinationer                                              

            

            Frågekonstruktion 

Ex. metod Individ

/Grupp 

Arbets 

område

284 

 

Fakta- 

och 

begrepp 

Samhälls- 

analys 

Medborgar- 

färdighet 

Värde-

grund 

Hemprov  Individ. EU    X    

Projekt i en 

kommun285 

Grupp Att arbeta 

och bo i X 

   X    

Projekt Grupp Vänort    X    

Skrivuppgift Individ. När oljan 

tar slut 

   X    

Muntlig och 

skriftlig 

arbetsuppgift 

Grupp Konflikter 

i världen 

   X       X   

Arbetsuppgift Individ. Döds- 

straff 

   X       X         X  

Analys av 

löpsedel 

Grupp Kommuni-

kation och 

media 

       

 

 

      X 

  

Muntligt prov  Grupp Lag och 

rätt 

       X   

Arbetsuppgift Grupp Islam och 

kvinno-

rna 

        X   

 

  

                                                             
284 Jag har använt mig av de rubriker som lärarna har på sina övriga examinationer 
285 Kommunens namn var i uppgiften specificerad. Men jag har valt att ta bort kommunens namn för att inte 

provkonstruktören skall kunna identifieras. Det är också därför som rubriken på arbetssområdet avslutas med 

X som egentligen är kommunens namn. 
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Tabell 12. Forts Klassificering av frågetyper i övriga examinationer 

                                      

            Frågekonstruktion   

Ex. metod Individ

/Grupp 

Arbets 

område

286  

Fakta- 

och 

begrepp 

Samhälls- 

analys 

Medborgar- 

färdighet 

Värde-

grund 

Muntlig och 

skriftlig 

arbetsuppgift 

Individ. Miljö         

 

      X 

        

 

       X 

 

Aktuellt 

bevakning 

Individ. Samhälls-

spanare på 

jakt 

      X       X  

Skriftlig 

inlämnings-

uppgift 

Individ. Makt och 

demokrati 

       X       X  

Dokumentär-

film 

Grupp Miljö        X 

Hemprov Individ. EU          X  

Brev Individ. Makt och 

vanmakt 

               X  

 

Bland de övriga examinationerna finns det exempel på olika former av 

konstruktioner där en examination har ett stort inslag av både fakta- och 

begreppsinriktade och samhällsanalytiskt inriktade frågeställningar medan 

tre andra examinationer har en blandning av samhällsanalytiskt inriktade 

och medborgarfärdighetsinriktade frågor. Dessa har också kategoriserats 

som både fakta- och begreppsinriktade och samhällsanalytiskt inriktade 

respektive samhällsanalytiskt och medborgarfärdighetsinriktade i 

sammanställningen ovan. Det finns även en examination i materialet som 

behandlar dödsstraffet som har ett stort inslag av tre frågetyper. Denna 

examination är dock inte konstruerad av läraren i fråga utan hämtad från en 

lärobok som är konstruerad för att fånga olika kognitiva färdigheter hos 

eleven. Jag har därför inte lagt någon större vikt vid denna examination i 

min analys, men den har ändå fått vara med i sammanställning över de olika 

examinationerna, eftersom det är troligt att läraren valt ut denna 

examination på grund av att den speglar de frågetyper som läraren önskar 

att hon eller han själv hade formulerat. I övrigt är examinationerna mer 

renodlade där en frågetyp dominerar i respektive examination.  

 

 

                                                             
286 Jag har använt mig av de rubriker som lärarna har på sina övriga examinationer 
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En examination som behandlar kunskapsområdet miljö har ett 

värdegrundsinriktat innehåll genom att uppgiften till sin helhet har en 

värdeförmedlande karaktär. Det finns även två exempel på examinationer 

som domineras av medborgarfärdighetsinriktade frågeställningar/uppgifter. 

Dessa uppgifter är till sin helhet medborgarfärdighetsinriktade eftersom de 

syftar till att eleven skall bli aktiv i samhället antingen genom eget 

ställningstagande/argumentation eller genom att eleven i fingerad form ska 

försöka påverka en politiker i en samhällsfråga.  

 

Av de 15 övriga examinationerna i denna studie har alltså en majoritet 

karaktäriserats som samhällsanalytiska i sin helhet. Det finns dock även 

exempel på fakta- och begreppsinriktade och medborgarfärdighetsinriktade 

examinationer. En examination i studien har sett till sin helhet karaktären av 

värdeförmedling. Att de övriga examinationerna har en större variation vad 

avser frågetyperna eller uppgiftstyperna jämfört med de skriftliga proven 

kanske delvis kan bero på att examinationsmetoderna och 

examinationsformerna varierar mer. Det kanske är lättare att fånga en större 

spännvidd av kognitiva färdigheter ifall det handlar om ett hemprov eller ett 

projektarbete som eleverna utför i grupp istället för ett skriftligt prov som 

genomförs enskilt.  

3.2.1 Fakta- och begreppsinriktad examination 

Även bland de övriga examinationerna finns det sådana där eleven förväntas 

kunna ange, definiera eller beskriva grundläggande begrepp inom något 

specifikt kunskapsområde i samhällskunskapsämnet. Den enskilda 

skrivuppgiften nedan om oljan är ett exempel på en övrig examination där 

helheten domineras av fakta- och begreppsinriktade frågeställningar:  

  

När oljan tar slut  

 

Din uppgift blir att med hjälp av tillgänglig information från olika infallsvinklar 

redogöra för följande: 

Vad använder vi oljan till? 

Vilken roll spelar oljan och i världsekonomin och indirekt världspolitiken? 

Vilka är dagens stora oljeexportörer? Importörer? 

Vilken roll spelar OPEC-länderna? Hur påverkar de världsmarknadspriserna? 

Vad händer med dessa länder när/om oljan tar slut? 

Vad innebär Peak Oil? 

Vad kommer att ersätta oljan? Går den att ersätta och arbetar vi på framtida 

lösningar? 



 

137 
 

Mitt tips är att börja med att se några av filmerna på youtube eller webbsidorna som 

du hittar om du söker på peak oil.287  

Undersökningen ovan har formen av en uppslagsövning där eleven skall 

finna de rätta svaren med hjälp av internet och litteraturstudier. Uppgiften 

är fakta- och begreppsinriktad till sin karaktär eftersom eleven till stor del 

skall visa kännedom om energikällan olja genom uppräknande, definierande 

och beskrivande svar. Frågeställningar som bland annat ”vad använder vi 

oljan till” och ”vilka är dagens stora oljeexportörer och importörer” är av den 

karaktären att de kan besvaras av eleven med hjälp av beskrivande och 

uppräknande svar. I den efterföljande instruktionen står det också att eleven 

skall använda sig av enbart fakta vid resultatsammanställningen, vilket tyder 

på att eleven skall basera sina svar utifrån de källor hon eller han har använt 

i undersökningen.288  Någon egen analys eller ställningstagande från elevens 

sida handlar det inte om i denna skrivuppgift. Även om den sista 

frågeställningen berör frågan om ersättning av oljan så handlar det inte om 

att eleven skall ta ställning till eller aktivt agera i samhället på något sätt för 

att minska oljeberoendet. Eleven ska istället utifrån olika uppslagsverk 

redogöra för de möjligheter som samhället har och de insatser som görs för 

att ersätta oljan som energikälla. Detta är alltså ett exempel på en övrig 

examination där uppgiften i stort karaktäriseras av fakta- och 

begreppsinriktade frågor. Ett annat exempel på en övrig 

examinationsuppgift som främst är av fakta- och begreppsinriktad karaktär 

handlar om att eleverna i grupp skall arbeta med en valfri konflikt i världen: 

 

Runt om i världen pågår det ständigt konflikter av olika typer. Dessa konflikter kan 

ha orsaker kring politik, religion, ekonomi och naturresurser mm. De kan ligga 

vilande för att plötsligt blossa upp. Ofta har de en historisk bakgrund som sträcker 

sig långt tillbaka i tiden. Ni skall arbeta i mindre grupper max 4 personer samt välja 

ut en konflikt i världen, söka efter fakta samt beskriva den för dina 

klasskamrater.289   

Uppgiften är beskrivande till sin karaktär där gruppen skall redogöra för 

situationen i det valda området utifrån aspekter som politik, religion och 

ekonomi med mera. I de medföljande betygskriterierna ges det visserligen en 

beskrivning över vad som krävs av eleven för att erhålla betyget mycket väl 

godkänt, där det står framskrivet att eleven skall kunna förklara hur de 

                                                             
287 Övrig examination nr 23 
288 I den följande instruktionen stod det: skriv ner resultatet av din undersökning på 1 A4, bifoga fotnoter 

och använd dig enbart av fakta.  
289 Övrig examination nr 8 
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stridande parterna i konflikten argumenterar för sin sak.290 Detta kan 

innebära att eleven gör en egen analys, men det kan också innebära att 

eleven redogör för kända ståndpunkter i konflikten. Vidare framgår i de 

medföljande betygskriterierna att uppgiften skall följas upp med en 

diskussion och ett ställningstagande i klassen. Här finns alltså även 

värderande inslag, som dock skall göras gemensamt i klassen och inte 

specifikt av gruppen som arbetat med konflikten. Så även om uppgiften som 

den är skriftligt formulerad verkar tämligen renodlat fakta- och 

begreppsinriktad, visar ändå betygskriterierna att läraren också förväntar sig 

analyserande (och eventuellt också argumenterande) inslag från eleverna. 

Denna examination har således inslag av både fakta- och begreppsinriktning 

samt samhällsanalys. Därför har jag också kategoriserat denna i 

sammanställningen ovan som en examination som både speglar den fakta- 

och begreppsinriktade och samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen.  

3.2.2 Värdegrundsinriktad examination 

Bland de övriga examinationerna i studien finns det ett exempel på 

bedömningsunderlag som kategoriseras som värdegrundsinriktat. I 

uppgiften nedan skall eleverna ge förslag på hur de kan förbättra miljön i 

lokalsamhället utifrån utgångspunkten att den måste förbättras. 

 

Hur vi människor behandlar vår miljö är den kanske viktigaste samhällsfrågan som 

finns idag.  

 

För att komma till rätta med de globala miljöproblemen måste vi emellertid börja 

lokalt, vad kan jag göra, vad kan mina närmaste göra, vad kan det enskilda företaget 

göra, vad kan Umeå kommun göra osv? Denna kunskap är emellertid alltför ofta 

bristfällig och det är denna okunskap som detta moment syftar till att råda bot på. 

 

Ni skall i grupper om 3-4 elever genomföra en dokumentärfilm som är kopplad till 

ovanstående tema. Filmen skall ha en lokal anknytning till miljöfrågor.  

Ni kan till exempel välja att studera hur energi framställs/produceras i Umeå eller 

studera bygget av Botniabanan ur ett miljöperspektiv etc. Valet är ert och väldigt 

fritt så länge som ovanstående uppfylls.291   

I denna uppgift handlar det inte om att eleven skall diskutera för- och 

nackdelar om miljöarbete utan här är det ett normativt ställningstagande om 

en hållbar utveckling som görs för att förbättra miljön. Detta exempel är 

                                                             
290 MVG=VG + Tydlig redovisning av parternas argument, väl insatt i konflikten, leda en omröstning samt 

en diskussion.  
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värdegrundsinriktat till sin karaktär eftersom uppgiften i stort syftar till att 

införliva värden och normer om en hållbar utveckling hos de enskilda 

eleverna. Eleverna ska producera en dokumentärfilm om hur man kan skapa 

ett miljömässigt bättre samhälle för medborgarna i en kommun. Det handlar 

inte i första hand om att eleven skall analysera miljöfrågor eller argumentera 

kring fördelar och nackdelar med att skapa ett miljömässigt bättre samhälle. 

I detta fall betonas istället redan i inledningen av uppgiften att miljöfrågan 

är en av dagens viktigaste samhällsfrågor. Provkonstruktören förhåller sig 

alltså inte opartisk utan han eller hon tar ställning för vissa värden. Det 

verkar som att förhoppningen från dennes sida är att eleverna ska ta till sig 

och leva efter dessa värden. Denna examination speglar på detta sätt den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen.   

3.2.3 Samhällsanalytiskt inriktad examination 

Jämfört med de skriftliga proven så finns det fler exempel på 

samhällsanalytiskt inriktade uppgifter bland de övriga examinationerna. En 

av dessa examinationer är samhällsanalytiskt inriktad genom sin tydliga 

betoning på källkritisk granskning.  

 

Under momentet kommunikation och media kommer vi att diskutera frågor som 

källkritik, etik inom journalistik samt olika typer av kommunikation. Kontinuerligt 

med detta kommer ni att få arbeta med en uppgift med syftet att få en djupare 

förståelse av vikten av källkritiskt granska den information du tar del av dagligen. 

 

Detta kommer att ske genom att ni väljer ett antal föreslagna löpsedlar. Er uppgift 

blir att ta reda på den bakgrund som ligger bakom denna löpsedel. 

  

Finns det några fakta som styrker denna löpsedel? 

  

Finns det andra uppfattningar än den som löpsedeln förmedlar om ämnet? 

  

Vilka/vem står bakom denna kommunikation? Vad har dessa för syfte? 

 

Tänk på att ni ska försöka visa på så många sidor som det ges möjlighet till kring det 

påstående ni studerar. Det innebär att det inte räcker med att visa på att påståendet 

är fel utifrån en källa utan att även diskutera andra källor och andra infallsvinklar i 

det påstående du studerar. 

  

Löpsedlar att välja mellan 

 

Invandrare begår brott i större utsträckning än svenskar 

IPRED gynnar upphovsmakarna 
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Israel är en rasistisk stat! 

Dödsstraff skulle minska antalet grova brott i Sverige 

Lösningen på lågkonjunkturen = euro 

Bloddopning är inte skadligt för idrottsutövaren.292 

I uppgiften ovan är det inte ett speciellt arbetsområde i samhällskunskap 

som står i fokus. I stället ska eleven erhålla en färdighet i att kritiskt granska 

information om en samhällsfråga. Vilken samhällsfråga som skall analyseras 

får eleven själv bestämma. I denna examinationsuppgift förväntas att eleven 

kan skilja mellan fakta och värderingar och att hon eller han kan se andra 

perspektiv än de som presenteras i givna löpsedlar. Eleven ska vidare ta reda 

på vem eller vilka som står bakom löpsedeln för att sedan kunna diskutera 

vad avsändaren kan tänkas ha för syfte med sin löpsedel. I uppgiften 

framkommer det tydligt att eleven ska visa ett källkritiskt förhållningssätt 

genom att hon eller han skall kunna se ett samhällsproblem eller 

samhällsfenomen utifrån flera olika synvinklar. I examinationen poängteras 

det tydligt att det är viktigt att eleverna arbetar med olika källor för att 

kunna spegla det valda arbetsområdet utifrån olika uppfattningar och 

infallsvinklar. Uppgiften har en tydlig samhällsanalytisk profil genom att den 

syftar till att eleven skall förstå syftet bakom något, kunna skilja fakta från 

värderingar, se skillnad på orsak och verkan samt kunna göra jämförelser 

utifrån olika perspektiv. Ett ytterligare exempel på en övrig examination som 

är samhällsanalytiskt inriktad, är uppgiften nedan: 

  

Samhällsspanare på jakt 

I detta moment har du till uppgift att välja ut en eller två aktuella nyheter som du 

finner spännande och intressanta. När du valt ut och bearbetat ditt ämne ska du 

presentera det för klassen under 15 minuter. 

  

Spaningen går ut på att: 

Ett eller två angelägna områden blir diskuterade 

Vi blir allmänbildade 

Du får träna muntligt framförande och leda en diskussion. 

 

Ditt uppdrag 

Ämnet måste introduceras på ett intressant och engagerat sätt. Du ska motivera ditt 

val av ämne och varför det angår dina klasskamrater. Din presentation ska en 

faktadel där du beskriver händelsen/situationen/företeelsen ur olika perspektiv.  

Du redovisar såväl förklaringar, din egen värdeuppfattning samt en genomtänkt 

metod för att göra samhället bättre inom det valda området. Du skall även ha 
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förberett diskussionsfrågor till klassen och själv agera diskussionsledare. En god 

regel kan vara att halva tiden är det introduktion och den andra halvan diskussion. 

  

Denna uppgift skall du göra individuellt.293 

I denna examination får eleverna själva välja en nyhet som de vill presentera, 

vilket innebär att det inte är några speciella fakta eller begrepp som ligger i 

centrum. Eleverna skall sedan presentera ämnet för nyheten ur olika 

perspektiv samt ta ställning till och argumentera för hur samhällsfrågan 

skall kunna åtgärdas. I denna uppgift är det viktigt att eleven kan skilja 

mellan fakta och värderingar, i och med att faktapresentationen ur skilda 

perspektiv ska skiljas från redogörelsen för den egna uppfattningen. I 

examinationen framkommer det att elevens egna värderingar skall komma 

till uttryck. Uppgiften handlar också om att eleven ska fundera över vilka 

metoder som kan behövas för att förbättra samhället inom det område som 

hon eller han valt att studera. Denna examinationsuppgift har en tydlig 

koppling till den samhällsanalytiskt inriktade frågetypen eller uppgiftstypen 

genom det vetenskapliga arbetssättet som krävs för att fullgöra uppgiften. 

Eleven måste kunna skilja fakta från värderingar, ge olika förklaringar och 

kunna belysa samhällsföreteelsen ur olika perspektiv. Eleven skall utifrån 

detta sedan kunna argumentera för vilka åtgärder som kan vidtas för att 

förbättra samhället, vilket gör att den också får inslag av 

medborgarskapsträning. Uppgiften har på detta sätt både inslag av den 

samhällsanalytiskt inriktade och den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen, vilket också lett till den kategorisering den fått i 

sammanställningen ovan.   

3.2.4 Medborgarfärdighetsinriktad examination 

Bland de övriga examinationerna finns det ett individuellt hemprov om EU 

som domineras av medborgarfärdighetsinriktade frågeställningar genom 

dess tydliga betoning på argumentation och eget ställningstagande. I detta 

hemprov nedan är det centralt att eleven tycker till, drar egna slutsatser och 

att hon eller han argumenterar utifrån sitt eget ställningstagande. 

 

Hur långt ska EU-samarbetet utvecklas? Ska målet vara ett Europas Förenta Stater 

med USA som förebild. Lista argumenten för och emot, dra slutsatser.  

 

Går det att föra en stor internationell organisation som EU mer demokratiskt? Hur i 

så fall? 
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Är det rimligt att de stora medlemsländerna ökar sin makt? Vad talar för och Vad 

talar emot? Dra egna slutsatser. 

 

Europarådet tar emot anmälningar om brott mot de mänskliga rättigheterna. 

Undersök vad som händer sedan. Hur behandlas anmälningarna? Vad kan 

Europarådet göra för att förhindra nya brott? 

 

Nästan hälften av EU:s budget går till stöd för jordbruket. Hur kan det komma sig? 

Är det rimligt, förklara. 

 

När vi i Sverige röstade om medlemskap i EU röstade 52 % ja och 47 % nej. Idag, 

precis som då, är en del svenskar positiva till EU och andra är negativa. Vad tycker 

du själv om EU? Argumentera för eller mot det svenska medlemskapet.294  

Eleven förväntas besvara frågeställningarna om EU med ett stort mått av 

eget ställningstagande, där denne ska dra egna slutsatser och argumentera 

utifrån sina egna värderingar. Dessa kognitiva färdigheter som tränas i 

denna typ av frågeställningar har karaktären av medborgarfärdighet, 

eftersom det kan ge eleven ett redskap att nu eller senare kunna agera i 

samhällsfrågor eller utifrån ett samhällsproblem. Det finns även ett 

ytterligare exempel på en övrig examination som har karaktären av 

medborgarfärdighetsinriktning, på grund av dess tydliga inriktning mot att 

erhålla ett verktyg i syfte att göra en aktiv insats i samhället. Examinationen 

nedan som innehållsmässigt behandlar ett socialt problem utifrån 

arbetsområdet makt och vanmakt, är medborgarfärdighetsinriktad till sin 

karaktär eftersom den syftar till att eleven skall testa ett verktyg som syftar 

till att förändra samhället. Det konkreta verktyget är det skriftliga brevet som 

eleven skall skriva och sedan i fingerad form skicka till en politiker. 

 

Du har sett ett socialt problem som du tycker behöver åtgärdas på något sätt. Enligt 

dig bör problemet uppmärksammas i större utsträckning.  

 

Du skall nu uppmana en politiker att ta tag i frågan genom att skriva ett brev på 2-3 

sidor. Brevets syfte är att få politikerna att förstå att det problem du 

uppmärksammat är en viktig social fråga. I brevet skall du: 

Få politikern att förstå att detta är en viktig social fråga genom att presentera 

problemet ur olika perspektiv samt ange dess orsaker och konsekvenser.  

 

Koppla till någon annan social fråga eller samhällsproblem samt utveckla och 

analysera sambandet. Presentera en konstruktiv lösning på problemet. Använda och 

diskutera den sociala frågan utifrån begreppen makt och vanmakt. 

                                                             
294 Övrig examination nr 15 



 

143 
 

 

OBS! Tänk på att vi är lika intresserade att se HUR du tänker, som VAD du kommer 

fram till. Du måste ha tydliga ställningstaganden med tydliga argument som grund. 

Du bör också föra en utförlig diskussion kring de ställningstaganden du gör.295  

Denna examinationsuppgift syftar till att eleverna skall se sina möjligheter 

att kunna påverka det samhälle de lever i, genom att de ska uppmana en 

lokal politiker att ta tag i ett av eleven utpekat socialt problem. I det 

fingerade brevet till politikern skall eleven både beskriva och analysera det 

valda problemet. Eleven skall sedan kunna presentera en konstruktiv lösning 

med tydliga argument som politikern skall kunna ta till sig. Uppgiften är på 

detta sätt framåtriktad till sin karaktär och syftar till att ge eleven ett 

medborgerligt redskap till att förändra samhället. I den 

medborgarfärdighetsinriktade konceptionen så läggs nämligen betoningen 

på att eleven ska kunna påverka både sitt eget liv och det samhälle de är en 

del av.  

I examinationsuppgiften nedan som behandlar arbetsområdet makt och 

demokrati, krävs det både en analysförmåga och ett eget ställningstagande 

från elevens sida. Denna fråga utgår till en början från en analys men den 

tillför ytterligare en dimension av eget ställningstagande och argumentation.   

 

Definiera begreppet civil olydnad med egna ord och förklara betydelsen genom att 

kunna ge ett konkret exempel på civil olydnad, påhittat eller något som faktiskt har 

hänt.  

 

Visa hur fenomenet civil olydnad tar upp och aktualisera en rad frågeställningar 

som är principiellt viktiga då man diskuterar samhällsfrågor ur ett makt- och 

demokratiperspektiv.  

 

Diskutera de principiellt viktiga frågeställningarna som du tagit upp genom att 

analysera för- och nackdelar med att använda civil olydnad i ett demokratiskt 

samhälle. 

 

Ta ställning och argumentera för varför DU, helt eller till stora delar, ställer dig 

positiv eller negativ till att använda civil olydnad som påverkansmetod i ett 

demokratiskt samhälle.296    

Här skall eleven förklara betydelsen av civil olydnad genom att ge ett konkret 

exempel på detta samt analysera effekterna av bruk av civil olydnad för ett 
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demokratiskt samhälle. Eleven skall även belysa frågan om civil olydnad 

utifrån olika perspektiv som makt och demokrati. Förutom detta skall eleven 

även argumentera och ta ställning till frågan om civil olydnad. Eleven 

förväntas själv ta ställning och argumentera för eller emot civil olydnad som 

påverkansmetod i ett demokratiskt samhälle. Det centrala i uppgiften är 

emellertid inte om man är för eller mot civil olydnad som metod utan vad 

som ligger till grund för den argumentation som eleven för fram oavsett om 

man är för eller emot civil olydnad. Denna examination har på detta sätt 

tydliga inslag av två frågetyper eller uppgiftstyper. Denna kan på så sätt 

kopplas till både den samhällsanalytiskt inriktade och 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen eftersom det i svaret 

krävs kognitiva färdigheter som förklaring, analys, eget ställningstagande 

och argumentation från elevens sida kring samhällsföreteelsen civil olydnad. 

Detta har också lett till den kategorisering den övriga examinationen fått i 

sammanställningen ovan.  

3.3 Bedömningskriterier 

Vissa av de övriga examinationerna har bifogade betygskriterier där eleven 

får information om vad som krävs för att hon eller han ska få ett visst betyg 

på examinationen i sin helhet. I några av dessa betygskriterier kan man se att 

det finns en progression där det krävs en analys eller ett eget 

ställningstagande när man kommer högre upp i betygsstegen. Frågorna eller 

uppgifterna kan alltså sägas vara mera av fakta- och begreppsinriktad art på 

nivån för godkänt medan uppgifterna på högre betygsnivåer är mera av 

samhällsanalytisk eller medborgarfärdighetsinriktad art. I vissa av dessa 

betygskriterier kan man också urskilja en skillnad mellan betygsstegen väl 

godkänt och mycket väl godkänt. För att erhålla betyget väl godkänt så krävs 

det en samhällsanalys från elevens sida medan det även krävs en uppvisad 

medborgarfärdighet i form av eget ställningstagande och argumenation för 

att eleven skall kunna erhålla betyget mycket väl godkänt. I betygskriterierna 

från den muntliga gruppexaminationen i lag och rätt synliggörs denna 

progression. 

  

Betygskriterier 

          

Godkänd (G) 

Du kan besvara frågorna på ett faktabaserat och beskrivande sätt   

 

Väl godkänt (VG) 

Förutom kriterierna för G kan du dra egna diskuterande, reflekterande och 

analyserande slutsatser. 
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Mycket väl godkänd (MVG) 

Förutom kriterierna för VG kan du värdera och problematisera de egna argumenten. 

Dessutom kommer du fram till slutsatser som bygger på motivering och välgrundad 

argumentation.297 

Här tydliggörs progressionen genom att betygen bygger på varandra, det vill 

säga att eleven till exempel måste uppfylla både godkänt-kriteriet och väl 

godkänt-kriteriet för att få det senare betyget. Progressionen syns även 

genom att eleven kan erhålla betyget godkänt genom att besvara frågorna på 

ett beskrivande sätt medan det krävs en högre nivå av kognitiv färdighet för 

de högre betygsstegen. För att eleven skall kunna nå betyget väl godkänt så 

krävs förutom ett beskrivande svar även en analys, medan det också krävs en 

värdering och problematisering av de egna argumenten för att kunna erhålla 

betyget mycket väl godkänt. Betygskriterierna speglar på detta vis olika 

kognitiva färdigheter som erfodras av eleverna där godkänt speglar 

faktakunskaper, väl godkänt speglar analytiska kunskaper samt mycket väl 

godkänt speglar medborgarfärdigheter som att kunna göra en välgrundad 

argumentation. Det finns även en individuell examination i materialet som 

behandlar kunskapsområdet EU som visserligen saknar betygskriterier men 

som består av ett flertal enskilda frågor som antingen är graderade utifrån 

godkänt nivå, väl godkänt nivå eller mycket väl godkänt nivå.  

 

Hur ofta är det EU-val för oss (medborgare)? G  

  

Vilka är kraven för att ett land ska få ha Euro som sin valuta? G 

  

Vilka består ministerrådet av? Och vad har de för uppgifter? G/VG 

  

Beskriv några viktiga förändringar som Lissabonfördraget innebär? G/VG 

 

Hur stort kan EU bli? Hur ser du på Turkiets ev.medlemsskap? G/VG/MVG.298  

De frågor som har graderats till betyget godkänt har en fakta- och 

begreppsinriktning där elevens förmåga att kunna ange, definiera och 

beskriva ett visst innehåll ligger i fokus. De frågor som kan ge väl godkänt är 

däremot av mer redogörande karaktär, där förklaring av samband får ett 

större utrymme. Dessa frågor får genom detta även en samhällsanalytisk 

karaktär. Jämför man sedan med den fråga som också kan kvalificera för 

betyget mycket väl godkänt så efterfrågas i den även ett eget 
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ställningstagande från elevens sida. På detta sätt kan man säga att den sista 

frågan också har inslag av medborgarfärdighetsinriktning.  

 

 

4 Kognitiva färdigheter 

Analysen av bedömningskriterierna visar intressanta aspekter. I 

bedömningshänseende görs det ofta en åtskillnad mellan fakta- och 

begreppsinriktade, samhällsanalytiskt och medborgarfärdighetsinriktade 

frågeställningar. I de skriftliga proven har frågorna för godkänt en fakta- och 

begreppsinriktad karaktär medan frågor som kan ge väl godkänt eller mycket 

väl godkänt har en samhällsanalytiskt eller medborgarfärdighetsinriktad 

karaktär. Det verkar som att provkonstruktörerna på detta sätt tänker sig en 

progression. Enklare fakta- och begreppsinriktade frågor har fokus på ett 

givet arbetsområde såsom svenskt statsskick och samhällsekonomi och på 

att eleven skall kunna ange, definiera eller beskriva. De svårare frågorna är i 

stället samhällsanalytiskt eller medborgarfärdighetsinriktade där själva 

arbetsområdet kan vara mera valfritt och de kognitiva färdigheter som 

betonas är att eleven skall kunna förklara, analysera, argumentera och ta 

ställning. I de skriftliga proven finns det både samhällsanalytiskt och 

medborgarfärdighetsinriktade frågeställningar som ligger på nivån väl 

godkänt eller mycket väl godkänt. Det är svårt att identifiera skillnaden 

mellan den kvalitativa analys eller ställningstagande som krävs av eleven för 

att hamna på mycket väl godkänt istället för på väl godkänt i de skriftliga 

proven. Det råder uppenbarligen inte konsensus kring vad som skall 

kvalificera för de två högre betygsstegen i dessa bedömningsunderlag. När 

det gäller de övriga examinationerna så kan man emellertid se en skillnad 

mellan de frågor som kvalificierar för betyget väl godkänt jämfört med de 

som kvalificerar för betyget mycket väl godkänt. För att erhålla betyget väl 

godkänt så krävs det en förklaring och en analysfärdighet från en elevs sida 

medan det också krävs ett eget ställningstagande och en argumentation för 

att erhålla det högsta betyget, mycket väl godkänt.  
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Tabell 13. Klassificering av frågetyper och kognitiva färdigheter i 

bedömningsunderlag  

 

                 Fakta- & begrepp         Samhällsanalytiskt      Medborgarfärdighet 

Bedömnings- 

underlag 

Definiera Beskriva Förklara Analysera Argumentera Ta 

ställning 

Skriftligt prov 

G 

      X       X     

Skriftligt prov 

VG 

        X      X         X       X 

Skriftligt prov 

MVG 

        X      X         X       X 

Övriga 

examinationer 

G 

      X       X     

Övriga 

examinationer 

VG 

        X      X   

Övriga 

examinationer 

MVG 

            X       X 

Det verkar i stort sett råda en samstämmighet bland provkonstruktörerna i 

denna studie kring hur elevens kunskapsdjup skall graderas i 

bedömningsunderlagen. Det råder visserligen som redan nämnts inte 

konsensus kring vad som skall kvalificera för de högre betygen i de skriftliga 

proven. Frånsett detta så kräver de samhällsanalytiskt och 

medborgarfärdighetsinriktade frågeställningarna i både de skriftliga proven 

och de övriga examinationerna ett större kunskapsdjup hos eleven. Dessa 

frågeställningar värderas alltså högre än de fakta- och begreppsinriktade 

frågeställningarna. I de övriga examinationerna så skiljer det sig också i 

många fall mellan samhällsanalytiskt och medborgarfärdighetsinriktade 

frågeställningar där den senare formen av frågeställning även kräver ett 

mera aktivt agerande från elevens sida. Eleven skall kunna förklara och 

analysera men även kunna argumentera och ta ställning.  

I denna studie finns det exempel på övriga examinationer som kan kopplas 

till den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen. En av dessa går 

ut på ta ställning till EU medan en annan går ut på att påverka en lokal 

politiker genom att formulera ett fingerat brev till honom eller henne. I det 

fingerade brevet ligger fokus på att skriva en välformulerad argumentation 

som skall vara övertygande. För mig är det ändå lite förvånande att det inte 
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är fler examinationer som är upplagda på detta sätt eftersom många lärare i 

enkäten uttryckte en medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception. Likaså 

har tidigare forskning i fältet visat att lärare i samhällskunskap strävar efter 

att deras elever skall bli aktiva samhällsmedborgare.299 Resultatet från 

studien behöver emellertid inte behöva betyda att det inte existerar flera 

sådana examinationer i samhällskunskapsundervisningen på 

gymnasieskolan. Det kanske bara betyder att lärarna i denna studie tycker 

att det är svårt att konstruera sådana medborgarfärdighetsinriktade 

examinationer och därför inte lämnat ifrån sig sådana till mig. Kanske är det 

svårt att formulera skriftliga provfrågor som har en 

medborgarfärdighetstränande karaktär eftersom de skriftliga proven av 

tradition (men inte med nödvändighet) är summativa till sin karaktär. I den 

pedagogiska forskningen kring betyg och bedömning har det visats att det 

skett en förskjutning från summativ till formativ bedömning vilket också 

borde resultera i fler medborgartränande examinationsformer eftersom de är 

formativa till sin karaktär.300 Men att formulera sådana frågor eller uppgifter 

i andra former av examinationer som till exempelvis nyhetsbevakning eller 

hemskrivningar förefaller dock enklare. Framåtriktade uppgifter som att 

skriva insändare i tidningen, medborgarförslag till kommunen, blogginlägg 

med mera kan innehållsmässigt behandla vitt skilda samhällsfrågor och 

samhällsfenomen där elevens aktiva medborgarskap synliggörs i form av 

eget ställningstagande och argumentation.  

Det är viktigt att tydliggöra att alla övriga examinationer i studien inte har 

denna enhetliga progression mellan de olika betygsstegen i kriterierna. 

Bland examinationerna finns det exempel där det krävs att eleven kan se 

samhällsfrågor eller samhällsföreteelser ur olika perspektiv och kan förklara 

samband redan på nivån för betyget godkänt. Det finns också examinationer 

där det krävs en viss form av eget ställningstagande redan på betygsnivån för 

väl godkänt. Men i stort kan man dock konstatera att det finns en viss 

samstämmighet i bedömningsunderlagen angående hur olika kognitiva 

färdigheter skall graderas.  

Ämneskonceptionerna som synliggörs i bedömningsunderlagen kan 

relateras till de kognitiva processer som förekommer i Blooms reviderade 

taxonomi. Den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen efterfrågar 

kognitiva processer som att minnas och återge centrala fakta och begrepp. 

Den samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen handlar om kognitiva 

processer som att förstå, tillämpa och analysera. Slutligen så gäller den 

                                                             
299 Folke Vernersson, Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar,  s. 126, Ann 

Bernmark-Ottosson, ”Samhällskunskapslärare”, s. 18.  
300 Lars Lindström och Viveca Lindberg, Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla 

kunskap (Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010), s. 12ff. 
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medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen kognitiva processer som 

att värdera och skapa. Ämneskonceptionerna som konstruerats i denna 

studie kan alltså delvis kan uttryckas i Blooms termer.301 

Tabell 14. Klassificering av kognitiva processer i olika ämneskonceptioner 

   Kognitiva processer  

Ämneskonceptioner Minnas Förstå  Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Medborgarfärdighet           X     X 

Samhällsanalys      X      X       X   

Fakta-  och begrepp      X      

Den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen kan däremot inte relateras 

till Blooms reviderade taxonomi eftersom den inte bygger på en kognitiv 

process utan på värdeförmedling av grundläggande värden och normer.  

Som tidigare nämnts så är det endast en examination som i sin helhet går att 

koppla till värdegrundsinriktade ämneskonceptionen. Det kanske inte är så 

förvånande att det endast finns ett exempel på bedömningsunderlag som är 

tydligt och explicit värdeförmedlande. Samhällskunskapslärarna kanske är 

mer inriktade på att eleverna själva skall analysera och ta ställning till 

samhällsfrågor och samhällsföreteelser, vilket eventuellt gör att de är 

försiktiga med att förmedla värden som de själva står för. Att lärarna själva 

tar politisk ställning är inte helt okontroversiellt. Detta kan vara en 

anledning till att det endast är en examination i studien som går att koppla 

till den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen. Den 

värdegrundsinriktade examinationen i denna studie är dock inte så 

kontroversiell eftersom den uppmanar till en hållbar samhällsutveckling, 

vilket finns med som ett uppdrag i styrdokumenten och som en vision som 

inte ifrågasätts i någon högre grad i det svenska samhället. Eleverna kanske 

inte heller upplever att denna examination är särskilt värdeförmedlande till 

sin karaktär eftersom att visionen om en hållbar utveckling bygger på 

normer och värderingar som är allmänt vedertagna i samhället likaväl som i 

skolan och dess styrdokument. Det är ändå viktigt att poängtera att den 

värdegrundsinriktade examinationen skiljer sig i förhållande till de övriga 

                                                             
301 Lorin.W. Andersson, and David, R. Krathwohl, A Taxonomy for learning, teaching and asseising: A 

revision of Bloom´s taxonomy of educational objectives (Boston: Pearson Education Group, 2001), s. 45ff. 
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examinationerna genom att den är värdeförmedlande till sin karaktär och 

inte specifikt baserad utifrån elevernas förmåga att visa olika kognitiva 

färdigheter. 

 

 

5 Sammanfattande analys 

Denna delstudie tar sin utgångspunkt i realiseringsarenan, där den 

verkställda läroplanen realiseras i form av skriftliga prov och 

examinationer.302 Det material som informanterna försett mig med bestod 

av 13 skriftliga prov och 15 övriga examinationer. Jag hade inte uttryckligen 

beskrivit för lärarna vad jag avsåg med skriftliga prov respektive övriga 

examinationer utan det var något som de fick ta ställning till själva. De 

instruktioner de fått om dessa bedömningsunderlag av mig var endast att de 

skulle vara sådana som de själva konstruerat, som de var nöjda med som 

bedömningsverktyg och som de använde sig av under kursen 

Samhällskunskap A. Lärarna avgjorde alltså själva vad som skiljde den ena 

typen av bedömningsunderlag från den andra. Det förefaller dock som det 

råder en konsensus bland lärarna kring en sådan indelning eftersom denna 

urvalsprocess av bedömningsunderlag inte stötte på några problem och 

eftersom ingen efterfrågade vad jag avsåg med det ena eller andra.  

Analysen av bedömningsunderlagen visar tydligt att de domineras av två 

ämneskonceptioner, den fakta- och begreppsinriktade och den 

samhällsanalytiska. Majoriteten av de skriftliga provfrågorna karaktäriseras 

av den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen där fokus ligger på 

centrala fakta och begrepp inom samhällskunskapsämnet som skall kunna 

anges, definieras och beskrivas. Dessa skriftliga provfrågor är framförallt 

inriktade på arbetsområdena svenskt statsskick och samhällsekonomi. 

Denna betoning på svenskt statsskick och samhällsekonomi i 

samhällskunskapslärares prov har även framkommit i tidigare studier inom 

fältet.303 Majoriteten av frågorna eller uppgifterna i de övriga 

examinationerna karaktäriseras av den samhällsanalytiskt inriktade 

ämneskonceptionen med sitt fokus på förklaringar, analys och källkritisk 

granskning av samhällsfrågor och samhällsfenomen. De övriga 

examinationerna har även en större bredd av arbetsområden jämfört med de 

skriftliga proven. Bland dessa finns arbetsområden som kommunikation och 

                                                             
302 Göran Linde, Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, s. 65f. 

303 Christina Odenstad, Prov och Bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov, s. 109f , Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme–om samhällskunskapslärares tolkning, 

anpassning och undervisning, s. 99, Annika Karlsson, Samhällsguide, individualist och moderator-

Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete, s. 131ff. 
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massmedia, miljö, lag och rätt, EU, energi, konflikter i världen och makt och 

demokrati. Att de fakta- och begreppsinriktade och samhällsanalytiskt 

inriktade ämneskonceptionerna är vanligt förekommande har även 

framkommit i tidigare forskning om samhällskunskapslärares prov och 

bedömning.304  

I denna studie finns det också några exempel på skriftliga prov och flera 

exempel på övriga examinationer i studien som speglar den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen med sin inriktning på att 

eleven skall kunna skaffa sig en handlingsförmåga i att ta ställning och 

argumentera för eller mot en samhällsfråga eller ett samhällsproblem.  Detta 

kan ses som en medborgerlig träning, och en sådan betoning har också 

framkommit i tidigare forskning om samhällskunskapslärares prov och 

bedömning.305  

Endast i ett bedömningsunderlag i denna studie framkommer den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen, den som är värdeförmedlande till 

sin karaktär med betoning på fostran av värden och normer i form av 

demokratiska värderingar, solidaritetstänkande, jämlikhetstänkande och 

empatisk förmåga. Jag har inte funnit något exempel på skriftligt prov vare 

sig på frågenivå eller i sin helhet som har en koppling till den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen. Det skulle givetvis vara möjligt 

att konstruera skriftliga provfrågor där eleven förväntas förespråka vissa 

värden, exempelvis solidaritet med de som har det svårt i samhället eller en 

argumentation utifrån fördelarna med jämställdhet mellan könen. Däremot 

finns det en övrig examination som till sin helhet går att kategorisera som ett 

uttryck för den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen med syfte att 

införliva värden och normer hos eleven om en hållbar utveckling. Denna 

inriktning syns dock inte riktigt i de enskilda delfrågorna utan framkommer 

bäst när man ser på examinationen i sin helhet. Den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen finner jag inte i tidigare empirisk forskning inom det 

samhällskunskapsdidaktiska fältet. Detta beror antagligen på att tidigare 

forskning till största delen har fokuserat på det stoff som betonas i 

examinationerna. Det är dock viktigt att påpeka i detta sammanhang att 

värdefostran ingår i läroplanens hela uppdrag och att den inte är specifikt 

                                                             
304 Gunilla Svingby, Proven, kunskapen och undervisningen–Samhällsorienterande ämnen i årskurs 

9, s. 51f, Christina Odenstad, Prov och Bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares 

skriftliga prov, s. 132ff, Annika Karlsson, Samhällsguide, individualist och moderator-

Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete, s. 131ff , Tobias 

Jansson, Vad kommer på provet?–Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap, s. 65ff. 
305 Christina Odenstad, Prov och Bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov s. 129ff, Annika Karlsson. Samhällsguide, individualist och moderator-Samhällskunskapslärares 

professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete, s. 131ff, Agneta Grönlund, Redskap för 

lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet, s. 103f. 



 

152 
 

framskriven i några enskilda ämneskursplaner. Det är därför både 

förvånande och inte förvånande att den värdegrundsinriktade 

examinationsformen inte syns mer. När alla ämneslärare skall betona de 

normer och värderingar som vårt samhälle och våra styrdokument bygger på 

så blir det ingen som får huvudansvaret för detta. Detta kanske leder till att 

det glöms bort när lärarna fokuserar på de enskilda kursplanerna i 

respektive ämne och på de programmål som finns för olika 

gymnasieprogram.  

Studien visar att det är en betydligt större bredd av ämneskonceptioner som 

synliggörs i de övriga examinationerna jämfört med de skriftliga proven. 

Detta stämmer också överens med tidigare forskning inom fältet.306 Detta 

kan ha att göra med själva examinationsformen. De övriga examinationerna 

har nämligen ofta karaktären av grupparbeten och de är konstruerade som 

projektarbeten, hemskrivningar, muntliga seminarier, produktion av 

dokumentärfilm och nyhetsbevakningar och dylikt. Jag är själv övertygad om 

att gruppkaraktären i de flesta av de övriga examinationerna har en 

betydelse i detta sammanhang. För att på ett så bra sätt som möjligt kunna 

diskutera, reflektera och argumentera kring en samhällsfråga eller ett 

samhällsfenomen krävs det i de flesta fall en motpart. I 

examinationsmetoder som projektarbeten och nyhetsbevakningar så ges 

sådana förutsättningar eftersom de ofta bygger på elevkommunikation och 

grupparbeten.  

Dessa examinationsmetoder ger också läraren en större möjlighet att 

utforma gruppfrågor eller gruppuppgifter som speglar en större spännvidd 

av ämneskonceptioner. När man analyserar bedömningskriterierna i de olika 

bedömningsunderlagen framkommer det att samhällskunskapslärarna gör 

en åtskillnad mellan fakta- och begreppsinriktade, samhällsanalytiskt och 

medborgarfärdighetsinriktade frågeställningar. I de skriftliga proven så har 

frågorna för godkänt en fakta- och begreppsinriktad karaktär medan frågor 

som kan ge väl godkänt eller mycket väl godkänt har en samhällsanalytiskt 

eller en medborgarfärdighetsinriktad karaktär. I de övriga examinationerna 

finns det även en skillnad mellan de frågor som ligger på nivån väl godkänt 

jämfört med de frågor som kan ge mycket väl godkänt. För att erhålla betyget 

väl godkänt så krävs en förklaring och en analysfärdighet från en elevs sida. 

För att eleven skall kunna erhålla betyget mycket väl godkänt krävs det 

förutom förklaring och analys även ett eget ställningstagande och en 

argumentation från elevens sida.  
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Studien visar att det finns en viss samstämmighet i bedömningsunderlagen 

angående hur olika kognitiva färdigheter skall graderas. I de skriftliga 

proven ligger att kunna definiera och beskriva på en godkänd-nivå medan att 

kunna förklara, analysera, argumentera och ta ställning ligger på nivån väl 

godkänd eller mycket väl godkänd. När det gäller de övriga examinationerna 

så ligger fortfarande att kunna definiera och beskriva på en godkänd-nivå 

medan att kunna analysera och argumentera kan ge väl godkänt och att 

kunna argumentera och ta ställning kvalificerar för väl godkänt.  I denna 

studie framkommer att det finns en skillnad mellan de skriftliga proven och 

de övriga examinationerna vad gäller vilka arbetsområden frågorna berör 

och vilka kognitiva färdigheter som krävs. Detta syns både när man jämför 

bedömningsunderlagen utifrån enskilda frågor och i sin helhet. Utifrån detta 

resultat kan man fundera över vilka effekter olika ämneskonceptioner i 

bedömningsunderlag kan få vad avser elevers lärande. Ifall 

samhällskunskapsläraren strävar efter att eleven skall bli aktiv som 

samhällsmedborgare eller strävar efter att införliva vissa demokratiska 

värden kan hon eller han då examinera endast genom skriftliga prov? Om 

läraren anser att eleverna kan nå en djupare kunskapsnivå i uppgifter där de 

ska diskutera och samarbeta kring ett innehåll, är det kanske bättre att 

arbeta med andra examinationsformer och examinationsmetoder än 

individuella skriftliga prov? Det kanske går att nå en annan kunskap i ämnet 

samhällskunskap ifall eleverna får arbeta med bedömningsunderlag där man 

har möjlighet att få hjälp av läraren eller där eleverna kan samarbeta i 

grupp?  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att bedömningsunderlagen ger 

uttryck för flera olika ämneskonceptioner. Den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen framkommer tydligast i skriftliga prov medan den 

samhällsanalytiskt inriktade och medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen tydligast speglar sig i de övriga examinationerna.  
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V. ÖVERGRIPANDE ANALYS OCH 
DISKUSSION 

I denna undersökning framkommer det att samhällskunskapslärarna ger 

uttryck för olika ämneskonceptioner. Ämneskonceptionerna kommer till 

uttryck på olika sätt i lärarnas avsedda och realiserade undervisning och det 

finns skillnader mellan hur ämneskonceptionerna framträder i lärarnas 

utsagor och i bedömningsunderlagen. Undersökningen visar också att 

samhällskunskapsämnets karaktär skiljer sig åt beroende på lärarens 

ämneskonception. Det framkommer även att det i vissa fall finns en relation 

mellan samhällskunskapslärarnas bakgrund och hur de tänker kring ämnet. 

Med utgångspunkt i dessa resultat kan en diskussion föras kring relationen 

mellan lärares fria didaktiska handlingsutrymme och omgivande strukturer.  

1 Fyra ämneskonceptioner 

Med grund i samhällskunskapslärarnas utsagor har jag i undersökningen 

konstruerat fyra olika ämneskonceptioner: den fakta- och begreppsinriktade, 

den värdegrundsinriktade, den samhällsanalytiskt inriktade och den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen. Dessa kan relateras till 

andra teoretiska idealtyper som beskriver hur samhällskunskapsämnet kan 

se ut utifrån skilda syften, innehåll och arbetssätt.  

En majoritet av samhällskunskapslärarna i enkäten ger uttryck för en 

medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception. I denna ämneskonception 

är målet att eleverna skall bli aktiva medborgare i samhället. För att detta 

skall nås behöver eleverna skaffa sig färdigheter som att själva kunna ta 

ställning till samhällsfrågor eller samhällsproblem utifrån en diskussion, en 

argumentation och ett kritiskt ifrågasättande. Denna ämneskonception har 

stora likheter med Tomas Englunds idealtyp som han benämner för 

samhällskunskap som en förberedelse för aktivt medborgardeltagande 

genom kritiska institutionella betraktelser och framhävande av ett 

konfliktperspektiv. I den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen 

och i Englunds idealtyp betonas det aktiva medborgarskapet där eleverna 

skall kunna betrakta samhället utifrån ett kritiskt perspektiv.307 Den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen kan sägas uttrycka en 

rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi. Denna utbildningsfilosofin betonar 

att det är viktigt att eleverna erhåller ett kritiskt förhållningssätt och att de 

kan värdera olika handlingsalternativ för det framtida samhället.308 
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Undersökningen visar att det generellt bland samhällskunskapslärarna finns 

lite olika åsikter om när elevernas aktiva medborgarskap skall verkställas. 

Bland vissa lärare betonas att eleverna under skoltiden skall erhålla de 

kunskaper som krävs för att de senare ska kunna utöva sitt medborgarskap 

medan andra menar att eleverna redan här och nu skall utöva sitt 

medborgarskap.309 Även i tidigare empiriska studier har det framkommit att 

många samhällskunskapslärare har som mål att eleverna skall få de 

kunskaper som krävs för att bli aktiva samhällsmedborgare.310  

Utifrån enkätsvaren framkommer det att den näst största gruppen av lärare 

är de som ger uttryck för den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen. Centrala fakta och begrepp inom ämnet 

samhällskunskap ligger i fokus och samhällets uppbyggnad och funktion 

skall kunna återges, definieras och beskrivas av eleverna. För att eleverna 

skall nå denna kunskap fokuseras undervisningen på vissa givna 

arbetsområden inom samhällskunskapsämnet. Arbetsområdena baseras 

vanligen på någon specifik universitetsdisciplin som statsvetenskap och 

nationalekonomi och handlar till exempel om hur Sverige styrs eller 

samhällsekonomi. Denna ämneskonception har vissa likheter med den 

idealtyp som Englund urskilt och kallat samhällskunskap som en 

samhällsvetenskapligt baserad samhällskunskap, med de bakomliggande 

akademiska disciplinerna som grundläggande utgångspunkt. Den fakta- och 

begreppsinriktade ämneskonceptionen och Englunds idealtyp betonar båda 

att basen för samhällskunskapsämnet ligger i de akademiska disciplinerna.311 

Den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen kan sägas uttrycka en 

essentialistisk utbildningsfilosofi. Essentialismen som utbildningsfilosofi 

betonar just att undervisningen i skolämnen måste bottna i skolämnenas 

bakomliggande vetenskapliga discipliner.312  I min ämneskonception, i 

Englunds idealtyp och i den essentialistiska utbildningsfilosofin är det alltså 

universitetsdisciplinerna som bygger upp arbetsområdena inom 

samhällskunskapsämnet. Även i tidigare forskning från Danmark har 

samhällskunskapsämnet visat sig ha en nära koppling till de 

samhällsvetenskapliga disciplinerna.313  

                                                             
309 Tuula Gordon, “Gender and Citizenship, s. 283f, Agneta Bronäs och Staffan Selander,  ”Samhällskunskap 

som skolämne”, s. 75ff. 
310 Ann Bernmark-Ottosson, ”Samhällskunskapslärare”, s. 18, Gunilla Svingby, Proven, kunskapen och 

undervisningen–Samhällsorienterande ämnen i årskurs 9, s. 51f, Folke Vernersson, Undervisa om 

samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar, s. 129. 
311 Tomas, Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, s. 140f , Tomas Englund, Läroplanens och 
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312 Tomas, Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”, s. 132ff. 
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I undersökningen framkommer att det inte är så många 

samhällskunskapslärare som i sina enkätsvar ger uttryck för den 

samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen. Fokus i denna 

ämneskonception ligger på att eleverna skall kunna förklara, analysera och 

källkritiskt granska samhällsföreteelser och samhällsfrågor. I denna 

ämneskonception är det inte ett speciellt stoff eller innehåll som ligger i 

fokus utan eleverna har stora möjligheter att välja vilken samhällsfråga eller 

vilket samhällsfenomen de vill studera. Den samhällsanalytiskt inriktade 

ämneskonceptionen kan i viss mån sägas uttrycka en progressivistisk 

utbildningsfilosofi, genom att eleverna kan välja område efter eget 

intresse.314 Även i tidigare empiriska studier från Sverige och Danmark 

framstår den vetenskapliga färdigheten i att kunna analysera samhällsfrågor 

och samhällsproblem som centrala för ämnet samhällskunskap.315  

Den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen, slutligen, uttrycks inte av så 

många samhällskunskapslärare i enkäten. I denna ämneskonception ligger 

fokus på att fostra in eleverna i vissa centrala värderingar som demokrati, 

jämlikhet, solidaritet och empati. Det finns vissa likheter mellan den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen och Englunds idealtyp som han 

benämner för samhällskunskap som en värdebaserad medborgarfostran 

(nationellt fostrande, lydnadsinriktad) med en förmedlande 

undervisningsform. Englunds idealtyp är dock specifikt nationalistisk till sin 

karaktär medan den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen är 

pluralistisk och värdena kan bestå av olika saker, som demokrati, solidaritet, 

jämlikhet och empati. Även om den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen och Englunds idealtyp i viss mån liknar varandra 

eftersom de båda betonar normer och värden så är det alltså en ganska tydlig 

skillnad på vilka normer och värden som lyfts fram i Englunds idealtyp 

jämfört med min ämneskonception.316   

Sammantaget visar denna undersökning att samhällskunskapslärarna ger 

uttryck för olika ämneskonceptioner. Olika ämneskonceptioner resulterar i 

att skolämnet samhällskunskap får olika syften eller funktioner där det 

framförallt finns en spänning mellan ämnets socialiserande och kritiska 

                                                             
314 Tomas, Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”,  s. 132ff. 
315 Lars-Erik Bjessmo, ”Demokrati och samhällsundervisning”, s. 84, Torben Spanget Christensen. 

”Sammfundsfag-et senmoderne fag?”, s. 14, Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme–om 

samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning, s. 56ff, Agneta Grönlund, Redskap för 

lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet, s. 103f, Annika Karlsson, Samhällsguide, 

individualist och moderator-Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i 

betygsättningsrelaterat arbete,  s. 103f, Johan Sandhal, Att ta sig an världen-Lärare diskuterar innehåll och 

mål i samhällskunskapsämnet, s. 118ff, Christina Odenstad, Prov och Bedömning i samhällskunskap–En 

analys av gymnasielärares skriftliga prov, s. 129ff , Tobias Jansson, Vad kommer på provet?–

Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap, s. 56ff. 
316 Tomas, Englund, ”Undervisning som meningserbjudande”,  s. 132ff. 
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funktion. Det finns ibland ett spänningsförhållande mellan lärarnas utsagor i 

undersökningen mellan att socialisera in eleverna i samhällets rådande 

normer och värderingar och att utveckla eleverna till kritiska självständiga 

individer. Alla lärare i undersökningen uppfattar emellertid inte detta som 

ett spänningsförhållande utan menar att samhällskunskapsämnet både 

syftar till att eleverna skall bli goda medborgare och att de utrustas med ett 

kritiskt förhållningssätt.317  

 

 

2 Avsedd och realiserad undervisning 

I undersökningen sätts samhällskunskapslärarnas utsagor om sitt ämne i 

relation till de ämneskonceptioner som realiseras i skriftliga prov och 

examinationer. Lärarna  studeras på aggregerad nivå, vilket innebär att jag 

inte kopplar ihop huruvida enskilda lärares prov överensstämmer med deras 

enskilda utsagor. På den aggregerade nivån framkommer en tydlig skillnad 

mellan uttrycken för ämneskonceptionerna i enkäten och i 

bedömningsunderlagen.  I enkäten är det 35 av 60 lärare som ger uttryck för 

den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen medan det bara 

finns tre skriftliga prov och sex övriga examinationer (av samtliga 28) som 

går att koppla till den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen. 

Man kan alltså konstatera att det är fler samhällskunskapslärare som i sina 

utsagor uttrycker denna ämneskonception än vad som syns i de olika 

bedömningsunderlagen. Detta utfall ska jämföras med en tidigare 

genomförd studie som visar att samhällskunskapslärare har ett flertal inslag 

av medborgarfärdigheter i sina skriftliga prov.318  

Det finns även en skillnad mellan det antal lärare som i enkäten ger uttryck 

för en fakta- och begreppsinriktad ämneskonception jämfört med de 

ämneskonceptioner som framkommer i de 28 bedömningsunderlagen. De 

fakta- och begreppsinriktade bedömningsunderlagen är fler än vad man 

kunnat förvänta sig med utgångspunkt från lärarnas utsagor om sitt 

undervisningsämne. I enkäten är det 13 av 60 lärare som ger uttryck för den 

fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen medan en klar majoritet av 

de skriftliga proven består av frågor som har karaktären av denna 

                                                             
317 Gert Biesta, “Good education in an age of measurment: on the need to reconnect with the question of 

purpuse in education”,  s. 33ff, Sture Långström och Arja Virta, Samhällskunskapsdidaktik–utbildning i 

demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande, s. 14ff, Agneta Bronäs och Staffan Selander, 

”Samhällskunskap som skolämne”,  s. 75ff, Anna, S, Ochoa-Becker, Democratic education for social studies. 

An issues-centered decision making curriculum,  s. 65ff, Lars-Erik Bjessmo, Elevens samhällsbild, s. 105, 

Gunilla Svingby, ”Utvärdering av de samhällsorienterade ämnena”,  s. 12. 
318 Christina Odenstad, Prov och bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov, s. 129ff. 
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ämneskonception. Förutom de skriftliga proven finns det även flera exempel 

på övriga examinationer som speglar denna ämneskonception. Att den fakta- 

och begreppsinriktade ämneskonceptionen är vanligt förekommande har 

även framkommit tidigare i andra empiriska studier om 

samhällskunskapslärares skriftliga prov.319  

Jämför man sedan det antal lärare som ger uttryck för den 

samhällsanalytiskt inriktade ämneskonception i sina enkätsvar med de 28 

bedömningsunderlagen finner man också vissa skillnader. Det finns fler 

exempel både på skriftliga prov och övriga examinationer som går att koppla 

till den samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen än vad man kunnat 

förvänta sig utifrån lärarnas utsagor om sitt undervisningsämne. Det är 

nämligen endast sex av 60 samhällskunskapslärare som ger uttryck för 

denna ämneskonception i enkäten. Däremot speglar en majoritet av de 

övriga examinationerna den samhällsanalytiskt inriktade 

ämneskonceptionen. Det finns även ett antal exempel på skriftliga prov som 

kan kopplas till denna ämneskonception. Att de analytiska kunskaperna är 

centrala för samhällskunskapsämnet har också stöd i annan aktuell empirisk 

forskning kring synen på ämnet samhällskunskap och kring lärares skriftliga 

prov i samhällskunskap.320  

Det är sex av 60 samhällskunskapslärare som i sina enkätsvar ger uttryck för 

den värdegrundsinriktade ämneskonception. Detta skall jämföras med de 28 

bedömningsunderlagen där det finns ett enda exempel på den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen bland de övriga examinationerna 

medan det inte finns något exempel alls på detta bland de skriftliga proven. 

Den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen finner jag inte i tidigare 

empiriska forskning inom det samhällskunskapsdidaktiska fältet. Detta 

beror antagligen på att tidigare forskning främst har fokuserat på det 

innehåll eller det stoff som samhällskunskapslärarna betonar, varför 

värdegrundsfostran hamnar utanför.  

Sammantaget kan man dra slutsatsen att det finns vissa skillnader i de 

ämneskonceptioner som utrycks i samhällskunskapslärares avsedda 

undervisning jämfört med de som konkretiseras i den realiserade 

                                                             
319 Christina Odenstad, Prov och bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga 

prov, s. 132ff, Annika Karlsson, Samhällsguide, individualist och moderator-Samhällskunskapslärares 

professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete,  s. 131ff , Tobias Jansson, Vad kommer på 

provet?–Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap, s. 65ff. 
320 Annika Grönlund, Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet,  s. 103f,  Johan 

Sandahl, Att ta sig an världen-Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet, s. 118ff, 

Christina Odenstad, Prov och Bedömning i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga prov, 

s. 129ff, Annika Karlsson. Samhällsguide, individualist och moderator-Samhällskunskapslärares 

professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete,  s. 131ff , Tobias Jansson, Vad kommer på 

provet?–Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap, s. 65ff. 
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undervisningen i form av skriftliga prov och övriga examinationer. Vad 

lärarna säger att de gör skiljer sig alltså i viss mån från det som faktiskt sker. 

Detta stämmer överens med den studie som Gunilla Svingby gjorde på 90-

talet i den svenska grundskolan. I denna studie visar Svingby att 

samhällskunskapslärarna vill att eleverna skall bli aktiva 

samhällsmedborgare samtidigt som de skriftliga proven genomsyras av 

faktafrågor som inte karaktäriseras av något aktivt medborgarskap.321 I 

denna undersökning är det en majoritet av samhällskunskapslärarna som 

ger uttryck för den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen. 

Bland de skriftliga proven är det däremot de fakta- och begreppsinriktade 

frågorna som är i majoritet medan de övriga examinationerna domineras av 

samhällsanalytiskt inriktade frågor eller uppgifter.   

Med utgångspunkt i Basil Bernsteins terminologi skulle man kunna säga att 

lärarnas avsedda undervisning i undersökningen (alltså 

medborgarfärdighetsinriktad) i stort karaktäriseras av en integrerad kod, en 

svag klassifikation och en svag kontroll. Inom den 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen är det nämligen inte 

något specifikt stoff som står i centrum. Inom denna ämneskonception kan 

också eleverna ta hjälp av varandra och av flera olika ämnen för att kunna ta 

ställning till en samhällsfråga eller ett samhällsproblem utifrån en 

diskussion, en argumentation och ett kritiskt ifrågasättande.  

Däremot karaktäriseras den realiserade undervisningen som den 

framkommer i bedömningsunderlagen (fakta- och begreppsinriktad) 

generellt sett av en sammansatt kod, en stark klassifikation och en stark 

kontroll. Inom den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen står 

viktiga fakta och begrepp i centrum inom arbetsområden som är unika för 

samhällskunskapsämnet. Lärarna kontrollerar elevernas kunskaper genom 

att i prov och examinationer be dem visa att de kan återge, definiera och 

beskriva samhällets uppbyggnad och funktion.322  

 

 

3 Kodning, klassifikation och kontroll i samhällskunskapsämnet 

Med utgångspunkt i denna undersökning kan man konstatera att det är svårt 

att tala om ett samhällskunskapsämne med en egen inneboende kärna, 

eftersom det verkar förekomma flera olika tänkbara kärnor. Detta 

                                                             
321 Gunilla Svingby, Proven, kunskapen och undervisningen Samhällsorienterande ämnen i årskurs 

9, s. 51f. 
322 Basil Bernstein, ”On the classification and framing of educational knowledge”,  s. 48ff. 
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överensstämmer med Molloys teorier om att det är läraren som konstruerar 

ämnet till vad det blir.323 Med utgångspunkt i denna undersökning kan man 

konstatera att samhällskunskapslärare har ett visst tolkningsutrymme vad 

gäller synen på och undervisning i ämnet. Utifrån Klafkis terminologi kan 

samhällskunskapsämnet beskrivas som ett sammansatt ämne som 

egentligen består av flera samhällsvetenskapliga ämnen som till exempel 

statsvetenskap, ekonomi och sociologi.324  

Utifrån Basil Bernsteins terminologi kan man säga att ämnet karaktäriseras 

av en integrerad kod eftersom det inte är så tydligt urskiljbart och att det inte 

har så klara gränser gentemot andra närbesläktade ämnen som till exempel 

historia och religion.325 Detta framkommer inte minst i intervjuerna där 

flera lärare uppger att de ser fördelar med att ha flera samhällsorienterade 

ämnen i sin ämneskombination. Genom detta anser lärarna att de kan få ett 

helikopterperspektiv på samhällskunskapsämnet där olika skolämnen kan 

bidra till att förstärka elevernas kunskaper om exempelvis en samhällsfråga 

eller ett samhällsfenomen. Ifall man analyserar varje ämneskonception för 

sig så upptäcker man att ämneskonceptionerna enligt Bernsteins terminologi 

har olikartad kodning. Den fakta- och begreppsinriktade och den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen har vissa inslag av den 

sammansatta koden eftersom det finns ett visst innehåll (såsom hur Sverige 

styrs, samhällsekonomi, jämställdhet, jämlikhet) som enligt lärarna har en 

tydlig koppling till det specifika skolämnet samhällskunskap. Den 

samhällsanalytisktinriktade och den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen karaktäriseras dock mer av en integerad kod eftersom 

eleverna själva har en stor frihet att välja innehåll. Eleverna kan genom detta 

välja ett innehåll som förutom samhällskunskapsämnet har inslag av bland 

annat historia, geografi och religion.  

Med utgångspunkt i Bernsteins terminologi skulle man också kunna säga att 

samhällskunskapsämnet generellt är svagt klassificerat eftersom ämnet får 

olika karaktär beroende på den ämneskonception som läraren ger uttryck 

för.326 Om man analyserar varje ämneskonception för sig så upptäcker man 

även i dessa fall att klassifikationen skiljer sig åt mellan 

ämneskonceptionerna. Den fakta- och begreppsinriktade 

ämneskonceptionen är den som har den starkaste klassifikationen eftersom 

det finns vissa centrala fakta- och begrepp i olika arbetsområden som 

avgränsar samhällskunskapsämnet från andra ämnen. Även den 

                                                             
323 Gunilla Molloy, Skolämnet svenska–en kritisk ämnesdidaktik, s. 39f. 
324 Wolfgang Klafki, ”Kritisk-konstruktiv didaktik”,  s. 215ff. 
325 Basil Bernstein, ”On the classification and framing of educational knowledge”,  s. 48ff. 
326 Basil Bernstein, ”On the classification and framing of educational knowledge”,  s. 48ff. 
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värdegrundsinriktade ämneskonceptionen har relativt sett en starkare 

klassifikation än de två övriga genom dess innehållsliga fokus på specifika 

centrala värderingar såsom jämlikhet, solidaritet och empati. Den 

samhällsanalytiskt inriktade och den medborgarfärdighetsinriktade 

ämneskonceptionen karaktäriseras istället av en svagare klassifikation. I 

båda dessa är det inte något specifikt stoff som är i fokus och det existerar 

inte heller några klara gränser i förhållande till andra ämnen. De analytiska 

kunskaperna och medborgarfärdigheterna är inte unika för enbart 

samhällskunskapsämnet utan de kan också vara viktiga inslag i skolämnen 

som till exempel historia, religion och svenska.  

Samhällskunskapsämnet kan generellt också karaktäriseras som ett svagt 

kontrollerat ämne eftersom elevernas valmöjligheter att välja innehåll är 

stort.327 Detta framkommer inte minst i intervjuerna där lärarna betonar att 

det är viktigt att ta hänsyn till elevernas intressen och behov. Flera av lärarna 

uppger att det är viktigt att eleverna får vara med och påverka både 

innehållet och arbetsområdena i ämnet. Lärarens kontroll över detta ämne 

skiljer sig emellertid åt beroende på den ämneskonception som den enskilde 

samhällskunskapsläraren ger uttryck för. Den samhällsanalytiskt inriktade 

och den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen karaktäriseras 

tydligast av en svag kontroll eftersom eleverna har ganska stor makt över det 

innehåll som skall undersökas samt hur de form- och metodmässigt skall gå 

till väga. Den fakta- och begreppsinriktade och den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen är relativt sett starkare kontrollerat på grund av att 

innehållet i undervisningen i dessa ämneskonceptioner är mera specificerat. 

I den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen vill läraren att 

eleverna får kunskaper om visst givet innehåll. I den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen vill läraren att eleverna utvecklar specifika normer och 

värderingar.  

Det har framhållits att samhällsvetenskapliga ämnen som samhällskunskap 

är ett svagt avgränsat och inramat ämne.328 Detta kan emellertid 

problematiseras och nyanseras eftersom denna undersökning visar att 

kodning, klassifikation och kontroll i skolämnet samhällskunskap skiljer sig 

avsevärt åt beroende på vilken ämneskonception som lärarna omfattar.   
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4 Ramfaktorer och ämneskonception 

Undersökningen visar att lärarnas könstillhörighet och ämneskombination i 

viss mån har en relation till de ämneskonceptioner som lärarna uttrycker. En 

större andel manliga än kvinnliga samhällskunskapslärare ger i sina 

enkätsvar uttryck för den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen. 

Samtliga lärare som att döma av enkätsvaren företräder den 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionen har också samhällskunskap 

tillsammans med något eller några andra samhällsorienterande ämnen, 

bland annat religion, i sin ämneskombination. Att dessa lärare har en 

universitetsutbildning i ämnet religion kan få till följd att frågor om normer, 

värden och etik belyses på ett naturligt sätt också i ämnet samhällskunskap. 

De bakomliggande strukturerna får genom detta en betydelse för de 

ämneskonceptioner som lärarna ger uttryck för.329 Med utgångspunkt från 

Gunilla Molloy så skulle man kunna säga att samhällskunskapsämnet består 

av flera olika kärnor och att det är läraren som utifrån sin individuella 

bakgrund slutligen konstruerar ämnet till vad det blir.330   

Att lärarnas individuella bakgrund har en betydelse för de 

ämneskonceptioner som lärarna ger uttryck för stämmer överens med 

Caroline Libergs och Ronald W Ewans ämnesdidaktiska teorier där de 

påpekar just att den personliga bakgrunden har betydelse för lärares 

didaktiska ställningstaganden.331 När det gäller bakgrundsfaktorer som 

klasstillhörighet, den politiska åskådningen och yrkeserfarenheten så är det 

svårt att relatera dessa till en specifik ämneskonception. Med utgångspunkt 

från intervjuerna kan man däremot säga att alla de inre ramfaktorerna som 

studeras i denna undersökning har ett visst inflytande på lärarnas 

ämnesförståelse. De flesta av de intervjuade lärarna uppger till exempel att 

de har en medelklassbakgrund och flera uppger att detta har ett visst 

inflytande på deras förståelse av sitt undervisningsämne. Det framkommer 

tydligt i intervjuerna att de kvinnliga lärarna betonar genusaspekterna i 

samhällskunskapsundervisningen mer än vad deras manliga kollegor gör.  

De flesta av lärarna i undersökningen uppger att de har en socialliberal 

åskådning. I intervjuerna framkommer det att lärarna är särskilt 

uppmärksammade på att deras egen politiska åskådning inte skall få 

otillbörlig påverkan på deras undervisning. Flera av lärarna menar att det är 
                                                             
329 Anthony Giddens, Central problems in social theory. Action, structure and contradiction in social 

analyses, s. 49ff, Roy Bhaskar, Scientific realism and human emancipation, s. 123ff, Ron Mahieu, Agents of 

change and policies of scale-A policy study of entrepreneurship and enterprise in education, s. 12ff, Anthony 

Giddens, The constitution of society, s. 26. 
330 Gunilla Molloy, Skolämnet svenska–en kritisk ämnesdidaktik, s. 39f. 
331 Caroline Liberg, ”skolan är fattig!–att utforska utbildningsverksamheters innehåll ”, s. 182, Ronald W 

Evans, “Educational ideologies and the teaching of history”, s. 171f. 
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viktigt att de inte påverkar eleverna politiskt och det framkommer att de 

använder sig av olika strategier för att undvika att detta skall bli fallet. Flera 

lärare betonar yrkeserfarenhetens betydelse och de menar att det är en 

fördel att ha en längre arbetslivserfarenhet eftersom det leder till en ökad 

flexibilitet i undervisningen både vad avser valet av innehåll och metod.  

Flera lärare uppger också att de med tiden har blivit mer angelägna om att 

elevernas intressen och behov skall tillgodoses och att aktuella händelser 

skall lyftas in i undervisningen. En utökad yrkeserfarenhet kanske gör att 

läraren över tid börjar intressera sig mera för elevens livsvärld, deras 

förutsättningar och behov, vilket gör att de förändrar sin syn på ämnet och 

undervisningen i ämnet. I intervjuerna framkommer det också att lärarna 

anser att det är en stor fördel att ha flera samhällsorienterade ämnen i sin 

kombination genom att de då har möjlighet att ge ett mer övergripande 

perspektiv på samhällsfrågor eller samhällsfenomen. Enligt lärarna kan 

respektive ämnesperspektiv bidra till en fördjupad förståelse för en 

samhällsfråga eller ett samhällsfenomen. Undersökningen visar att 

klasstillhörigheten, könstillhörigheten, den politiska åskådningen, 

yrkeserfarenheten och ämneskombinationen,  enligt lärarnas utsagor har ett 

visst inflytande på deras ämnesförståelse.  

Även yttre ramfaktorer som styrdokument, läroböcker, elevernas intressen 

och behov samt aktuella händelser har i varierande grad ett visst inflytande 

över hur lärarna förstår sitt ämne. Även i dessa fall är det svårt att relatera 

dessa yttre ramfaktorer till någon specifik ämneskonception. Sverker 

Lindblad och Fritjof Sahlström har varit inne på att man inte bara kan 

förklara en undervisningsprocess utifrån de ramar som politiker och 

administratörer satt upp, man måste också försöka fånga de inre ramar som 

gäller för en klassrumssituation.332 Sverker Lindblad, Göran Linde och Lars 

Naeslund är inne på samma linje där de menar att det är otillräckligt att 

förstå och förklara undervisning med hjälp av yttre villkor. De påpekar att 

man också måste inkludera lärarnas intentioner och praktiska förnuft för att 

förstå och förklara undervisningens genomförande och resultat.333 Utfallet 

av föreliggande undersökning stärker dessa idéer om att den individuella 

bakgrunden har betydelse för samhällskunskapslärarnas avsedda och 

realiserade undervisning. Att inre och yttre ramfaktorer har en betydelse för 

ämnesundervisningen i olika skolämnen styrks även av tidigare 

svenskdidaktisk och historiedidaktisk forskning.334 

                                                             
332 Sverker Lindblad och Fritjof Sahlström, ”Gamla mönster och nya gränser-om ramfaktorer och 

klassrumsinteraktion”, s. 75ff. 
333 Sverker Lindblad, Göran Linde och Lars Naeslund, “Ramfaktorteori och praktiskt förnuft”, s. 96ff. 
334 Se vidare diskussion om de yttre och inre ramfaktorernas betydelse i till exempel Edmund, Knutas. 
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5 Samhällskunskapslärares friutrymme/frirum 

Denna undersökning visar att lärarnas avsedda och realiserade undervisning 

kan påverkas av olika strukturer som inre och yttre ramfaktorer. De 

bakomliggande strukturerna får på så sätt en betydelse för de 

ämnekonceptioner som lärarna ger uttryck för.335 Men när man studerar 

lärares avsedda och realiserade undervisning noggrannare så ser man också 

skillnader vilket visar att lärarna som aktörer även har ett 

handlingsutrymme för att förstå och realisera sitt undervisningsämne. 

Gunnar Berg har benämnt den enskilde lärarens handlingsutrymme för ett 

friutrymme, inom vilket läraren kan påverka innehållet i sitt 

undervisningsämne på olika sätt.336  

Ivor Goodson, Christopher Anstead och Marshall J Mangan menar även de 

att det finns ett fritt handlingsutrymme när det gäller de möjligheter som 

finns för lärarna att tolka styrdokumentens innehåll.337 Goodson, Lindblad, 

Jarl och Rönnberg har diskuterat ifall lärarnas handlingsfrihet har ökat eller 

minskat över tid i den svenska skolan.338 Även om man inte kan dra några 

generella slutsatser om denna fråga utifrån denna undersökning så kan man 

konstatera att samhällskunskapslärarna vid tidpunkten för denna 

undersökning uppenbarligen hade en viss handlingsfrihet i sin undervisning. 

I både enkät- och intervjusvaren framkommer det tydligt att lärarna har en 

viss handlingsfrihet att välja inriktning och innehåll på sitt 

undervisningsämne. Även i analysen av bedömningsunderlagen synliggörs 

det att läraren har en viss handlingsfrihet att välja inrikting och innehåll på 

sina skriftliga prov och övriga examinationer.  

Denna undersökning visar att en lärares didaktiska val påverkas  både av  ett 

fritt handlingsutrymme och av strukturella faktorer som klass- och 

könstillhörighet. Sammantaget ger detta förutsättningar för att en enskild 

samhällskunskapslärare  kan uttrycka en fakta- och begreppsinriktad, en 

värdegrundsinriktad, en samhällsanalytiskt inriktad eller en 

medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception i sin avsedda och realiserade 

undervisning.  

                                                                                                                                               
gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen, s. 85ff samt i Mikael, Berg, Historielärares 

historier-ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia, s. 21f. 
335 Anthony Giddens, Central problems in social theory. Action, structure and contradiction in social 

analyses, s. 49ff, Roy Bhaskar, Scientific realism and human emancipation, s. 123ff, Ron Mahieu. Agents of 

change and policies of scale-A policy study of entrepreneurship and enterprise in education, s. 12ff, Anthony 

Giddens, The constitution of society, s. 26. 
336 Gunnar Berg, Skolkultur–nyckeln till skolans utveckling, s. 19ff. 
337 Ivor Goodson, Christopher Anstead and Marshall J, Mangan, Subject knowledge: Readings for the study 

of school subjects, s. 10. 
338 Ivor Goodson and Sverker Lindblad, ”Researching the teaching profession under restructering”,  s. 3, 

Maria Jarl och Linda Rönnberg, Skolpolitik- från riksdagshus till klassrum, s. 47. 
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6 Undersökningens kunskapsbidrag   

 

Tidigare forskning har visat att samhällskunskapslärare har olika 

ämnessyner eller ämnesförståelser, 339  men den konstruktion som jag gjort i 

fyra olika ämneskonceptioner är ett nytt bidrag till det 

samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet. Tidigare forskning har  visat 

att den avsedda och realiserade undervisning i samhällskunskap skiljer sig 

åt.340 Denna undersökning visar även att den realiserade undervisningen 

skiljer sig åt mellan olika typer av bedömningsunderlag där de skriftliga 

proven domineras av en fakta- och begreppsinriktad ämneskonception 

medan övriga examinationer domineras av en samhällsanalytiskt inriktad 

ämneskonception. Vidare kvalificerar analysen den bild av 

samhällsvetenskapliga ämnen som generellt vaga,341 genom att visa att 

kodning, klassifikation och kontroll skiljer sig åt mellan 

ämneskonceptionerna, där de fakta- och begreppsinriktade och 

värdegrundsinriktade ämneskonceptionerna har en starkare kodning, 

klassifikation och kontroll än de samhällsanalytiskt inriktade och 

medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionerna.  

 

Tidigare svensk- och historiedidaktisk forskning har visat att inre och yttre 

ramfaktorer har betydelse för lärares ämnesundervisning,342 men denna 

undersökning visar mer specifikt på vissa inre ramfaktorers betydelse för 

samhällskunskapsundervisningen. Lärarnas könstillhörighet och 

ämneskombination har betydelse för deras ämneskonceptioner, på så sätt att 

det finns en större andel manliga än kvinnliga samhällskunskapslärare som 

ger uttryck för den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen och att 

samtliga lärare som ger uttryck för den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen har samhällskunskap kombinerat med något eller några 

andra samhällsorienterande ämnen. Undersökningen visar också att 

klasstillhörigheten, den politiska åskådningen och yrkeserfarenheten har ett 

visst inflytande på lärares ämnesförståelse. Ett viktigt kunskapsbidrag som 

                                                             
339 Se till exempel; Folke Vernersson, Undervisa om samhället: didaktiska modeller och 

läraruppfattningar, Johan Sandahl, Att ta sig an världen-Lärare diskuterar innehåll och mål i 

samhällskunskapsämnet, Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme–om samhällskunskapslärares 

tolkning, anpassning och undervisning, Christina Odenstad, Prov och bedömning i samhällskunskap–En 

analys av gymnasielärares skriftliga prov, Anna Karlefjärd, Att rymmas inom sitt friutrymme–om 

samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning, Christina Odenstad, Prov och bedömning 

i samhällskunskap–En analys av gymnasielärares skriftliga prov.  

340 Gunilla Svingby, Proven, kunskapen och undervisningen i samhällsorienterande ämnen i årskurs 

9, s. 51f. 
341 Göran Linde, Det ska ni veta:en introduktion till läroplansteori, s. 57. 
342 Se till exempel; Edmund, Knutas. Mellan retorik och praktik: en ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk 

studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen, s. 85ff 

samt i Mikael, Berg, Historielärares historier-ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i 

historia, s. 21f. 
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denna undersökning bidrar med är att visa på de inre och yttre 

ramfaktorernas betydelse för lärarnas avsedda och realiserade undervisning. 

Lärarens ämneskonception har en relation till lärarens bakgrund, men kan 

också skapas i det fria handlingsutrymme som läraren har.  

 

En förutsättning för att jag kunnat komma fram till dessa forskningsresultat 

är som jag ser det användningen av ”mixed methods”. Genom detta har olika 

metoder och datamaterial kompletterat varandra, där en delstudies resultat 

har gett förutsättningar för genomförandet av en annan delstudie. Genom 

detta metodologiska tillvägagångssätt har undersökningen breddats och 

fördjupats, och olika jämförelser har kunnat göras mellan de olika 

delstudierna.343  

 

Utfallet av denna undersökning kan ge underlag för reflektion för 

verksamma samhällskunskapslärare i skolan. Undersökningen visar hur 

skriftliga prov och andra typer av examinationer i sig uttrycker olika 

ämnekonceptioner. Vidare framkommer att inre ramfaktorer har betydelse 

för en lärares avsedda och realiserade undervisning. En ökad reflexivitet 

kring den egna praktiken på examinationsområdet och över det ”egna 

bagagets” betydelse för ämnesundervisningen kan bidra till förändrade 

förhållningssätt och en mer aktiv hållning när det gäller didaktiska val och  

undervisningsstrategier.  

 

 

  

                                                             
343 William E, Hanson, John W, Creswell, Vicki L, Plano Clark, Kelly S, Petska, and J David, Creswell, “Mixed 

methods research designs in counseling psychology”,  s. 224ff 

 



 

167 
 

Summary 
In this thesis, I will discuss subject conceptions among social studies 

teachers who work in upper secondary schools in two counties in Sweden. 

The aim of this study is to investigate and analyse subject conceptions 

among social studies teachers and their relationships to the teachers’ 

personal backgrounds. Subject conceptions can be expressed in both planned 

and realized teaching, which are analysed in this study. The questions posed 

are: What subject conceptions are expressed in the social studies teachers’ 

descriptions of their teaching? Are there any relationships between the 

teachers’ personal background and the subject conceptions they express? 

Which subject conceptions are manifested in written tests and exercises?  

 

Chapter I provides an introduction and background to the study. A 

historical overview of the school subject social studies in upper secondary 

schools in Sweden shows that the school subject’s aims and content in the 

curriculum have changed over time, depending on changes in society and on 

decisions taken by political and school authorities. After the aim and 

research questions (as above), the theoretical framework of the study is 

presented, which consists of structuration, class, gender and didactic 

theories. From the theory of structuration, I use as the starting point that 

agency and social structure are mutual influences in the case of teachers’ 

teaching. In order to analyse the empirical material at the school level, this 

study uses theories and concepts from didactics. The central concepts here 

are education, teaching, knowledge, school subject, internal and external 

frame factors, free space and subject conceptions. The concepts of education 

and teaching are explored through the theories of Gert Biesta and Tomas 

Englund, while the concept of knowledge is explored using Benjamin 

Bloom’s revised taxonomy. The concept of school subject is explored both on 

the theoretical and empirical levels, and I have used research from Basil 

Bernstein in the analysis. I then explore internal and external frame factors, 

as well as teachers’ educational “free space” (Gunnar Berg) and subject 

conceptions.  

 

Furthermore, the chapter includes an overview of the research in “teacher 

thinking”. The overview presents studies of social studies teachers’ 

understandings of their subject and how teachers use tests and assessments 

in social studies. The chapter ends with some methodological considerations. 

The study is carried out using a mix of both qualitative and quantitative 

methods and data, like questionnaires, interviews and assessment materials. 

This study resembles a sequential exploratory design, in which different 

methods and materials complement each other and where the result of one 

sub-study is a prerequisite for the implementation of the next sub-study. 
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Therefore, the three empirical sub-studies in this thesis follow each other 

chronologically. Using different methods and materials makes it possible to 

gain a wider and deeper understanding of the results and to perform 

different comparisons; this enabled me to relate the empirical sub-studies to 

each other.  

 

Chapter II presents sub-study one, which is based on a questionnaire with 

social studies teachers in upper secondary schools from two counties in 

Sweden. This sub-study shows that the teachers emphasized the aims and 

content of their subject differently. The majority of the teachers emphasized 

that the aim of social studies is for students to learn how to take part in 

society. The second largest group of teachers accentuated that the main aim 

is for students to learn how society works, while the third largest group 

stressed that the aim of social studies is for students to become good citizens.  

Also, the content of social studies is emphasized in different ways. A majority 

of the teachers stated that the most important contents of social studies are 

fields like Swedish government and economics. The second largest group is 

teachers who think that the most important contents concern values like 

solidarity or equality. The third largest group stressed that analytical skills 

are the most important content of social studies. The social studies teachers 

also view different social science disciplines as most important: political 

science was most common, while economics and sociology were second and 

third. The teachers also stress different fields within the political science 

discipline. The most important field for the teachers was democratic values, 

while politics (on the national, regional and local levels) and international 

questions were second and third, respectively.  

 

The study also shows that there is a relationship between the teachers’ 

gender, the subject combinations in their exams, and the areas they stress 

within the subject. The female social studies teachers emphasized certain 

topics within political science more than their male colleagues. These topics 

were politics, democratic values, voting, democratic processes and citizen’s 

rights and duties. Both male and female teachers who combine social studies 

with another society-oriented subject, such as history, geography or religion, 

in their exams stressed the human geography content more than those who 

teach other subjects in combination with social studies.  

 

Based on the questionnaire in sub-study one, I constructed four typical 

subject conceptions: fact-and-concept–focused, value-focused, analysis-

focused and citizenship-focused. Sub-study one also shows that, in some 

cases, there is a relationship between the subject conceptions that the 

teachers express and their personal background, including gender and 

subject combinations. A higher proportion of male than female social studies 
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teachers in the study expressed the fact-and-concept–focused subject 

conception. The teachers who expressed the value-focused subject 

conception teach social studies in combination with history, geography and 

religion.  

 

Chapter III presents sub-study two, in which eight structured, deep 

interviews were conducted with social studies teachers who seemed typical of 

the four different subject conceptions in the questionnaire. Two women and 

two men from different schools in the two counties were interviewed. The 

sub-study shows that some internal and external frame factors played an 

important role in shaping the informants’ teaching of social studies. Internal 

frame factors, like class, gender, political views, professional experience and 

subject combinations, and external frame factors, like steering documents, 

textbooks, current events and the students’ interests and needs, influenced 

the teaching of the teachers’ in this study.  

 

Several of the teachers believe that social background influences both the 

content and the perspectives they apply in their social studies teaching. A 

majority of the teachers claimed that their gender has an influence on which 

content and perspectives they choose. The female teachers explicitly 

emphasized that they create room for women and gender questions in their 

teaching. A majority of the teachers in the study also declared that their own 

political views might influence their teaching. The teachers argued that this 

can be a problem, but that they use different strategies to avoid being 

political prescriptive in their teaching.  

 

Professional experience also seems to have an impact on the teachers’ 

teaching. The majority of the teachers in this study stated that their 

understanding of the subject has changed over time. The teachers also 

expressed that their years in the profession have led them to wider teaching 

repertoires, which have resulted in greater flexibility in their teaching, when 

it comes to content and methods. The subject combinations also seemed to 

have an influence, as teachers who combine social studies with history, 

geography or religion in their exams stressed their greater opportunity to 

give wider perspectives on different social questions, compared to teachers 

with other subject combinations.  

 

The teachers also point out that the steering documents are important. 

Several of them emphasized that the syllabus is the most important steering 

document for their teaching. The teachers said that textbooks are not very 

important for their teaching. However, the teachers seemed to use the 

textbook more than they say they did. The teachers also pointed out that 

current news events are important for their teaching. Sometimes, planned 
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content can be replaced or influenced by something connected to a news 

event. Finally, the study also shows that all of the social studies teachers’ pay 

attention to the students’ interests and needs in their planning.  

 

Sub-study two also suggests that there are some relationships between the 

teachers’ subject conceptions and certain internal and external frame factors. 

It seems that the teachers’ common view of how frame factors influence their 

teaching is related to which subject conception the teachers express. Finally, 

the second sub-study shows that certain relationships exist between the 

teachers’ personal backgrounds and their subject conceptions.  

 

Chapter IV presents sub-study three, which is based on a document 

analysis of 28 written tests and examinations. These were provided by the 

teachers I interviewed. I analysed the tests and examinations as a whole, as 

well as their individual questions. The analysis focuses on questions of 

content, as well as the cognitive competences that are required from the 

pupil when answering the questions. In this sub-study, I also considered how 

the teachers assess the grading criteria in the written test and examinations. 

In this way, the different subject conceptions were analysed. The sub-study 

shows that the written tests and other examinations were dominated by the 

fact-and-concept–focused and analysis-focused subject conceptions. The 

majority of the written tests mirror the fact-and-concept–focused subject 

conception, and the content concerns fields like Swedish government and 

economics. The other examinations were dominated by the analysis-focused 

subject conception. These examinations were broader in their content and 

concerned fields within communication and media, environment, law and 

the EU. Several other examinations mirrored the citizenship-focused subject 

conception. The value-focused subject conception was only visible in one of 

the examinations analysed in this study.  

 

In the written tests, the passable grade (G) usually represented the fact-and-

concept–focused subject conception, while the questions that could give the 

student a higher grade represented the analysis-focused or citizenship-

focused subject conception. The easier questions were fact-and-concept–

focused questions, and the cognitive competences which are required from 

the students are to name, to define and describe. However, the more difficult 

questions were analysis-focused or citizenship-focused, and the cognitive 

competences which are required from the students are to explain, analyse, 

argue or express a viewpoint. In the examinations, there was also a 

difference between the two higher grades (VG and MVG). To earn the VG 

grade, the students had to explain and analyse a social question or a social 

phenomenon, while the students must also demonstrate an ability to 
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position themselves and argue from that stance to get the highest grade of 

MVG.  

 

In Chapter V, some conclusions are drawn from these three empirical sub-

studies. The majority of the teachers in the study expressed the citizenship-

focused subject conception in the questionnaire, while the tests and 

examinations were dominated by fact-and-concept–focused and analysis-

focused questions. This study also shows that there are differences between 

types of assessment materials, as written tests and other examinations 

express different subject conceptions.  

 

Code, classification and framing in social studies appear to be different, 

depending on which subject conception the teacher expresses. The fact-and-

concept–focused and value-focused subject conceptions have stronger 

coding, classification and framing, compared to the analysis-focused and 

citizenship-focused subject conceptions. Together, this shows that the codes, 

classification and framing are different for different subject conceptions of 

social studies. The subject conceptions found and formulated in this study 

can be discussed in relation to Tomas Englund’s typical kinds of social 

studies education, Gert Biesta’s theory of the function of citizenship 

education and Bernstein’s theory of how subjects can have different coding, 

classification and framing.  

 

This study also shows that the teachers’ personal background was also 

somewhat related to his or her subject conception. An important 

contribution of this study is that it reveals the internal and external frame 

factors that influence the teachers’ intended and implemented teaching.  

 

The results of this study can serve as a basis for social studies teachers to 

reflect on their practical work. This study can raise awareness of how 

examination practice and personal background might influence teaching, 

which can promote a more active approach to didactical choices and maybe 

change teaching practices. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  

 

Hej! 

Mitt namn är Torbjörn Lindmark och jag är doktorand i pedagogiskt arbete 
vid Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid Umeå 
universitet. Jag har en bakgrund som gymnasielärare i ämnena 
samhällskunskap, historia, geografi och religion, men har sedan hösten 2002 
arbetat med lärarutbildning i samhällskunskap där jag undervisat inom 
området samhällsdidaktik. Nu håller jag på med ett forskningsprojekt där 
jag studerar samhällskunskapsundervisning. Med detta mail till lärare i 
Västerbotten bifogas en enkät som berör frågor kring samhällskunskap i 
undervisningen. Jag hoppas att du vill hjälpa mig genom att besvara den. 
Resultatet av denna enkät ska ligga till grund för min avhandlingsstudie och 
till grund för en internationell jämförelse om undervisning i 
samhällskunskap som Henry Milner, professor i statsvetenskap vid 
universitetet i Montreal, är forskningsansvarig för. Vi  hoppas med dessa 
studier  kunna bidra till kunskap om hur samhällskunskapsundervisning 
verkligen går till. Forskning om samhällskunskap är ännu i sin linda och 
därför är dina svar väldigt betydelsefulla. I resultatredovisningen kommer du 
att vara anonym och de uppgifter du lämnar kommer inte att publiceras på 
ett sådant sätt att de skulle kunna kopplas samman med dig som individ.  

Jag vore mycket tacksam om du kunde ta dig tid att fylla i denna enkät som 
har ett stort värde för mig! Senast den 9 februari skulle jag behöva ditt svar. 
Om du undrar över något så kontakta mig på tel 090-786 98 10 
 
Med vänliga hälsningar 
Torbjörn Lindmark  

Kontaktuppgifter Handledare: 
Anna Larsson    Monika Vinterek 
Docent, universitetslektor  Universitetslektor 
Inst för  svshv   Inst för  svshv 
090-7865424   090-7869563 
anna.larsson educ.umu.se  monika.vinterek educ.umu.se 

Henry Milner, professor, kontakt genom Niklas Eklund, Statsvetenskapliga 
institutionen, niklas.eklund pol.umu.se, 090-7866172  
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Bilaga 2. 
 
Enkät angående samhällskunskap i skolan  
 
Den här enkäten är utformad för att samla information inom ramen för en 
internationell jämförande studie av olika angreppssätt inom undervisning i 
samhällskunskap. Forskningsansvarig är professor Henry Milner vid 
University of Montreal. 
 
Enkäten vänder sig till lärare 7-9 samt gymnasium. Vänligen besvara 
följande frågor med utgångspunkt i din egen erfarenhet och med hänvisning 
till den nivå som du för närvarande undervisar i skolan.  
  
Nuvarande undervisningsnivå__________________ 
 
Kommun___________________ 
 
Antal år som lärare i samhällskunskap_____________  
 
Ämneskombination________________________ 
 
Antal universitetspoäng i samhällskunskap__________ 
 
Kön_______________   
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1 

Vem spelar störst roll vid fastställandet av undervisningsplanen för 

samhällskunskap?  Vänligen rangordna (1-3) de tre viktigaste (1= 

största rollen, 2= näst största rollen, 3= tredje största rollen) i 

kolumnen. 

 

A. Nationell utbildningsmyndighet   

B. Regional utbildningsmyndighet  

C. Lokal utbildningsanordnare/myndighet  

D. Skolan  

E. Läraren  

F. Läraren och eleven  

Kommentar................................................ 
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2 

I vilken utsträckning förekommer undervisning och lärande i 

samhällskunskap på följande arenor?  Vänligen kryssa en ruta (1 - 6) 

på varje rad. (1 = inte alls, 6 = i hög grad) Beskriv även kortfattat på 

raderna för kommentar nedan vilka aktiviteterna är inom B. och C. 

 1 

(Inte 

alls) 

2 3 4 5 

6 

(I hög grad) 

A. I klassrummet       

B. I andra skolaktiviteter 

såsom elevråd och 

arbetsgrupper  

      

C. I olika 

samhällsaktiviteter och 

inom ramen för 

frivilligarbete   

      

D. I klubbar och föreningar       

Kommentar:   ...............................................................................................................................................   
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3 

I vilken utsträckning används olika typer av kursmaterial i 

samhällskunskapen. Vänligen kryssa i en ruta (1 - 6) på varje rad (1 = 

inte alls, 6 = i hög grad), samt beskriv kortfattat respektive material 

under Kommentar nedan. 

 1 

(Inte 

alls) 

2 3 4 5 

6 

(I hög grad) 

A. Läroböcker       

B. Andra fackböcker       

C. Tidningar och 

tidskrifter 

      

D. Video/DVD, television 

och radioprogram 

      

E. Internet        

Kommentarer:   ...........................................................................................................................................   
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4 

Finns den tid som ska ägnas åt samhällskunskap i undervisningen 

preciserad i den formella studieplanen på veckobasis eller per 

termin?  Vänligen beskriv tidsfördelningen och om det finns någon  

annan relevant information vad avser praxis under Kommentar 

nedan.   

 

Veckobasis Terminsbasis 

 

Annan (t.ex. årsvis) 

 

    

Kommentar:   ..............................................................................................................................................  

 

 

5 

Sett till hela skolåret, vilken är den genomsnittliga undervisningstiden 

för samhällskunskap per vecka? För det fall att intensivkurser ges, 

eller om det förekommer annan relevant variation i tidsanvändningen, 

vänligen exemplifiera under Kommentar nedan med antal timmar och 

under vilken tidsperiod.  

 Upp till 1 

timme 

 

Mer än 1 

timme och 

upp till 2 

timmar 

Mer än 2 

timmar och 

upp till 3 

timmar 

Mer än 3 

timmar och 

upp till 4 

timmar 

Mer än 4 

timmar 

      

      

Kommentar:   ..............................................................................................................................................   
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6 

Vilken vikt läggs inom samhällskunskapen vid följande 

frågeområden? Vänligen kryssa och rangordna (1-6) rutorna på varje 

rad (1 = ingen vikt, 6 = väldigt stor vikt). Om något saknas, vänligen 

fyll i under Kommentar nedan.  

 1 

(Ingen 

vikt) 

2 3 4 5 

6 

(Väldigt 

stor vikt) 

A. Frågeområden 

relaterade till 

Statsvetenskap  

      

B. Frågeområden 

relaterade till 

Ekonomi 

      

C. Frågeområden 

relaterade till 

Sociologi 

      

D. Frågeområden 

relaterade till 

Kulturgeografi 

      

E. Frågeområden 

relaterade till Juridik 

      

F. Frågeområden 

relaterade till Medie- 

och kommunikations- 

vetenskap 

      

Kommentar:   ..............................................................................................................................................   

 

    



 

190 
 

7 

Rangordna betydelsen av följande undervisningsformer inom ramen 

för kurser i samhällskunskap. Vänligen kryssa en ruta (1 to 6) på varje 

rad (1 = ingen betydelse, 6 = väldigt stor betydelse) I förekommande 

fall ge också relevant information om studieresor, simuleringar, 

rollspel, projekt, gästföreläsningar osv. under Kommentarer nedan.  

 
1 

(Ingen 

betyd-

else) 

2 3 4 5 

6 

(Väldigt 

stor 

betyd-

else) 

A. Föreläsningar 
      

B. Diskussioner 
      

C. Studieresor 
      

D. Grupparbeten/ 

projekt       

E. Rollspel och 

simuleringar       

F. Case, dvs. 

återskapande av 

processer och fall  

      

G. Intervjuer och 

enkäter       

H. Deltagande i 

samhällsaktiviteter/ 

frivilligt arbete 

      

I. Gästföreläsare 
      

J. Övrigt (vänligen 

precisera) 

.............................. 

      

Kommentarer:   ...........................................................................................................................................  
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8 

Vilken vikt läggs vid följande frågeområden? Vänligen kryssa en ruta 

(1 to 6) på varje rad (1 = ingen vikt, 6 = väldigt stor vikt) samt beskriv i 

förekommande fall andra frågeområden  (I). 

 1 

(Ingen 

vikt) 

2 3 4 5 

6 

(Väldigt 

stor vikt) 

A. Politik, (nationell, 

regional, och lokal) 

      

B. Internationella 

frågor 

      

C. Konstitutionella 

principer/grundlags-

frågor 

      

D. Demokratiska 

värderingar  

      

E. Engagemang i 

samhällslivet 

      

F. Röstning/ 

demokratiska 

procedurer 

      

G. Medborgarens 

rättigheter och 

skyldigheter 

      

H. Samhälleliga 

värderingar 

      

I. Särskilda frågor       

-Lag och rätt       

-Massmedia        
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-Sociala frågor       

-Ekonomiska frågor       

I. Övrigt (vänligen 

precisera) 

............................... 

      

 

9 
Vem, om någon, har huvudansvaret för fastställande av examination 

och olika testformer för eleverna? Vänligen kryssa en ruta.  

 Nationell,regional eller lokal 

myndighet 

Skola eller 

lärare 

Testning 

förekommer inte  

    

Kommentar:   ..............................................................................................................................................   
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10 

Ange i vilken utsträckning följande utvärderingstekniker används. 

Vänligen kryssa en ruta (1 to 6) på varje rad (1 = inte alls, 6 = väldigt 

mycket) 

 1 

(Inte 

alls) 

2 3 4 5 

6 

(Väldigt 

mycket) 

A.Salskrivningar/ 

skriftlig examination 

      

B.Muntliga prov/ 

examination 

      

C.Prestationer i 

klassrummet 

      

D.Skriftliga 

hemuppgifter 

      

E.Projektarbeten       

Kommentar:   ..............................................................................................................................................   
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11 

Mottar samhällskunskapen särskilda medel från fonder eller i form 

av särskilda resurser från utbildnings- eller politiska myndigheter? I 

förekommande fall, vänligen beskriv fenomenet under Kommentar 

nedan.  

 Ja Nej 

   

Kommentar:   ..............................................................................................................................................   

 

 
 
DEL 2.  Besvara kortfattat följande frågor.  
  
1. I vilken utsträckning anser du att ämnet samhällskunskap betraktas som 

viktigt på din skola?   
 
2. Vilken akademisk bakgrund har du med relevans för läraryrket och vid 

vilket lärosäte har du studerat?   
 
3. Upplever du att din akademiska bakgrund förberedde dig för dina 

uppgifter som lärare? Vilka förbättringar skulle ha behövts?   
 
4. Finns det någon lokal eller regional anknytning i din undervisning i 

samhällskunskap? I så fall beskriv denna. 
 
5. Varför anser du att elever ska ha undervisning i samhällskunskap? 
 
6. Vilka kunskaper tycker du är viktigast att eleverna erhåller i ämnet? 
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Bilaga 3.  

 

Hej! 

Mitt namn är Torbjörn Lindmark och jag är doktorand i pedagogiskt arbete 
vid Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid Umeå 
universitet. Jag har en bakgrund som gymnasielärare i ämnena 
samhällskunskap, historia, geografi och religion, men har sedan hösten 2002 
arbetat med lärarutbildning i samhällskunskap där jag undervisat inom 
området samhällsdidaktik. Nu håller jag på med ett forskningsprojekt där 
jag studerar samhällskunskapsundervisning.Med detta mail till lärare i 
Norbottens län, bifogas en enkät som berör frågor kring samhällskunskap i 
undervisningen. Jag hoppas att du vill hjälpa mig genom att besvara den. 
Resultatet av denna enkät ska ligga till grund för min avhandlingsstudie. Min 
förhoppning med dessa studier är att kunna bidra till kunskap om hur 
samhällskunskapsundervisning verkligen går till. Forskning om 
samhällskunskap är ännu i sin linda och därför är dina svar väldigt 
betydelsefulla.I resultatredovisningen kommer du att vara anonym och de 
uppgifter du lämnar kommer inte att publiceras på ett sådant sätt att de 
skulle kunna kopplas samman med dig som individ. 

Jag vore mycket tacksam om du kunde ta dig tid att fylla i denna enkät som 
har ett stort värde för mig! Spara ned enkäten på datorn, besvara den och 
bifoga den i ett mail som du skickar till undertecknad. Senast den 6 april 
skulle jag behöva ditt svar. 

Om du undrar över något så kontakta mig på telefon 090-7869810 
 
Med vänliga hälsningar 
Torbjörn Lindmark 
 
Kontaktuppgifter 
Handledare: 
Anna Larsson   Monika Vinterek 
Docent, Universitetslektor  Universitetslektor 
Inst för svshv   Inst för svshv    
090-7865424   090-7869563 
anna.larsson@educ.umu.se  monika.vinterek@educ.umu.s 
 
 
 
  

mailto:anna.larsson@educ.umu.se
mailto:monika.vinterek@educ.umu.s
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Bilaga 4. 
 
Enkät angående samhällskunskap i skolan  
 
Den här enkäten är utformad för att samla information inom ramen för en 
internationell jämförande studie av olika angreppssätt inom undervisning i 
samhällskunskap. Forskningsansvarig är professor Henry Milner vid 
University of Montreal. 
 
Enkäten vänder sig till lärare 7-9 samt gymnasium. Vänligen besvara 
följande frågor med utgångspunkt i din egen erfarenhet och med hänvisning 
till den nivå som du för närvarande undervisar i skolan.  
  
Nuvarande undervisningsnivå__________________ 
 
Kommun___________________ 
 
Antal år som lärare i samhällskunskap_____________  
 
Ämneskombination________________________ 
 
Antal universitetspoäng i samhällskunskap__________ 
 
Kön_______________   
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1 

I vilken utsträckning används olika typer av kursmaterial i 

samhällskunskapen. Vänligen kryssa i en ruta (1 - 6) på varje rad (1 = 

inte alls, 6 = i hög grad), samt beskriv kortfattat respektive material 

under Kommentar nedan. 

 1 

(Inte 

alls) 

2 3 4 5 

6 

(I hög grad) 

A. Läroböcker       

B. Andra fackböcker       

C. Tidningar och 

tidskrifter 

      

D. Video/DVD, television 

och radioprogram 

      

E. Internet        

Kommentarer:   ...........................................................................................................................................   
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2 

Vilken vikt läggs inom samhällskunskapen vid följande 

frågeområden? Vänligen kryssa och rangordna (1-6) rutorna på varje 

rad (1 = ingen vikt, 6 = väldigt stor vikt). Om något saknas, vänligen 

fyll i under Kommentar nedan.  

 1 

(Ingen 

vikt) 

2 3 4 5 

6 

(Väldigt 

stor vikt) 

A. Frågeområden 

relaterade till 

Statsvetenskap  

      

B. Frågeområden 

relaterade till 

Ekonomi 

      

C. Frågeområden 

relaterade till 

Sociologi 

      

D. Frågeområden 

relaterade till 

Kulturgeografi 

      

E. Frågeområden 

relaterade till Juridik 

      

F. Frågeområden 

relaterade till Medie- 

och kommunikations- 

vetenskap 

      

Kommentar:   ..............................................................................................................................................   
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3 

Rangordna betydelsen av följande undervisningsformer inom ramen 

för kurser i samhällskunskap. Vänligen kryssa en ruta (1 to 6) på varje 

rad (1 = ingen betydelse, 6 = väldigt stor betydelse) I förekommande 

fall ge också relevant information om studieresor, simuleringar, 

rollspel, projekt, gästföreläsningar osv. under Kommentarer nedan.  

 
1 

(Ingen 

betyd-

else) 

2 3 4 5 

6 

(Väldigt 

stor 

betyd-

else) 

A. Föreläsningar 
      

B. Diskussioner 
      

C. Studieresor 
      

D. Grupparbeten/ 

projekt       

E. Rollspel och 

simuleringar       

F. Case, dvs. 

återskapande av 

processer och fall  

      

G. Intervjuer och 

enkäter       

H. Deltagande i 

samhällsaktiviteter/ 

frivilligt arbete 

      

I. Gästföreläsare 
      

J. Övrigt (vänligen 

precisera) 

............................. 

      

Kommentarer:   ...........................................................................................................................................   
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4 

Vilken vikt läggs vid följande frågeområden? Vänligen kryssa en ruta 

(1 to 6) på varje rad (1 = ingen vikt, 6 = väldigt stor vikt) samt beskriv i 

förekommande fall andra frågeområden  (I). 

 
1 

(Ingen 

vikt) 

2 3 4 5 

6 

(Väldi

gt stor 

vikt) 

A. Politik, (nationell, 

regional, och lokal) 

      

B. Internationella 

frågor 

      

 

C. Konstitutionella 

principer/grund- 

lagsfrågor 

      

D. Demokratiska 

värderingar  

      

E. Engagemang i 

samhällslivet 

      

F. Röstning/ 

demokratiska 

procedurer 

      

G. Medborgarens 

rättigheter och 

skyldigheter 

      

H. Samhälleliga 

värderingar 

      

I. Särskilda frågor       

-Lag och rätt       
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-Massmedia        

-Sociala frågor       

-Ekonomiska  

frågor 

      

I. Övrigt (vänligen 

precisera) 

............................. 
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5 

Ange i vilken utsträckning följande utvärderingstekniker används. 

Vänligen kryssa en ruta (1 to 6) på varje rad (1 = inte alls, 6 = väldigt 

mycket) 

 
1 

(Inte 

alls) 

2 3 4 5 

6 

(Väldigt 

mycket) 

A.Salskrivningar/ 

skriftlig examination 

      

B. Muntliga prov/ 

examination 

      

C. Prestationer i 

klassrummet 

      

D. Skriftliga 

hemuppgifter 

      

E. Projektarbeten       

Kommentar:   ..............................................................................................................................................   
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DEL 2.  Besvara kortfattat följande frågor. 
 
 

1. Varför anser du att elever ska ha undervisning i samhällskunskap? 
 
 

2. Vilka kunskaper tycker du är viktigast att eleverna erhåller i ämnet? 
 

  
3. I vilken utsträckning anser du att ämnet samhällskunskap betraktas 

som viktigt på din skola?   
 
4. Finns det någon lokal eller regional anknytning i din undervisning i 

samhällskunskap? I så fall beskriv denna. 
 
 

5. Vilken akademisk bakgrund har du med relevans för läraryrket och 
vid vilket lärosäte har du studerat?  

 
 

6. Upplever du att din akademiska bakgrund förberedde dig för dina 
uppgifter som lärare? Vilka förbättringar skulle ha behövts?   
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Bilaga 5 

 

Umeå universitet 

Enheten för undervisning och lärande 

90187 Umeå universitet 

tfn 090-786 98 10 
torbjorn.lindmark@svshv.umu.se 

 

2010-01-18 

Till 

Lärare i Samhällskunskap 

Mitt namn är Torbjörn Lindmark och jag bedriver forskning om 

ämnesdidaktiska frågor kring ämnet samhällskunskap. Du har tidigare 

deltagit i en enkätunderundersökning om samhällskunskapsundervisningen 

på gymnasiet. Den följer jag nu upp med intervjuer för att belysa olika 

faktorer som kan påverka hur lärare ser på syftes- och innehållsfrågan i 

ämnet samhällskunskap. Jag hoppas att du kan hjälpa mig i detta arbete 

genom att ställa upp på en intervju. Intervjun kommer uppskattningsvis att 

ta en och en halv timme i anspråk, den kommer att spelas in på band och 

intervjusvaren kommer att noteras skriftligt under intervjun.  Studien följer 

personuppgiftslagen och du kommer inte att kunna identifieras när jag 

publicerar mina resultat. I samband med intervjun önskar jag också att du 

kan ge mig några exempel på examinationer och uppgifter som du har 

konstruerat och använt dig av i samhällskunskapsundervisningen.    

Deltagandet i detta forskningsprojekt är frivilligt och du har när som helst 

rätt att avbryta din medverkan.  Jag hoppas dock att du tycker att 

ämnesdidaktiken inom samhällskunskap är ett viktigt område som behöver 

utvecklas och att du kan ställa upp på en intervju!  Jag ringer dig inom kort i 

detta ärende.   

 

Mvh  

Torbjörn Lindmark  
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Projektansvariga:  

Torbjörn Lindmark 

Doktorand i 

pedagogiskt arbete 

samt Universitets-

adjunkt 

 

Enheten för 

undervisning  

och lärande 

Umeå Universitet 

090-786 98 10 

 

Handledare 

Docent  

Anna Larsson 

 

 

Institutionen för Idé- 

och samhällstudier 

Umeå Universitet 

090-786 54 24 

 

 

Handledare 

Universitetslektor  

Monika Vinterek  

 

 

 

Enheten för 

undervisning  

och lärande 

Umeå Universitet 

090-786 95 63 
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Bilaga 6 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 
1. Hur många år har du varit verksam som samhällskunskapslärare på 

gymnasiet? 

  

2. Hur ser din ämneskombination som gymnasielärare ut? 

  

3. Hur många universitetspoäng har du i ämnet samhällskunskap och 

vilka kurser/kurspoäng har du läst med relevans för ämnet 

samhällskunskap? 

  

Övergripande frågor 
4. Vilka faktorer är det som avgör vad det blir för syfte, mål och 

innehåll i din samhällskunskapsundervisning? 

 

5. Är det något särskilt: en händelse eller upplevelse som du varit med 

om, som gjort att du förändrat  syfte, mål och innehåll i 

samhällskunskapsundervisningen,  isåfall hur? 

Klass 
6. Är du intresserad av klassfrågor/ eller motsvarande? 

 

7. Hur insatt tycker du att du är i klassfrågor/ eller motsvarande? 

 

8. Om läraren har kunskaper och/eller intresse om den här typen av 

frågor påverkar det samhällskunskapsundervisningen, isåfall hur? 

 

9. Tror du att dina kunskaper och/eller ditt intresse för den här typen 

av frågor påverkar syfte, mål och innehåll i din 

samhällskunskapsundervisning, isåfall hur? 

 

10. Tror du att lärarens klassbakgrund påverkar syfte, mål och innehåll i   

samhällskunskaps undervisningen, isåfall hur?  
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11. Vad skulle du själv säga att du har för klassbakgrund? 

 

12. Tror du att din klassbakgrund påverkar syfte, mål och innehåll i 

samhällskunskapsundervisningen, isåfall hur? 

Genus  
13. Är du intresserad av genusfrågor? 

 

14. Hur insatt tycker du att du är i genusfrågor? 

 

15. Om läraren har kunskaper och/eller intresse om genusfrågor 

påverkar det samhällskunskapsundervisningen, isåfall hur? 

 

16. Tror du att dina kunskaper och/eller ditt intresse för den här typen 

av frågor påverkar syfte, mål och innehåll i din 

samhällskunskapsundervisning, isåfall hur? 

 

17. Tror du att lärarens genustillhörighet påverkar syfte, mål och 

innehåll i samhällskunskapsundervisningen, isåfall hur? 

 

18. Tror du att din genustillhörighet påverkar syfte, mål och innehåll i 

samhällskunskapsundervisningen, isåfall hur? 

Politisk åskådning/Politisk ideologi 
19. Är du intresserad av frågor om politisk åskådning/politisk ideologi? 

 

20. Hur insatt tycker du att du är i frågor som handlar om politisk 

åskådning/politisk ideologi? 

 

21. Om läraren har kunskaper/ och eller intresse om politisk 

åskådning/politisk ideologi påverkar det  

samhällskunskapsundervisningen, isåfall hur? 

 

22. Tror du att dina kunskaper och/eller ditt intresse för den här typen 

av frågor påverkar syfte, mål och innehåll i din 

samhällskunskapsundervisning, isåfall hur? 

 

23. Tror du att lärarens politiska åskådning/politiska ideologi påverkar 

syfte, mål och innehåll i  samhällskunskapsundervisningen, isåfall 

hur? 
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24. Vad skulle du själv säga att du har för politisk åskådning/politisk 

ideologi? 

 

25. Tror du att din politiska åskådning/politiska ideologi  påverkar syfte, 

mål och innehåll i samhällskunskapsundervisningen, isåfall hur? 

Antal år och ämneskombination 
26. Tror du att antalet år som verksam  samhällskunskapslärare 

påverkar syfte, mål och innehåll i samhällskunskapsundervisningen, 

isåfall hur? 

 

27. Tror du att dina antal år som verksam samhällskunskapslärare 

påverkar syfte, mål och innehåll i samhällskunskapsundervisningen, 

isåfall hur? 

 

28. Tror du att lärarens ämneskombination påverkar syfte, mål och 

innehåll i samhällskunskapsundervisningen, isåfall hur? 

 

29. Tror du att din ämneskombination påverkar syfte, mål och innehåll i 

samhällskunskapsundervisningen, isåfall hur? 

Övriga frågor 
30.  Anser du att läroplaner och kursplaner påverkar syfte, mål och 

innehåll i din samhällskunskapsundervisning, isåfall hur. 

 

31. Anser du att läroböcker och andra läromedel påverkar syfte, mål och 

innehåll i din samhällskunskapsundervisning, isåfall hur? 

 

32. Anser du att elevens intressen, behov etc påverkar syfte, mål och 

innehåll i din samhällskunskapsundervisning, isåfall hur? 

 

33. Anser du att aktuella händelser i samhället påverkar syfte, mål och 

innehåll i din samhällskunskapsundervisning, isåfall hur? 

 

34. Hur skulle du formulera syfte, mål och innehåll i ämnet 

samhällskunskap om du fick bestämma helt fritt? 

 

35. Nu när vi samtalat om detta är det några faktorer som påverkar 

samhällskunskapsundervisningen som du anser att vi bör lägga till? 
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AKADEMISKA AVHANDLINGAR 

vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

1. Backman, Jarl. Preferensbedömningar av ljudintensitet. En jämförelse 

mellan sensoriska och preferentiella bedömningstyper. 1971. 

2. Johansson, Egil. En studie med kvantitativa metoder av 

folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-1873. 1972. 

3. Marklund. Gustaf. Experimental Studies on Performance and Perceptual 

problems in Physical Work. 1972. 

4. Wedman, Ingemar. Mätproblem i norm- och kriterierelaterade prov. 

Några analyser och försök med tonvikt på reliabilitets- och 

diskriminationsmått. 1973. 

5. Egerbladh, Thor. Grupparbetsinskolning. Empiriska undersökningar och 

ett undervisningsteoretiskt bidrag. 1974. 

6. Franke-Wikberg, Sigbrit & Johansson, Martin. Utvärdering av 

undervisningen problemanalys och några empiriska studier på 

universitetsnivå. 1975. 

7. Jansson, Sven. Undervisningsmål som utgångspunkt vid konstruktion av 

målrelaterade prov. Några teoretiska och empiriska problem. 1975. 

8. Nordlund, Gerhard. Prognos av framgång i gymnasieskolan. Metod och 

empiriska resultat. 1975. 

9. Johansson, Henning. Samerna och sameundervisningen i Sverige. 1977. 

10. Sparrman, Karl Johan. Folkhögskolor med profil. Rörelsekaraktären hos 

svenska folkhögskolor med anknytning till kristna samfund. 1978. 

11. Råberg, Annagreta. Glesbygdsbarn i Västerbotten. 1979. 

12. Nilsson, Ingvar. Test-Wiseness och provkonstruktion. Några studier 

med tonvikt på effekter av instruktionen och uppgifternas utformning på 

svarsbeteendet. 1979. 

13. Rönmark, Walter & Wikström, Joel. Tvåspråkighet i Tornedalen. 

Sammanfattning och diskussion. 1980. 
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14. Henriksson, Widar. Effekter av övning och instruktion för 

testprestation. Några empiriska studier och analyser avseende övningens 

och instruktionens betydelse för testprestationen. 1981. 

15. Sjöström, Margareta & Sjöström, Rolf. Literacy and Development. A 

study of Yemissrach Dimts Literacy Campaign in Ethiopia. 1982. 

16. Lindberg, Gerd & Lindberg, Leif. Pedagogisk forskning i Sverige 1948-

1971. En explorativ studie av inom- och utomvetenskapliga faktorer. 1983. 

17. Stage, Christina. Gruppskillnader i provresultat. Uppgiftsinnehållets 

betydelse för resultatskillnader mellan män och kvinnor på prov i 

ordkunskap och allmänorientering. 1985. 

18. Holm, Olle. Four Determinants of Perceived Aggression and a Four-

Step Attribution Model. 1985. 

19. Åsemar, Carl. Att välja studie- och yrkesväg. Några empiriska studier 

med tonvikt på högstadieelevers valsituation. 1985. 

20. Andersson, Inger. Läsning och skrivning. En analys av texter för den 

allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-1982. 1986. 

21. Johansson, Ulla. Att skolas för hemmet. Trädgårdsskötsel, slöjd, huslig 

ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 1842-1919 

med exempel från  Sköns församling. 1987. 

22. Wester-Wedman, Anita. Den svårfångade motionären. En studie 

avseende etablerandet av regelbundna motionsvanor. 1988. 

23. Zetterström, Bo-Olof. Samhället som föreställning. Om studerandes 

ideologiska formning i fyra högskoleutbildningar. 1988. 

24. Olofsson, Eva. Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska 

idrottsrörelsen och kvinnorna under 1900-talet. 1989. 

25. Jonsson, Christer. Om skola och arbete. Två empiriska försök med en 

förstärkt arbetslivskoppling. 1989. 

26. Frykholm, Clas-Uno & Nitzler, Ragnhild. Blå dunster – korn av sanning. 

En studie av gymnasieskolans undervisning om arbetslivet. 1990. 
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27. Henckel, Boel. Förskollärare i tanke och handling. En studie kring 

begreppen arbete, lek och inlärning. 1990. 

28. Hult, Agneta. Yrket som föreställning. En analys av föreställningar hos 

studerande inom fyra högskoleutbildningar. 1990. 

29. Andersson, Håkan. Relativa betyg. Några empiriska studier och en 

teoretisk genomgång i ett historiskt perspektiv. 1991. 

30. Sjödin, Sture. Problemlösning i grupp. Betydelsen av gruppstorlek, 

gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp för grupprodukt och 

individuell kunskapsbehållning. 1991. 

31. Gisselberg, Kjell. Vilka frågor ställer elever och vilka elever ställer 

frågor. En studie av elevers frågor i naturorienterande ämnen i och 

utanför klassrummet. 1991. 

32. Staberg, Else-Marie. Olika världar skilda värderingar. Hur flickor och 

pojkar möter högstadiets fysik, kemi och teknik. 1992. 

33. Berge, Britt-Marie. Gå i lära till lärare. En grupp kvinnors och en grupp 

mäns inskolning i slöjdläraryrket. 1992. 

34. Johansson, Gunilla & Wahlberg Orving, Karin. Samarbete mellan hem 

och skola. Erfarenheter av elevers, föräldrars och lärares arbete. 1993. 
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